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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210/2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 79η
ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση επί ζητημάτων υποχρεωτικής επένδυσης
Παραχώρησης και Βαθμολόγηση κατά Προτεραιότητα

δυνάμει

Σύμβασης

Την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 79η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης
και φυσικής παρουσίας 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

Πρόεδρος

2. Τορουνίδης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος

3. Κουφός Παναγιώτης

Εισηγητής

4. Μπίτας Δημήτριος

Εισηγητής

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος

Μέλος

6. Γεωργίου Βασίλειος

Μέλος

7. Γρίνος Σπυρίδων

Μέλος
Μέλος

8. Βελουδογιάννη Ελένη

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ:
Κουμπαράκης Γεώργιος

Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την παρούσα εισήγηση φέρεται ενώπιον
του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, ο σχετικός φάκελος που τηρείται στην Αρχή, για το ζήτημα
[..]. Σκοπός της παρούσας αποτελεί αφ’ενός η ενημέρωση του Δ.Σ. της Αρχής για τη μέχρι σήμερα
διερεύνηση της υπόθεσης και αφ’ετέρου η πρόσθετη μοριοδότησή της με βάση το σύστημα
προτεραιοποίησης υποθεσεων της Αρχής. Ακολούθως, αναπτύσσει συνοπτικά την από 24.12.2020
Εισήγησή του.
Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,
προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την
Εισήγηση.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
[…]
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. 1. 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 και 113, όπως ισχύει.
2. Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) Άρθρο 15.
3. 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 46.
4. Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 19/2016 (Α΄ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
7. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
8. Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
(Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020).
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9. Ο υπ’ αρ. 1310/2019 Κανονισμός Προτεραιοποίησης Υποθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (ΦΕΚ Β’ 4197/19.11.2019).
ΥΠΑΓΩΓΉ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
Κεφάλαια τεκμηρίωσης:
Α.

Αρμοδιότητα Αρχής
Ι. Νόμος 4389/2016
ΙΙ. […]
ΙΙΙ. Κανονισμός Προτεραιοποίησης

Β.

Νομικό Πλαίσιο

Γ.

Προκαταρκτικά Πραγματικά Περιστατικά

Δ.

Εισήγηση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α. Αρμοδιότητα Αρχής
Ι. Νόμος 4389/2016
Σύμφωνα με το άρθρο 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
τους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου
επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση τους τους χρηματοοικονομικούς στόχους, β) την
τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού
συστήματος λιμένων στο πλαίσιο τους 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 τους υποχρέωσης
παροχής δημόσιας υπηρεσίας και πρόσβασης στο λιμενικό τομέα και τους αγορές λιμενικών
υπηρεσιών, ιδίως σύμφωνα με τους Συμβάσεις Παραχώρησης και τη νομοθεσία περί
ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών δεσμεύσεων για τα
ανωτέρω θέματα, δ) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ
χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική
Αρχή Λιμένων, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων
επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς τους, ε) […], στ) […]. 2.
Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) […], β) τη σύνταξη και υποβολή τους κάθε συναρμόδιο
Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς τους, γ) […], δ) τον έλεγχο
συμβατότητας, αναλογικότητας σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία και λήψη των αναγκαίων
ρυθμιστικών μέτρων επί τους μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών
και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση – κατόπιν σχετικού ερωτήματος του
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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, ε) την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων
του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για
λογαριασμό του. Ειδικά για τα παρακάτω: αα) την καταγγελία ή με άλλο τρόπο λύση τέτοιας
Σύμβασης Παραχώρησης, στο σύνολό τους ή (εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα) μερικώς, ββ)
τη διαπίστωση τους πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης ή/και τη διαπίστωση τους ματαίωσης
αναβλητικής αίρεσης, καθώς και την επίκληση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω, στο μέτρο που
επιδρά στην ισχύ Σύμβασης Παραχώρησης, ολικά ή μερικά, γγ) την άσκηση δικαιωμάτων
παρέμβασης στα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία ή/και την άσκηση δικαιωμάτων
υποκατάστασης – υπεισέλευσης στη Σύμβαση Παραχώρησης, δδ) την προσφυγή σε οποιοδήποτε
δικαιοδοτικό όργανο επίλυσης των σχετικών συμβατικών διαφορών, τους ενδεικτικά διαιτητικό ή
άλλο αρμόδιο δικαστήριο, και την εν γένει άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, η Ρ.Α.Λ. ασκεί
το σχετικό δικαίωμα ή προβαίνει στη σχετική ενέργεια μόνον εφόσον έχει προηγηθεί προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του Υπουργού Οικονομικών.
Σε περίπτωση που οι δύο τελευταίοι Υπουργοί αιτηθούν γραπτώς στη Ρ.Α.Λ. την άσκηση
δικαιώματος τους παρούσας περίπτωσης, η Ρ.Α.Λ. έχει δέσμια αρμοδιότητα να προβεί στην
άσκησή του κατά τα προσδιοριζόμενα στο σχετικό έγγραφο. Η τροποποίηση Σύμβασης
Παραχώρησης υπόκειται τους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς κανόνες που ρυθμίζουν τη σύναψή
τους.».
Σύμφωνα με το άρθρο 132 (Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου) του Ν. 4389/2016
προβλέπεται ότι «1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως τους το φορέα τους εξουσίας ή τους
αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα
δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής: α) Όταν η αμφιβολία
αφορά στην ανάθεση τους εξουσίας ή αρμοδιότητας στο φορέα εκμετάλλευσης με βάση τη
Σύμβαση Παραχώρησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο παραχωρησιούχος έχει από τη Σύμβαση τη
σχετική εξουσία ή αρμοδιότητα. Β) Όταν η αμφιβολία αφορά στην κατανομή τους εξουσίας ή τους
αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής: αα) Κάθε εξουσία
ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με
τους όρους τους Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη τους
ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ.. ββ) Πλην διαφορετικής ρύθμισης του παρόντος ή
άλλου νομοθετήματος και υπό την επιφύλαξη αρμοδιότητας άλλων φορέων τους Ελληνικής
Δημοκρατίας, η Δ.Α.Λ. μεριμνά για την εφαρμογή τους κείμενης νομοθεσίας στη λιμενική ζώνη και
για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από τέτοια Σύμβαση Παραχώρησης. 2.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4150/2013,
καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 8 και 16 έως 19 του π.δ. 19/2016 «Κανονισμός
Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών τους Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Α` 28). 3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί
ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου «και» κάθε άλλη αρμοδιότητά του που είναι συναφής
με τη Σύμβαση Παραχώρησης και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε κάποια υπηρεσία ή φορέα του,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή άλλο νόμο. 4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με
τους διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις
Παραχώρησης και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών. «Η άσκηση όλων των
αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τους διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του
παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των
νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
ΙΙ. [..] ΙΙΙ. Κανονισμός Προτεραιοποίησης
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Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού Προτεραιοποίησης, προβλέπεται ότι: «3. Η
σειρά κατάταξης των υποθέσεων δύναται, όταν αυτό κρίνεται δικαιολογημένο, να αναθεωρείται
με απόφαση της Αρχής ή του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, η οποία υποβάλλεται
αμελλητί προς έγκριση από το Δ.Σ της Αρχής.».
Ως εκ τούτου αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ. το
συγκεκριμένο θέμα.
Β. Νομικό Πλαίσιο
[..]
Γ. Προκαταρκτικά Πραγματικά Περιστατικά
Αρχικά, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν διαβιβαστεί στην Αρχή, προκύπτουν τα ακόλουθα:
[..]
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την ειδική μοριοδότηση της υπόθεσης, και όσων άλλων προκύψουν εξ’ αυτής, από το Δ.Σ. (+5
μόρια) κατ’ άρθρον 3 παρ. 5 του Κανονισμού Προτεραιοποίησης Υποθέσεων της Αρχής (ΦΕΚ
Β΄4197/19.11.2019).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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