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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236/2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 86η
ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση στοιχείων
Την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 86η 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
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
5. Γεωργίου Βασίλειος
6. Βελουδογιάννη Ελένη
7. Κουμπαράκης Γεώργιος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Μπίτας Δημήτριος
2. Γρίνος Σπυρίδων

Εισηγητής
Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων κατέστη αποδέκτης
της από […].
Κατόπιν, ανέπτυξε συνοπτικά την από 23ης Ιουνίου 2021 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 την Εισήγηση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
[…]
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016),
όπως ισχύει.
2) […].
3) Ο Ν.4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή.» (ΦΕΚ Α' 16), Άρθρα 48, 49, 50, 51 και 52.
4) Ο Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α’
45/9.3.1999), όπως ισχύει.
5) Η υπ’ αρ. 329/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β' 1923/2.6.2017).
6) Η υπ’ αρ. 330/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β’ 1923/2.6.2017).
7) Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 28/24.02.2016), ιδίως το άρθρο 10 παρ. 1, 3 και 5 και
το άρθρο 14.
8) Η υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017)
9) Η υπ’ αριθμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.8.2018)
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10) Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020).
3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α. Αρμοδιότητα της Αρχής και Νομικό Πλαίσιο
Β. Πραγματικά γεγονότα - Υπαγωγή
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α. Αρμοδιότητα Αρχής και Νομικό Πλαίσιο
Ι. Ν. 4389/2016
Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 108 «Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» του Ν.4389/2016
προβλέπεται ότι: «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). Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιά».
Σύμφωνα με το Άρθρο 112 «Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ.» του Ν.4389/2016, όπως συγχωνεύτηκε με το
άρθρο 113 και τροποποιήθηκε δυνάμει του άρ. 48 του Ν.4770/2021, προβλέπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ.
έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την εποπτεία
και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: αα) επί των τελών και χρήσεων
λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σε
συνεργασία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, β) τη διαμεσολάβηση και επίλυση
διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση
παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε
κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, γ) […], δ)[…] 2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) [..], β) τη
σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε
θέμα αρμοδιότητάς της, ιδίως την υποβολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
εισηγήσεων ως προς την απλούστευση, τη διαφάνεια και την, κατά περίπτωση, εναρμόνιση των
τελών κοινού ενδιαφέροντος όλων των ελληνικών λιμένων με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,
γ) [..], δ) [..], ε) [...], στ) […]. 3. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει
το δικαίωμα: i) να ενεργεί αντίθετα με ή ii) να τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διατάξεις της
ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και όρους Συμβάσεων Παραχώρησης ή νόμων που
τις κυρώνουν.».
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Σύμφωνα με το Άρθρο 114 «Διερεύνηση Καταγγελιών» του Ν.4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με
το άρ. 49 του Ν.4770/2021, ότι «1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει
ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ.
καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, καθώς και ο τρόπος υποβολής και καταχώρισης των
καταγγελιών που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητάς της. Η Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι
ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν
από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης, η καταγγελία λογίζεται ως
προφανώς αβάσιμη και τίθεται στο αρχείο. Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντομότερο δυνατό
και πάντως εντός το αργότερο πέντε (5) μηνών από την υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ. Οι δημόσιοι
υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλμένοι προσωρινά σε άσκηση δημόσιας
υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώσουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι περιέρχεται
στη γνώση τους με οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται με θέματα αρμοδιότητάς της. 2. Καταγγελίες
περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. με βάση τις διατάξεις του
παρόντος νόμου τίθενται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου της, ύστερα από εισήγηση της
αρμόδιας οργανικής μονάδας, μέσα σε προθεσμία πέντε μηνών από την υποβολή τους. Εάν η
καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής η
Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη διαβιβάσει αρμοδίως μέσα στην παραπάνω προθεσμία. 3. Όταν είναι αναγκαίο
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ. που ορίζονται στον παρόντα νόμο, ο Πρόεδρος της
Ρ.Α.Λ. ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, μπορεί να ζητά με έγγραφο κάθε
διαβάθμισης πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες
θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των
πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Εκείνοι,
στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των
πληροφοριών που ζητούνται. Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που
εξετάζονται σε ποινικές δίκες. Με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, δεν θίγονται οι
διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου για τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα μέλη και στελέχη της Ρ.Α.Λ.
υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας στοιχείων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως τέτοια και
ετέθησαν υπόψη τους. 4. Με την επιφύλαξη ειδικών νόμων που καθιερώνουν υποχρέωση
εχεμύθειας, όλες οι δημόσιες αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση
να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράμουν τη Ρ.Α.Λ. και τους εντεταλμένους υπαλλήλους της
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης
παροχής των αιτούμενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών
ανακριβών ή ελλιπών από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους,
όπως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει, για κάθε παράβαση,
πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, έως και δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εφόσον
πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις και από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ εφόσον πρόκειται για λοιπά νομικά πρόσωπα. Η απόφαση επιβολής πρέπει να είναι
ειδικά αιτιολογημένη και να περιγράφει επαρκώς την πλημμέλεια στη συμπεριφορά του
ελεγχόμενου προσώπου».
Σύμφωνα με το Άρθρο 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις» του Ν.4389/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρ. 51 του Ν.4770/2021, ότι: «1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς τον
φορέα της εξουσίας ή της 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 της εξουσίας ή αρμοδιότητας στον 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
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της εξουσίας ή της 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 της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε
λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, μετά από σχετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. ββ) Πλην διαφορετικής
ρύθμισης του παρόντος ή άλλου νομοθετήματος και υπό την επιφύλαξη αρμοδιότητας άλλων
φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεριμνά για
την εφαρμογή της 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 Οργάνωσης Υπηρεσιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Α΄ 28). 3. [Καταργείται] 4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις
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 τις διατάξεις των άρθρων 112 και 114 του παρόντος
νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που
έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 5. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Σύμβαση Παραχώρησης»: κάθε σύμβαση την οποία έχει ή
πρόκειται να συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου
για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης ή/και εκμετάλλευσης όλης ή μέρους
λιμενικής ζώνης ή για την παραχώρηση έργου ή υπηρεσίας σε λιμένα. β) «Σύμβαση Παραχώρησης
σε Φορέα της Ιδιωτικής Οικονομίας»: οποιαδήποτε Σύμβαση Παραχώρησης του σημείου α΄
ανωτέρω, εφόσον αντισυμβαλλόμενος σε αυτήν του Ελληνικού Δημοσίου είναι οντότητα μη
ελεγχόμενη, κατά το μετοχικό ή εταιρικό της κεφάλαιο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, άμεσα ή
έμμεσα, από το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτως αν η σύμβαση αυτή κυρώνεται με τυπικό νόμο είτε
όχι. Η επέλευση των κριτηρίων του προηγούμενου εδαφίου στο πρόσωπο του αντισυμβαλλομένου
του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να είναι και επιγενόμενη της σύναψης της σχετικής σύμβασης,
οπότε και η σύμβαση εμπίπτει στην εμβέλειά του από τον χρόνο αυτόν. 6. [Καταργείται] 7.
[Καταργείται] 8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται όλες οι διατάξεις που
ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα ίδια ζητήματα.».
ΙΙ. […].
ΙΙΙ. Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Καταχώριση - Αξιολόγηση καταγγελίας» του Κανονισμού προβλέπεται
ότι: «1. […] 2. […] 3. Καταγγελίες περί θεμάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. με
βάση τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του ν. 4389/2016 ή της εκάστοτε ισχύουσας για τις
αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. νομοθεσίας, τίθενται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου της ύστερα από
εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας. 4. Η προθεσμία κρίσης για το αν η καταγγελία εμπίπτει
στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. είναι πέντε (5) μήνες από την υποβολή της. Εάν κατά την αξιολόγηση
προκύψει ότι η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής ή
δικαστικής αρχής, η Ρ.Α.Λ. οφείλει να την διαβιβάσει αρμοδίως εντός της ανωτέρω προθεσμίας των
πέντε (5) μηνών. 5. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατόν να καθιερωθεί σύστημα κριτηρίων,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σοβαρότητα ή τον επείγοντα χαρακτήρα υποθέσεων, ούτως ώστε να
διενεργείται κατά προτεραιότητα η εξέταση των καταγγελιών. 6. Μέχρι την στελέχωση των
αρμοδίων οργανικών μονάδων της Ρ.Α.Λ. η ανωτέρω αξιολόγηση γίνεται με πράξη της Ρ.Α.Λ.».
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 «Συνδρομή» του Κανονισμού προβλέπεται ότι: «1. Με σκοπό την
αποτελεσματική διερεύνηση των υποβαλλομένων καταγγελιών, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ή ο
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εξουσιοδοτημένος από αυτόν Αντιπρόεδρος μπορεί να ζητά εγγράφως πληροφορίες ή στοιχεία
σχετικά με το καταγγελλόμενο θέμα, από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές. Στο εν λόγω έγγραφο, υποχρεωτικά αναφέρονται οι
νομοθετικές διατάξεις που θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός του αιτήματος, καθώς και η
προθεσμία που τάσσεται στους αποδέκτες για την παροχή των πληροφοριών ή των στοιχείων, ή
οποία είναι τουλάχιστον πέντε(5) εργασίμων ημερών. Οι αποδέκτες του αιτήματος υποχρεούται σε
άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών ή των στοιχείων που ζητούνται. 2. Με την
επιφύλαξη ειδικών νόμων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεμύθειας ή το τραπεζικό απόρρητο,
όλες οι δημόσιες αρχές και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, υπέχουν υποχρέωση να
παρέχουν πληροφορίες και να συνδράμουν την Ρ.Α.Λ. και τους εντεταλμένους υπαλλήλους της
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 3. Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα
πρόσωπα που εξετάζονται ως μάρτυρες σε ποινικές δίκες.».
Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 9 «Κυρώσεις» του Κανονισμού, προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση
άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά το άρθρο 6 του παρόντος
πληροφοριών και στοιχείων ή στην περίπτωση παροχής ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών από
τους αποδέκτες του αιτήματος, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με
ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών και για κάθε παράβαση. Η απόφαση επιβολής προστίμου
πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και να αναφέρεται επαρκώς η πλημμέλεια στη συμπεριφορά
του ελεγχόμενου προσώπου.»
Επομένως, η Αρχή ήταν αρμόδια για την κρίση της εισηγήσεως και ως εκ τούτου παραδεκτώς ήχθη προς
συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.
Β. Πραγματικά Γεγονότα - Υπαγωγή
[…]
Επειδή έχει χορηγηθεί ήδη χρονικό διάστημα διάρκειας συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ημερών
για την παροχή των αιτούμενων στοιχείων και απόψεων, ήτοι συνολικά τριπλάσια προθεσμία σε
σχέση με την αρχικώς ταχθείσα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ […] επιστολή της Αρχής.
Επειδή η παροχή των αιτούμενων απόψεων συνιστά εξίσου σοβαρή υποχρέωση εκ μέρους της […].
Επειδή, καίτοι δεν γίνεται ούτε εν μέρει αποδεκτό το αίτημα της […] για χορήγηση παράτασης
προθεσμίας, για υπηρεσιακούς λόγους και μόνον κρίνεται εύλογη η χορήγηση προθεσμίας πέντε
(5) επιπλέον ημερών προς την […], προκειμένου με πληρότητα να ανταποκριθεί στην παροχή των
αιτούμενων - εκ μέρους της Αρχής - απόψεων και εγγράφων.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισμό της 6ης Ιουλίου 2021 ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτούμενων
απόψεων και στοιχείων εκ μέρους της […].
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