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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 69η
ΘΕΜΑ 6ο: «Απάντηση σε επιστολή»

Την 5η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 69η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Αρχής επί
της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, στον Πειραιά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη –
Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της
Ημερησίας Διατάξεως.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Μπίτας Δημήτριος
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γρίνος Σπυρίδων
7. Γεωργίου Βασίλειος
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κουμπαράκης Γεώργιος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγητής
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ. Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα.
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[…]
Έπειτα ο κ. Πρόεδρος αναπτύσσει συνοπτικά την από 2ας Ιουνίου 2020 Εισήγησή του. Ακολούθως,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν
σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την
Εισήγηση,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
[…]
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1) […]
2) Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», και ιδίως
τα Άρθρα 112, 113 και 132 όπως ισχύουν.
3) Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’45),
όπως ισχύει,
4) Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 45 έως 48.
5) Το π.δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει,
6) Η υπ' αρ. 3000.0/51279/2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Σύστημα κυρώσεων κατ΄ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον
αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική
διαφάνεια των λιμένων». (ΦΕΚ Β’ 2896/5.7.2019).
7) Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2)
αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
8) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
9) Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ.
319/27.04.2020).
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10) […]
11) […]
12) […]

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κεφάλαια τεκμηρίωσης:
Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Β. Νομικό Πλαίσιο
Γ. Υπαγωγή – Αιτιολογικό
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α.

Αρμοδιότητα Αρχής

Σύμφωνα με το άρθρο 112 «Κανονιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016, προβλέπεται ότι: «1. Η
Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών, εγκυκλίων,
προτύπων, υποδειγμάτων, κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων, κωδίκων δεοντολογίας και
χαρτών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης, ιδίως,
για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) Στην οικονομική ρύθμιση, απλούστευση, στη διαφάνεια
και στη συμβατότητα των τελών, χρεώσεων και κυρώσεων των λιμενικών υπηρεσιών και των
ζητημάτων πρόσβασης επί όλων των ελληνικών λιμένων και επί των συνδεόμενων με αυτούς
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και
παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας. […] 2. Οι κανονιστικές πράξεις
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται με ποινή ακυρότητας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.
Κατά την άσκηση των ανωτέρω κανονιστικών αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα: i)
να ενεργεί αντίθετα με ή ii) να τροποποιεί αμέσως ή εμμέσως όρους Συμβάσεων Παραχώρησης ή
νόμων που τις κυρώνουν.»
Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016
προβλέπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον
επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων και διατάξεων των
Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων
ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση προς τους
χρηματοοικονομικούς στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής
και ευρωπαϊκής - νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης
και τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1), γ) τη ρύθμιση,
εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) επί των τελών και χρεώσεων λιμενικών υποδομών και
υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και πρόσβασης στο λιμενικό
τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης και τη
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νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών
δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα, […] ε) την υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την
κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή
ζητήματα και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από το φορέα διαχείρισης, την
παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της
τήρησης του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης,
επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με τους
χρηματοοικονομικούς στόχους, […] 2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: […] δ) τον έλεγχο
συμβατότητας, αναλογικότητας σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία και λήψη των αναγκαίων
ρυθμιστικών μέτρων επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών
και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση - κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί
ειδικών θεμάτων λιμένων - περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό
του εθνικού λιμενικού συστήματος», όπως η περίπτωση δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο
46 παρ. 2 Ν.4597/2019, ΦΕΚ Α 35/28.2.2019.
Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 113Α, προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ., πέραν των μέτρων που
προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 του ν. 4389/2016, επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις των
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2017/352. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Λ., καθορίζεται το σύστημα κυρώσεων του
προηγούμενου εδαφίου, τα πρόστιμα που επιβάλλει ανάλογα με την παράβαση, καθώς και η
διαδικασία επιβολής, εκτέλεσης και είσπραξης των προστίμων αυτών», όπως προστέθηκε με το
άρθρο 47 του Ν.4597/2019.
Σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 2. Προβλέπεται ότι: «Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. την εκπροσωπεί
ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής και στις σχέσεις της με τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές
και τους τρίτους και έχει, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, των διατάξεων του παρόντος και των
αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. την ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρμοδιότητες
και ιδίως: (α) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους και ασκεί πειθαρχική
εξουσία επί του προσωπικού της, (β) καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στις
συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ., (γ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορισμάτων και
οποιωνδήποτε άλλων πράξεών της, (δ) λαμβάνει αποφάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα για την
εύρυθμη λειτουργία της και την εφαρμογή των αποφάσεών της, (ε) μεριμνά για την κατάρτιση
προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού της Ρ.Α.Λ..».
Β. Νομικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με το Άρθρο 108 παρ. 1 του Ν.4389/2016: «1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με
την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την
εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
του εθνικού λιμενικού συστήματος «και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων» , με έμφαση στην
τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και
με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη
ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102), όπως ισχύει, και η εκεί
προβλεπόμενη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και ως διακριτό
νομικό πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή
υποκαθιστά στο σύνολο των εννόμων σχέσεων και των περιουσιακών στοιχείων την καταργούμενη
Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102).», ενώ με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται
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ότι: «2. Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και
υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. 3. Η Ρ.Α.Λ.
υποβάλλει μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση, η οποία
περιέχει στοιχεία για τη δραστηριότητά της, την εφαρμογή των κριτηρίων κατά προτεραιότητα
εξέτασης και την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων, τις αποφάσεις της και τις εκτιμήσεις της για
την κατάσταση και τις εξελίξεις στον τομέα της αρμοδιότητάς της. 4. Η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να κινεί
τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερα (4) χρόνια διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας της, της
αποτελεσματικότητας εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του ευρωπαϊκού δικαίου
γενικότερα από ελεγκτές αναγνωρισμένου κύρους και αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
της.».
Σύμφωνα με το Άρθρο 109 του Ν.4389/2016 ισχύουν τα εξής: «1. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από εννέα
(9) μέλη, εκ των οποίων ένα μέλος είναι Πρόεδρος, ένα μέλος Αντιπρόεδρος και δύο μέλη Εισηγητές
και απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική
τους κατάρτιση την ειδικότερη γνώση και εμπειρία της πρακτικής λειτουργίας των λιμένων και την
επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, νομικό και οικονομικό τομέα, ιδίως σε θέματα
ναυτιλίας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας
λιμένων ή οικονομικής και πολιτικής λιμένων ή λιμενικής βιομηχανίας, καθώς και εχέγγυα
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ. εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3051/2002 (Α` 220), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές είναι ανώτατοι
κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν, κατά το χρόνο που
κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. [...]. 2. Ο Πρόεδρος,
ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη και οι Εισηγητές της Ρ.Α.Λ. επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με την περίπτωση
η` του άρθρου 14 και του άρθρο 43 Α` του Κανονισμού της Βουλής και διορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων. Η θητεία του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των μελών της Ρ.Α.Λ., τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και των
Εισηγητών, είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η διαδικασία διορισμού των μελών
της Ρ.Α.Λ. κινείται δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προηγούμενων μελών. Αν πεθάνει,
παραιτηθεί ή εκπέσει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή μέλος της Ρ.Α.Λ. διορίζεται νέος Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος ή νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Δεν μπορούν να οριστούν μέλη της Ρ.Α.Λ,
τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του μέλους αυτής για τους λόγους που ορίζονται
στο νόμο αυτόν. Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Λ. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ρ.Α.Λ. αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση
του εβδομηκοστού (70ού) έτους ηλικίας τους. Η θητεία των υφιστάμενων μελών της Ρ.Α.Λ.
παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.».
Στο Άρθρο 121 του Ν.4389/2016, και υπό τον τίτλο «Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ.» προβλέπεται ότι: «1.
Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και
φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 2. Οι
αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο
βιβλίο. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την καταχώρηση αυτή, ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα της και κοινοποιούνται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 3. […]».
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Εξάλλου στο άρθρο 122, προβλέπεται ο έλεγχος των αποφάσεών της, σύμφωνα με το οποίο: «1.
Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.
Προσφυγή μπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2. Η
προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
απόφασης της Ρ.Α.Λ.. Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις
ισχύουσες διατάξεις. 3. […]».
Γ. Υπαγωγή – Αιτιολογικό
[…]
Με την εν θέματι επιστολή, ζητείται […]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη θέση στο αρχείο, και την αποστολή της παρούσας προς το ενδιαφερόμενο μέρος και τους
κοινοποιουμένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ.

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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