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REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 
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ΑΠΟΦΑΗ 127/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  5 1 θ  

 
ΘΕΜΑ 4ο:  Κανονιςμόσ Προτεραιοποίθςθσ Τποκζςεων Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 

 

Σθν 17θ  Μαϊου 2019, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 51θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, ςτον Πειραιά, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

7. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
Ουδείσ   

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ κα. Καρφάκθ Ελζνθ. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι φζρεται προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Αρχισ το χζδιο Κανονιςμοφ Προτεραιοποίθςθσ Τποκζςεων και 
Ποςοτικοποίθςθσ των Κριτθρίων τθσ κατά προτεραιότθτα εξζταςθσ των υποκζςεων, κατ’ 
εφαρμογιν ςυςτιματοσ μοριοδοτιςεωσ, τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων.κοπόσ του εν λόγω 
Κανονιςμοφ είναι θ δθμιουργία ενόσ κεςμικοφ εργαλείου για τθν Αρχι για νακακορίηει κατά 
τρόπο αντικειμενικό το πρόγραμμα εργαςιϊν που αφοροφν ςτθν εξζταςθ υποκζςεων, με ςτόχο θ 
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ και θ επιτζλεςθ του ζργου τθσ να γίνεται με τθ μεγαλφτερθ 
δυνατι διαφάνεια, αξιοπιςτία και αποτελεςματικότθτα, λαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ ότι οι 
ανκρϊπινοι πόροι τθσ Αρχισ είναι αντικειμενικά περιοριςμζνοι. 

Ζπειτα αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 15.05.2019 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ 
όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι 
ςυηιτθςθ.  

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν 
Ειςιγθςθ. 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Σο φνταγμα τθσ Ελλάδοσ του 1975.  

2) Ο Κανονιςμόσ ΕΕ/2017/352 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
15θσ.02.2017 (LL57/1) «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων». 

3) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 94), όπωσ ιςχφει, 
ιδίωσ τα Άρκρα 108 παρ. 1, 112 και 113. 

4) Ο Ν.4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ 
ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 126). 

5) Ο Ν.4504/2017«Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ 
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν 
ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και 
άλλεσ διατάξεισ.»(Α’ 184), αρ. 105. 

6) O N.4522/2018 «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε 
ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου και τθσ “Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 39). 

7) Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλεσ διατάξεισ» (Α’63), Άρκρο 15. 

8) Ο Ν.4568/2018«Θζματα υδατοδρομίων, αςτικϊν οδικϊν μεταφορϊν και λοιπζσ διατάξεισ.» 
(Α' 178), άρ. 21. 
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9) Ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για τθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (Α’ 35), Άρκρα 3, 4, 45 ζωσ 46. 

10) Ο Ν.4609/2019 «Ρυκμίςεισ Μζριμνασ Προςωπικοφ Ενόπλων Δυνάμεων, τρατολογίασ, 
τρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (Α' 67), αρ. 64. 

11) Σο ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Αϋ28)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

12) Θ υπ’ αρικμ. 330/2017 απόφαςθ τθσ Αρχισ «Κανονιςμόσ διερεφνθςθσ καταγγελιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (ΦΕΚ Β 1923/2.6.2017). 

13) Θ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

14) Θ υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια Τπαγωγισ - Αιτιολογικοφ: 

Α. Αρμοδιότθτα Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 

Β. Κριτιρια Προτεραιοποίθςθσ Τποκζςεων – Γενικοί τρατθγικοί τόχοι και Προςανατολιςμοί 

Γ.  φςτθμαΜοριοδότθςθσ των Κριτθρίων Προτεραιοποίθςθσ Τποκζςεων 

Δ.  Μεκοδολογία υςτιματοσ Μοριοδότθςθσ 

Ε. Κριτιρια υςτιματοσ Μοριοδότθςθσ 

Σ. Σελικζσ Παρατθριςεισ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότθτα Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 

φμφωνα με το άρκρο 108 (φςταςθ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων) παρ. 1 προβλζπεται ότι: «1. 
υνιςτάται Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), θ 
οποία ζχει ωσ γενικότερθ αποςτολι τθν εποπτεία και τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ των 
ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσκαι 
ςυνδεδεμζνων ςε αυτό εγκαταςτάςεων, με ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ τθσ ςυμβατικισ τάξθσ και τθν 
εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί ελεφκερου ανταγωνιςμοφ και με τθν επιφφλαξθ των 
αρμοδιοτιτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν 
Επενδφςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
παρόντοσ καταργοφνται το άρκρο 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102), όπωσ ιςχφει, και θ εκεί 
προβλεπόμενθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.) ωσ αυτοτελισ δθμόςια υπθρεςία και ωσ 
διακριτό νομικό πρόςωπο. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ θ Ρ.Α.Λ. ωσ Ανεξάρτθτθ 
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Διοικθτικι Αρχι υποκακιςτά ςτο ςφνολο των εννόμων ςχζςεων και των περιουςιακϊν ςτοιχείων 
τθν καταργοφμενθ Ρ.Α.Λ. του άρκρου 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102). Ωσ ζδρα τθσ Ρ.Α.Λ. ορίηεται ο 
Διμοσ Πειραιά», ενϊ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 προβλζπεται ότι:«Η Ρ.Α.Λ. υποχρεοφται να κινεί 
τουλάχιςτον μία φορά κάκε τζςςερα (4) χρόνια διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ, τθσ 
αποτελεςματικότθτασ εφαρμογισ των διατάξεων του νόμου και του ευρωπαϊκοφ δικαίου 
γενικότερα από ελεγκτζσ αναγνωριςμζνου κφρουσ και αξιοπιςτίασ. Σα αποτελζςματα τθσ 
αξιολόγθςθσ αποςτζλλονται χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Επιτροπι Θεςμϊν και Διαφάνειασ τθσ 
Βουλισ και ςτον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ». 

Περαιτζρω φμφωνα με το άρκρο 112 (Κανονιςτικζσ αρμοδιότθτεσ) προβλζπεται ότι : «1. Η Ρ.Α.Λ. 
ζχει τθν αρμοδιότθτα ζκδοςθσ κανονιςτικϊν πράξεων και δεςμευτικϊν οδθγιϊν, εγκυκλίων, 
προτφπων, υποδειγμάτων, κατευκυντιριων γραμμϊν, ανακοινϊςεων, κωδίκων δεοντολογίασ και 
χαρτϊν υποχρεϊςεων και καλϊν πρακτικϊν, κακϊσ και κάκε άλλθσ απαραίτθτθσ πράξθσ, ιδίωσ, 
για τθ ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν: 

α) τθν οικονομικι ρφκμιςθ, απλοφςτευςθ, ςτθ διαφάνεια και ςτθ ςυμβατότθτα των τελϊν, 
χρεϊςεων και κυρϊςεων των λιμενικϊν υπθρεςιϊν και των ηθτθμάτων πρόςβαςθσ επί όλων των 
ελλθνικϊν λιμζνων και επί των ςυνδεόμενων με αυτοφσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τθν εκνικι 
και ευρωπαϊκι νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ και παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν και 
χρθματοοικονομικισ διαφάνειασ. 

β) τθν τυποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αρικμθτικοφ προςδιοριςμοφ και υπολογιςμοφ, επιβολισ και 
είςπραξθσ ποινικϊν ρθτρϊν ι άλλων ςυμβατικϊν αξιϊςεων που προβλζπονται ςτισ υμβάςεισ 
Παραχϊρθςθσ, κακϊσ και ςτθν τυποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ διατφπωςθσ και κρίςθσ των 
αντιρριςεων των ενδιαφερομζνων κατά των αποφάςεων επιβολισ. 

Ρθτά ορίηεται ότι, τα ςχετικά ειςπραττόμενα από τθ Ρ.Α.Λ. ποςά, κακϊσ και τα ποςά που 
προκφπτουν από αποφάςεισ επιβολισ προςτίμων, αποδίδονται ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό και 
δεν προςαυξάνουν τον προχπολογιςμό τθσ Ρ.Α.Λ. 

γ) τθν άςκθςθ των λοιπϊν ρυκμιςτικϊν και άλλων αρμοδιοτιτων τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ζκδοςθσ Κανονιςμοφ Ακροάςεων προςϊπων και επιχειριςεων. 

2. Οι κανονιςτικζσ πράξεισ του παρόντοσ άρκρου δθμοςιεφονται με ποινι ακυρότθτασ ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

3. Κατά τθν άςκθςθ των ανωτζρω κανονιςτικϊν αρμοδιοτιτων τθσ, θ Ρ.Α.Λ. δεν ζχει το δικαίωμα: 
i) να ενεργεί αντίκετα με ι ii) να τροποποιεί αμζςωσ ι εμμζςωσ όρουσ υμβάςεων Παραχϊρθςθσ 
ι νόμων που τισ κυρϊνουν». 

φμφωνα με το άρκρο 113 (Ρυκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ) προβλζπεται ότι : «1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει τθν 
αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο ςκοπό, για: 

α) τθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των όρων και διατάξεων των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ 
ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου 
επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, 

β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ 
ςυςτιματοσ λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, 
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ιδίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ 
και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352 (L57/1), 

γ) τθ ρφκμιςθ, εποπτεία και ςυμμόρφωςθ με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352: αα) επί των τελϊν και χρεϊςεων 
λιμενικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν, ββ) επί τθσ υποχρζωςθσ παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ και 
πρόςβαςθσ ςτο λιμενικό τομζα και τισ αγορζσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν, ιδίωσ ςφμφωνα με τισ 
υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τθ νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ, ςυμβάςεων και λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν, γγ) επί αναλθφκειςϊν δεςμεφςεων για τα ανωτζρω κζματα, ….». 

Σζλοσ με τθν υπ’ αρικμ. 330/2017 απόφαςθ τθσ Αρχισ, υιοκετικθκε «Κανονιςμόσ διερεφνθςθσ 
καταγγελιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (ΦΕΚ Β 1923/2.6.2017), όπου ςτο άρκρο 5, υπό τον 
τίτλο «Καταχϊριςθ - Αξιολόγθςθ καταγγελίασ» και ςτθν παράγραφο 5 ορίηεται ότι: «Με απόφαςθ 
τθσ Ρ.Α.Λ. είναι δυνατόν να κακιερωκεί ςφςτθμα κριτθρίων, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθ 
ςοβαρότθτα ι τον επείγοντα χαρακτιρα υποκζςεων, οφτωσ ϊςτε να διενεργείται κατά 
προτεραιότθτα θ εξζταςθ των καταγγελιϊν.» 

Ζνεκα των ανωτζρω διατάξεων, θ Αρχι ζχει περιβλθκεί τθν αρμοδιότθτα ζκδοςθσ κανονιςτικϊν 
πράξεων των λοιπϊν ρυκμιςτικϊν και άλλων αρμοδιοτιτων τθσ, μεταξφ των οποίων 
ςυγκαταλζγεται θ κζςπιςθ ενόσ Κανονιςμοφ Προτεραιοποίθςθσ Τποκζςεων, και ωσ εκ τοφτου 
ορκϊσ ζρχεται το παρόν χζδιο προσ εξζταςθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Αρχισ. 

Β. Κριτιρια Προτεραιοποίθςθσ Τποκζςεων – Γενικοί τρατθγικοί τόχοι και Προςανατολιςμοί 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, ωσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ, 
δφναται, ςφμφωνα με το άρκρο 112 Ν. 4389/2016 και το άρκρο 5 παρ. 5 του Κανονιςμοφ 
Διερεφνθςθσ Καταγγελιϊν, να κακορίηει με απόφαςθ τθσ τα κριτιρια τθσ κατά προτεραιότθτασ 
εξζταςθσ των υποκζςεων. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Σθν αναγκαιότθτα κακοριςμοφ του προγράμματοσ εργαςιϊν που αφορά ςτθν εξζταςθ 
υποκζςεων, με ςτόχο θ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ να γίνεται με τθν μεγαλφτερθ δυνατι 
διαφάνεια, αξιοπιςτία και αποτελεςματικότθτα. 

 Σθν ανάγκθ ςτοχευμζνθσ δράςθσ ςτθ βάςθ προκακοριςμζνων προτεραιοτιτων, με 
απϊτερο ςκοπό τθν ταχφτερθ και αποτελεςματικότερθ εποπτεία και διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ 
των ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ και 
ςυνδεδεμζνων ςε αυτό εγκαταςτάςεων, μζςω τθσ ςυνεκτικισ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ 
των κανόνων του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, τθσ τιρθςθσ τθσ ςυμβατικισ τάξθσ, τθν ορκι 
εκτζλεςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ, Τπο-παραχϊρθςθσ και ελαςςόνων Τποπαραχωριςεων, 
και εν γζνει τθν τιρθςθ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ. 

 Σθ δυνατότθτα ελζγχου των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ τθσ ΡΑΛ και τθν αξιολόγθςθ του 
ζργου τθσ, με τρόπο που κα ενιςχφει τθ διαφάνεια και το δθμόςιο ζλεγχο ϊςτε να είναι δυνατι θ 
ςυνεχισ βελτίωςι τθσ (άρκρο 108παρ. 4 Ν. 4386/2016). 

 Σο ότι ςτα πλαίςια των ανωτζρω δραςτθριοτιτων θ ΡΑΛ δεν είναι υποχρεωμζνθ να 
προςδίδει τον ίδιο βακμό προτεραιότθτασ ςτισ καταγγελίεσ που λαμβάνει, αλλά δφναται να 
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αξιοποιεί κριτιρια όπωσ μεταξφ άλλων, το δθμόςιο ςυμφζρον, τθν ορκι εκτζλεςθ των 
αρμοδιοτιτων τθσ, ωσ κριτιριο(α) εξζταςθσ μίασ υπόκεςθσ κατά προτεραιότθτα. 

 Σο γεγονόσ του μεγάλου αρικμοφ των υποβαλλόμενων καταγγελιϊν1, αλλά και το ότι θ 
βαρφτθτά τουσ διαφζρει 

 Σο ότι οι ανκρϊπινοι πόροι τθσ ΡΑΛ, είναι κατ’ ανάγκθ περιοριςμζνοι και είναι 
αντικειμενικά αδφνατο αλλά και ατελζςφορο οι πόροι αυτοί να αναλϊνονται χρονικϊσ 
ανορκολογικά με ζρευνα ιςςονοσ ςθμαςίασ υποκζςεων. 

Ορίηει τα κάτωκι ςτρατθγικάκριτιρια αξιολόγθςθσ προτεραιότθτασ κάκε υπόκεςθσ2: 

1. Σθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, υπό το πρίςμα τθσ νομιμότθτασ των 
ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ και 
ςυνδεδεμζνων ςε αυτό εγκαταςτάςεων, τθσ εμβζλειασ των εκτιμϊμενων επιπτϊςεων μιασ 
ςυμπεριφοράσ ςτθ λειτουργία του αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ ςτο λιμενικό ςφςτθμα, με 
προτεραιότθτα ςε αυτεπάγγελτεσ ζρευνεσ, καταγγελίεσ ι αιτιματα που αφοροφν ιδίωσ: 

- ε ιδιαίτερα ςοβαροφσ περιοριςμοφσ του ανταγωνιςμοφ (όπωσ κακοριςμόσ τιμϊν, πρόςβαςθ 
ςτθν αγορά, κατανομι αγορϊν κ.α.), ςε ςυνδυαςμό με τθν ιςχφ των εμπλεκόμενων επιχειριςεων, 
κακϊσ και τθ δομι τθσ ςχετικισ αγοράσ, 

- ε αγορζσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν κρίςιμων για τθν ορκι λειτουργία του λιμζνα, όπου θ αντι-
ανταγωνιςτικι πρακτικι δφναται να ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν άνοδο των τιμϊν ι/και ςτθν 
ποιότθτα των υπθρεςιϊν (ιδίωσ ςυγκριτικά με άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), 

- ε περιπτϊςεισ αντι-ανταγωνιςτικϊν πρακτικϊν με ςωρευτικό – πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα 
(δθλαδι, πρακτικϊν που ακολουκοφνται από περιςςότερεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ μποροφν να 
μετακυλφουν τισ αυξθμζνεσ τιμζσ ςε ενδιάμεςεσ επιχειριςεισ ι ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ). 

2. Σθν ορκι εκτζλεςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ και Τπο-παραχϊρθςθσ, ζχουςεσ: α) 
προκακοριςμζνα και ςτενά χρονοδιαγράμματα, δυνθτικϊσ επιφζροντα κατάπτωςθ ποινικϊν 
ρθτρϊν ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ και β) ςυμπεφωνθμζνα επίπεδα εξυπθρζτθςθσ, με 
προςδιοριςμζνα επίπεδα απόδοςθσ, επενδφςεων, δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ και 
ςυμμόρφωςθσ με χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ 

3. Αιτιματα τθσ Διοικιςεωσ για τθν επεξεργαςία και πρόταςθ των αναγκαίων νομοκετικϊν 
διατάξεων για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ και τθ γνωμοδότθςθ - κατόπιν ςχετικοφ ερωτιματοσ 
του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ - ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ επί ειδικϊν κεμάτων λιμζνων - περιλαμβανομζνων και μζτρων για τθν ανάπτυξθ και 
εκςυγχρονιςμό του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ,όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο άρκρο 113 Ν. 
4389/2016. 

                                                           
1
Βλ. Ζκκεςθ Ελζγχου Ρ.Α.Λ. 2018, ςελ. 13-16 

2
θμειϊνεται, ότι ο ςκοπόσ τθσ παράκεςθσ των ανωτζρω κριτθρίων, δεν είναι να προκαταλάβει τουσ αποδζκτεσ τθσ 

Απόφαςθσ αλλά να εκκζςει, κατά τρόπο ενδεικτικό, οριςμζνα βαςικά κριτιρια με βάςθ τα οποία θ ΡΑΛ κα μποροφςε 
να αποφαςίηει κάκε φορά, αν πρζπει να εξεταςτεί μια υπόκεςθ κατά προτεραιότθτα. Είναι ευνόθτο, ότι κάκε 
υπόκεςθ ζχει τθν ατομικότθτα τθσ και κα αξιολογείται ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ. θμειϊνεται, επίςθσ θ 
υποχρζωςθ τθσ Αρχισγια τθ ςυμμόρφωςθ τθσ με τισ εκτελεςτζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Εφετείου 
Πειραιϊσ, και του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί επί ενδίκων μζςων ςε αποφάςεισ τθσ Αρχισ 
ι αγωγϊν ςε βάροσ τθσ. 
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4. Σα αναγκαία κατά περίπτωςθ ρυκμιςτικά μζτρα/ κανονιςτικζσ πράξεισ επί τθσ 
μεκοδολογίασ και του κακοριςμοφ των τελϊν λιμενικϊν υπθρεςιϊν και των τελϊν λιμενικϊν 
υποδομϊν,  

5. Σθν άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από 
υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του. 

6. Σθ λιψθ ζκτακτων προςωρινϊν μζτρων όταν υπάρχουν αποχρϊςεσ ενδείξεισ ότι θ 
παράβαςθ διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ενζχει άμεςθ, ςοβαρι και επικείμενθ απειλι για 
τθ δθμόςια αςφάλεια, τθ δθμόςια τάξθ ι τθ δθμόςια υγεία ι κα προξενιςει ςοβαρά οικονομικά 
ι λειτουργικά προβλιματα ςτθ λειτουργία των καλάςςιων μεταφορϊν, εφόςον τα μζτρα αυτά 
είναι απολφτωσ αναγκαία, πρόςφορα και ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ. 

Κατά τον κακοριςμό τθσ προτεραιότθτασ μεταξφ περιςςοτζρων υποκζςεων προτείνεται να 
ςυνεκτιμϊνταιοι εξισ παράμετροι χωρίσ αξιολογικι διαβάκμιςθ: 

1. Θ ανάγκθ αποςαφινιςθσ καινοφανϊν ι καίριων νομικϊν ηθτθμάτων με ςκοπό τθν αςφάλεια 
δικαίου, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνεποφσ και ςυνεκτικισ ερμθνείασ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ περί λιμζνων, δθμοςίων ςυμβάςεων ςτουσ λιμζνεσ και τθν προςταςία του ελεφκερου 
ανταγωνιςμοφ ςτθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν, ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ αντι-
ανταγωνιςτικϊν πρακτικϊν με τοπικι εμβζλεια, 

2. Σο ότι θ ΡΑΛ είναι θ πλζον κατάλλθλθ Αρχι να παρζμβει για τθν άρςθ των ςτρεβλϊςεων του 
ανταγωνιςμοφ για τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςτο εκνικό λιμενικό ςφςτθμα και 
ςτισ ςυνδεδεμζνεσ ςε αυτό εγκαταςτάςεισ. 

3. Σο αναμενόμενο αποτζλεςμα από τθν παρζμβαςθ τθσ ΡΑΛ ιδίωσ εάν διακρίνεται θ προοπτικι 
άμεςθσ βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του ανταγωνιςμοφ, 

4. Ο βακμόσ πλθρότθτασ των υποβαλλόμενων ςτοιχείων κάκε καταγγελίασ και 

5. Οι διακζςιμοι πόροι τθσ ΡΑΛ (ανκρϊπινοι και οικονομικοί) ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ άλλων 
εκκρεμϊν τρεχουςϊν υποκζςεων ι ερευνϊν τθσ ΡΑΛ οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί θ 
αποτελεςματικότερθ δυνατι κατανομι τουσ για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν, με 
ςυνεκτίμθςθ και τθσ πικανότθτασ απόδειξθσ τθσ παράβαςθσ. 

Γ. φςτθμα Μοριοδότθςθσ των Κριτθρίων Προτεραιοποίθςθσ Τποκζςεων 

Ακολοφκωσ θ ΡΑΛ, κακορίηοντασ τα κριτιρια τθσ κατά προτεραιότθτασ εξζταςθσ των υποκζςεων 
και των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ, ποςοτικοποιεί, κατ’ εφαρμογι ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ, τα 
τεκζντα από αυτιν κριτιρια και κακορίηει τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του.  

Οι διατάξεισ για τθν προτεραιοποίθςθ των υποκζςεων, αποςκοποφν ιδίωσ ςτθν αποδοτικότερθ 
διαχείριςθ των περιοριςμζνων ανκρϊπινων πόρων τθσ ΡΑΛ και τθν εντεφκεν 
αποτελεςματικότερθ λειτουργία και τθν πιο ςτοχευμζνθ δράςθ τθσ προσ τθ διερεφνθςθ 
υποκζςεων κρίςιμων για τθν ορκι λειτουργία εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ και ςυνδεδεμζνων 
ςε αυτό εγκαταςτάςεων. 

υνάδουν, επίςθσ, με τισ βζλτιςτεσ ακολουκοφμενεσ πρακτικζσ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ 
επίπεδο, όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται και ςτισ υςτάςεισ του Δικτφου Ευρωπαϊκϊν Αρχϊν 
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Ανταγωνιςμοφ (European Competition Network) για τισ δυνατότθτεσ των αρχϊν να κακορίηουν τισ 
προτεραιότθτεσ δράςθσ τουσ. 

ε περίπτωςθ απόρριψθσ ι αρχειοκζτθςθσ καταγγελίασ, πρζπει να εκτίκενται οι λόγοι για τουσ 
οποίουσ θ ΡΑΛ, μετά από προςεκτικι εξζταςθ των ςτοιχείων που τθσ γνωςτοποίθςε ο 
καταγγζλλων, αποφάςιςε να μθν κινιςει ι να μθν ςυνεχίςει τθ διαδικαςία ζρευνασ, ςτο πλαίςιο 
του δικαιϊματόσ τθσ να ορίηει διαφόρουσ βακμοφσ προτεραιότθτασ κατά τθ ςυνζχιςθ των 
υποκζςεων των οποίων ζχει επιλθφκεί. Ενόψει των ανωτζρω, περαιτζρω ςκοπόσ τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ είναι θ ποςοτικοποίθςθ των κριτθρίων με βάςθ τα οποία κα διεξάγεται θ κατάταξθ 
των εκκρεμϊν υποκζςεων ςε ςειρά προτεραιότθτασ ωσ προσ τθ διερεφνθςι τουσ από τισ 
Τπθρεςίεσ τθσ Αρχισ.  

θμειϊνεται ότι το εν λόγω φςτθμα Μοριοδότθςθσ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τον 
εςωτερικό χειριςμό των υποκζςεων από τθν Αρχι και τα αποτελζςματα τθσ κατάταξθσ δεν 
δθμοςιοποιοφνται, οφτε κοινοποιοφνται ςτον καταγγζλλοντα ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εκτόσ των 
αρμόδιων δικαςτθρίων. Επομζνωσ, τα εμπλεκόμενα μζρθ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία 
αυτι, οφτε και ςτα επιμζρουσ ζγγραφα ςτα οποία αποτυπϊνεται.  

Δ. Μεκοδολογία υςτιματοσ Μοριοδότθςθσ 

Σο φςτθμα Μοριοδότθςθσ αποτελεί μια εςωτερικι γραπτι διαδικαςία και καταλαμβάνει τόςο 
τισ καταγγελίεσ, τισ αυτεπάγγελτεσ ζρευνεσ ι τα αιτιματα, και διενεργείται κατά κανόνα εντόσ 
τριϊν (3) μθνϊν από τθν προςικουςα υποβολι τουσ επί καταγγελιϊν ι από τθν αξιολόγθςθ του 
πρϊτου μζτρου ζρευνασ επί αυτεπάγγελτων ερευνϊν ι τθν υποβολι του αιτιματοσ.  

Κατά τθν εφαρμογι του υςτιματοσ Μοριοδότθςθσ, θ κάκε παράμετροσ προτεραιοποίθςθσ 
παρζχει ακζραιο βακμό / ακζραιουσ βακμοφσ.  

Θ ςειρά κατάταξθσ των υποκζςεων μπορεί, όταν αυτό κρίνεται δικαιολογθμζνο, να ανακεωρείται 
με απόφαςθ του Προζδρου τθσ ΡΑΛ, θ οποία υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ 
του Δ. τθσ ΡΑΛ που ςυγκαλείται μετά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ.  

Ε. Κριτιρια υςτιματοσ Μοριοδότθςθσ 

Για τθ μοριοδότθςθ των υποκζςεων εφαρμόηονται τα ακόλουκα επιμζρουσ κριτιρια:  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Ενδεικτικι 

Μοριοδότθςθ 

Κριτιριο 1 Είδοσ / φφςθ υπόκεςθσ   

Πρόςβαςθ ςε λιμενικι αγορά ιςε λιμζνα και κζματα ανταγωνιςμοφ. 4 

Λιμενικζσ Τπθρεςίεσ (ειδικά κζματα) 3 

Ηθτιματανομιμότθτασ. 2 

Ηθτιματα ςυμβατικισ τάξθσ. 2 

Τποκζςεισ κυρϊςεων του Ν.4389/2016 3 

Κριτιριο 2 υμβάςεισ Παραχώρθςθσ / Τποπαραχώρθςθσ   

Τπόκεςθ που ςυναρτάται με ςυμβατικζσ προκεςμίεσ ι ποινικζσ ριτρεσ 5 

ΑΔΑ: ΨΟ6Ζ46Μ445-ΞΘ3



 

9 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Ενδεικτικι 

Μοριοδότθςθ 

Τπόκεςθ που αφορά τθν εφαρμογι των όρων και διατάξεων των υμβάςεων 
Παραχϊρθςθσ 

3 

Τπόκεςθ που αφορά τθν εφαρμογι των όρων και διατάξεων των υμβάςεων 
Τποπαραχϊρθςθσ 

2 

Κριτιριο 3 θμαντικότθτα λιμζνα / Εμβζλεια υπόκεςθσ   

Τπόκεςθ με εμβζλεια που εκτείνεται και ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ι αφορά 
περιςςότερουσ από ζναν λιμζνα ι αφορά λιμζνα ενταγμζνο ςτο Διευρωπαικό 
Δίκτυο μεταφορϊν (βλ. θμ.1). 

5 

Τπόκεςθ που αφορά ςε λιμζνα Διεκνοφσ Ενδιαφζροντοσ, Εκνικισ θμαςίασ ι 
Μείηονοσ Ενδιαφζροντοσ. 

3 

Κριτιριο 4 Εκτίμθςθ Αντίκτυπου υπόκεςθσ ςτισ αγορζσ   

Ιδιαίτερα ςθμαντικά ηθτιματα που κζτουν εν αμφιβόλω τθν ομαλι λειτουργία 
των λιμενικϊν υπθρεςιϊν και των καλαςςίων μεταφορϊν 

4 

θμαντικό αντίκτυπο ςτισ διαςυνδεόμενεσ με τον οικείο λιμζνα αγορζσ και 
ςυνδεδεμζνεσ εγκαταςτάςεισ 

3 

Μεςαίο αντίκτυπο ςτισ διαςυνδεόμενεσ με τον οικείο λιμζνα αγορζσ και 
ςυνδεδεμζνεσ εγκαταςτάςεισ. 

 

1 

Κριτιριο 5 Δεςμεφςεισ   

Όταν εξ αρχισ ι κατά τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ τα υπό διερεφνθςθ νομικά και 
φυςικά πρόςωπα προτείνουν ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. δεςμεφςεισ. 

2 

Κριτιριο 6 Αποδεικτικι ιςχφσ – βακμόσ πλθρότθτασ των αποδεικτικών ςτοιχείων   

Τπόκεςθ ςτθν οποία υπάρχουν ςτοιχεία πλιρθ, επικαιροποιθμζνα, τα οποία 
ςυντείνουν ςτθν επίλυςθ αυτισ, και εν γζνει υποκζςεισ ςτισ οποίεσ υπάρχουν 
εξ' αρχισ ςθμαντικζσ ενδείξεισ παράβαςθσ  

3 

Τπόκεςθ ςτθν οποία υπάρχουν ςτοιχεία με εν δυνάμει αποδεικτικι αξία, τα 
οποία ςυντείνουν ςτθν επίλυςθ αυτισ. 

1 

Κριτιριο 7 θμαςία νομικοφ ηθτιματοσ    

Αποςαφινιςθ καινοφανϊν ι καίριων νομικϊν ηθτθμάτων, ι υποκζςεισ που 
επιδροφν ςτθ ςυνεργαςία με ζτερουσ φορείσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ι/ και 
ςχετίηονται με τθν επιβολι (κυρϊςεισ, παραβάςεισ, εφαρμογι) διατάξεων 
Κανονιςμϊν τθσ Ε.Ε. για τουσ λιμζνεσ (ΕΕ αρικμ. 2017/35). 

3 

Όταν πρόκειται για αποςαφινιςθ ελάςςονοσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ νομικϊν 
ηθτθμάτων.  

1 

Κριτιριο 8 υνταγματικοί κοποί Δθμοςίου υμφζροντοσ   

Τποκζςεισ οι οποίεσ αφοροφν ςε λιμζνα ι / και περιοχι με ιδιαίτερεσ 
περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ (π.χ. περιοχζσ Natura 2000), ενδεχόμενεσ φυςικζσ ι 
ανκρωπογενείσ επιπτϊςεισ ςτισ υποδομζσ, και περιοχζσ με αρχαιολογικό 
ενδιαφζρον 

5 

Τποκζςεισ οι οποίεσ αφοροφν λιμζνα με γεωγραφικά (π.χ. νθςιωτικζσ περιοχζσ, 
παραμεκόριοσ) μειονεκτιματα 

4 

Κριτιριο 9 Καινοφανείσ υποκζςεισ   

Τποκζςεισ / ηθτιματα καινοφανι, και κατά κφριο λόγο μθ νομολογθμζνα από 
τθν Αρχι ι / και υποκζςεισ - πιλότοι 

5 

Κριτιριο 10 Ειδικι Αιτιολόγθςθ   
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Ενδεικτικι 

Μοριοδότθςθ 

Τποκζςεισ / ηθτιματα τα οποία αιτιολογοφνται ειδικά από τισ Τπθρεςίεσ τθσ 
Αρχισ 

3 

Τποκζςεισ / ηθτιματα τα οποία αιτιολογοφνται ειδικά μετά από Απόφαςθ τθσ 
Αρχισ 

5 

θμ.1: Εξετάηεται εάν ο λιμζνασ εντάςςεται ςτο κεντρικό δίκτυο (corenetwork) ι ςτο εκτεταμζνο 
δίκτυο (comprehensive network) του Διευρωπαϊκοφ Δικτφου Μεταφορϊν, όπωσ αυτά ζχουν 
κακοριςτεί για τθν περίοδο 2014 – 2050 ςτθν Απόφαςθ 661/2010/ΕΕ (Οδθγίεσ για τθν ανάπτυξθ 
του Δ.Δ.Μ.) και ςτο COM(2011) 650/19.10.2011 ςχζδιο Κανονιςμοφ αναφορικά με τισ Οδθγίεσ για 
τθν ανάπτυξθ του Δ.Δ.Μ. Επιςθμαίνεται ότι ςτο κεντρικό δίκτυο εντάςςονται 4 λιμζνεσ (Πειραιά, 
Πάτρασ, Θγουμενίτςασ και Θεςςαλονίκθσ), ενϊ ςτο εκτεταμζνο δίκτυο εντάςςονται επιπλζον 21 
λιμζνεσ. Επιπλζον, εξετάηεται εάν ο λιμζνασ εντάςςεται ςε κάποιον Διάδρομο του κεντρικοφ 
δικτφου. Ζωσ ςιμερα μόνο ο λιμζνασ του Πειραιά εντάςςεται ςτον Διάδρομο 4 (Αμβοφργο - 
Ροςτόκ - Μπουργκάσ - Πειραιάσ - Λευκωςία). 

Σ. Σελικζσ Παρατθριςεισ 

Ανεξάρτθτα από τα ωσ άνω επιμζρουσ κριτιρια, υποκζςεισ που αφοροφν ςε:αϋ ςυμμόρφωςθ τθσ 
ΡΑΛ με απόφαςθ των διοικθτικϊν δικαςτθρίων, βϋ αναπομπι από τα διοικθτικά δικαςτιρια ςτθν 
ΡΑΛ για νζα κρίςθ, και γϋ παραπομπι από τθν ΡΑΛ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ για νζα ζρευνα / 
ςυμπλιρωςθ τθσ ζρευνασ, και δϋ Ζκτακτα Μζτρα του α.113 παρ.4-7 Ν.4389/2016 εξετάηονται 
κατά προτεραιότθτα  

Σο φςτθμα Μοριοδότθςθσ δεν ζχει εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ, ειδικζσ ςτο νόμο, διαδικαςίεσ / 
περιπτϊςεισ -ζςτω και αν οι ανκρϊπινοι πόροι που διατίκενται για τθ διερεφνθςι τουσ 
επθρεάηουν κατ’ ανάγκθ και το ρυκμό διεκπεραίωςθσ των λοιπϊν εκκρεμϊν υποκζςεων:  

1ϋ δικαςτικζσ διαφορζσ που ανακφπτουν από προςφυγι ι αγωγι κατά πράξεων και 
αποφάςεων τθσ Αρχισ και εκκρεμοφν ενϊπιον των Δικαςτθρίων 

2ϋ γνωμοδοτιςεισ ι αποφάςεισ κατ’ άρκρο 113Α Ν. 4389/2016 

3ϋ κανονιςτικζσ πράξεισ - παρεμβάςεισ κατ’ άρκρο 112 Ν. 4389/2016 

4ϋ υποκζςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ επιχειριςεων ι ενϊςεων επιχειριςεων με ρυκμιςτικά μζτρα 
ι μζτρα ςυμπεριφοράσ ι δεςμεφςεισ που ελιφκθςαν με προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ 
τθσ Αρχισ, κακϊσ και 

5ϋ υποκζςεισ άρνθςθσ ςυνεργαςίασ ι παρακϊλυςθσ των ερευνϊν τθσ Αρχισ 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

αϋ Σθ ζγκριςθ του ωσ ανωτζρω χεδίου Κανονιςμοφ Προτεραιοποίθςθσ Τποκζςεων και των 
κριτθρίων μοριοδότθςθσ προτεραιοποίθςθσ, και τθν κζςθ αυτϊν ςε ιςχφ από 1θ Ιανουαρίου 
2020, και 

βϋ Σθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου για τθν οριςτικοποίθςθ των μορίωνπου ακολουκοφν ζκαςτο 
κριτιριο, και για τθν αποςτολι του οριςτικοφ χεδίου Κανονιςμοφ Προτεραιοποίθςθσ Τποκζςεων 
προσ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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