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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
                                                              

 ΑΠΟΦΑΗ   13/2016 
 

     Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  11θ 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Εφαρμογι των προβλζψεων τθσ παραγρ. 6 του Άρκρου 132 του Ν.4389/2016 
 
τισ  21 Νοεμβρίου 2016, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 11θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία 
τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 
3. Παπαδόπουλοσ Γεϊργιοσ του Σριαντάφυλλου 

4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 

6. ζργθ Αντωνία του Ιακϊβου 

7. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
8. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 
 
Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ θμαιοφόροσ Λ.. ΣΙΟΤΠΛΗ . 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
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  Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. αναφζρει ςτα Μζλθ, ότι θ παράγραφοσ 6 του Άρκρου 132 -ΣΕΛΙΚΕ ΚΑΙ     
ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ του Ν.4389/2016, με το οποίο ςυνεςτικθ θ Ρυκμιςτικι 
Αρχι Λιμζνων ωσ Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι (Α.Δ.Α.), αναφζρει κατά λζξθ τα εξισ: 

 
‘’…6. Η διαμεςολάβηςη και επίλυςη διαφορϊν μεταξφ χρηςτϊν και 
φορζων διαχείριςησ από τη Ρ.Α.Λ., η διαχείριςη παραπόνων και η λήψη 
δεςμευτικϊν αποφάςεων επί αυτϊν ςε εφλογο χρονικό διάςτημα είναι 
επιτρεπτή πριν και κατά τη διάρκεια εκκρεμοδικίασ ανάμεςα ςτουσ 
χρήςτεσ και τουσ φορείσ διαχείριςησ, αν τα μζρη ςυμφωνοφν να 
προςφφγουν για την επίλυςη τησ διαφοράσ ςτη Ρ.Α.Λ…’’ 
 

χωρίσ να διευκρινίηεται, αν πρόκειται για Μεταβατικι ι Σελικι Διάταξθ. 
 
Η διατφπωςθ τθσ παραγράφου αυτισ φαίνεται να ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν παράγραφο 1 
του Άρκρου 113- ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ (τθσ Ρ.Α.Λ.) του ίδιου Νόμου, θ οποία ορίηει 
τα εξισ: 
  

‘’…1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιςτικά μζτρα για……….  
δ) τη διαμεςολάβηςη και επίλυςη διαφορϊν μεταξφ χρηςτϊν και φορζων 
διαχείριςησ, τη διαχείριςη παραπόνων, και τη λήψη δεςμευτικϊν 
αποφάςεων επί αυτϊν ςε εφλογο χρονικό διάςτημα, ςε κάθε θζμα 
αρμοδιότητάσ τησ….’’ 

 
και δεν κζτει ωσ προχπόκεςθ τθν ςυμφωνία των δφο μερϊν να προςφφγουν ςτθν Ρ.Α.Λ. 
για επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ.  
 
Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελών. 
 
Ομόφωνα τα Μζλθ κεωροφν, ότι θ παράγραφοσ 6 του Άρκρου 132 του Ν. 4389/2016 είναι 
Μεταβατικι Διάταξθ και αναφζρεται ςε διαφορζσ μεταξφ χρθςτών και Φορζων Διαχείριςθσ 
λιμζνων, για τισ οποίεσ υπιρξε ςυναφι με τθν ανωτζρω διάταξθ του νόμου αίτθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ. 
πριν τθ ςφςταςθ τθσ ωσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ ςτισ 27.5.2016. Για τισ διαφορζσ μετά 
τισ 27.5.2016 εφαρμογι ζχει θ παράγραφοσ 1 του Άρκρου 113 του Ν.4389/2016,  θ οποία δεν 
κζτει ωσ προχπόκεςθ για να είναι δεςμευτικι θ απόφαςθ, τθν ςυμφωνία των δφο μερών για 
προςφυγι ςτθ Ρ.Α.Λ. προσ επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ. 

 
 

                                       

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.       
                                                                                                           
                                        

                                                                                                              Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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