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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΚΡΟΑΔΩΝ
ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΩΝ
ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΛΙΜΔΝΩΝ

Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 108 έσο 126 θαη 132 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 112
παξ. 1γ΄ ηνπ λ. 4389/2016 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο
δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(Α΄ 94).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 19/2016 «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη
Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ληκέλσλ (Ρ.Α.Λ.)» (Α΄ 28) φπσο
ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 45).
4. Σελ Απφθαζε 19/2017 ηεο Ρ.Α.Λ. γηα έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Αθξνάζεσλ
Πξνζψπσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ληκέλσλ.
5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Δθδίδεη ηνλ παξφληα Kαλνληζκφ, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο :

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 1
Πεδίν Δθαξκνγήο

Η Ρ.Α.Λ. δηελεξγεί αθξνάζεηο, κεηά απφ αλαθνξά άιιεο δεκφζηαο αξρήο ή ηξίησλ ή
απηεπαγγέιησο, γηα ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηα
δεηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζην ιηκεληθφ ηνκέα θαη αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο
ηεο ζχκθσλα κε ην λ. 4389/2016.
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Άξζξν 2
θνπφο – Αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο αθξφαζεο
1. Η δηαδηθαζία αθξφαζεο έρεη σο ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη αλ έιαβαλ ρψξα :
α. Παξαβάζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ιηκέλσλ ζην πιαίζην
ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζπκβάζεηο
παξαρψξεζεο ηδίσο εηο φ,ηη αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ, ηνπ
ζπκθσλεκέλνπ

επηπέδνπ

εμππεξέηεζεο

θαη

ηε

ζπκκφξθσζε

πξνο

ηνπο

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο.
β. Παξαβάζεηο

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή φξσλ θαη δηαηάμεσλ ησλ ζπκβάζεσλ

παξαρψξεζεο θαη ηελ ππνρξέσζε

παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζην ιηκέλα

ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο απηέο.
γ. Παξαβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ελ γέλεη ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ζην
ιηκεληθφ ηνκέα, θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηεο
αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο ζηνλ θιάδν, ηελ απνηξνπή θαηάρξεζεο δεζπφδνπζαο
ζέζεο, ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ, εμνλησηηθήο ηηκνιφγεζεο θαη άιισλ πξαθηηθψλ
πνπ ζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ.
δ. Παξαιείςεηο ή κε πξνζήθνπζα πξνζνρή γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζρεηηθφ
λφκηκν αίηεκα ηεο Ρ.Α.Λ.
Άξζξν 3
Όξγαλα Αθξφαζεο
1. Οη αθξνάζεηο δηεμάγνληαη, είηε απφ ηε Ρ.Α.Λ., είηε απφ ηξηκειή ή πεληακειή,
αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνο εμέηαζε δεηήκαηνο, επηηξνπή, ε νπνία
απνηειείηαη απφ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ εηζεγεηή ηεο Ρ.Α.Λ. σο πξφεδξν θαη κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Ρ.Α.Λ. (Δπηηξνπή Αθξφαζεο).
2. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αθξφαζεο νξίδνληαη κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ή, ζε
πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Ρ.Α.Λ. Με ηελ απφθαζε
ζπγθξφηεζεο ηνπ νξγάλνπ αθξφαζεο, νξίδεηαη ν γξακκαηέαο θαη ν αλαπιεξσηήο
απηνχ.
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3. ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ε ζπγθξνηεζείζα Δπηηξνπή αθξφαζεο
δχλαηαη λα παξαπέκςεη ηε δηεξεχλεζε ηνπ ππφ θξίζε δεηήκαηνο ζηε Ρ.Α.Λ., νπφηε
επαλαιακβάλεηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία.
4. Η Ρ.Α.Λ., κε απφθαζή ηεο, δχλαηαη λα ζπγθξνηεί κία ή πεξηζζφηεξεο Γηαξθείο
Δπηηξνπέο αθξνάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.
Άξζξν 4
Απηεπάγγειηε έξεπλα
1. Η Ρ.Α.Λ. κπνξεί λα επηιακβάλεηαη απηεπαγγέιησο θάζε ζέκαηνο πνπ εκπίπηεη
ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4389/2016.
2. Σελ απφθαζε γηα ηε δηεμαγσγή απηεπάγγειηεο έξεπλαο ιακβάλεη ε Ρ.Α.Λ.,
θαηφπηλ εθηίκεζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηε
βαξχηεηα ηνπ δεηήκαηνο, θαζψο θαη ην ελδερφκελν ηεο πξαγκαηηθήο ή λνκηθήο
αδπλακίαο ησλ άκεζα ζηγνκέλσλ γηα πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξάο.
3. Με ηελ απφθαζή ηεο γηα ηε δηελέξγεηα απηεπάγγειηεο έξεπλαο ε Ρ.Α.Λ.
πξνζδηνξίδεη ην εηδηθφ αληηθείκελν απηήο, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηε
δηελέξγεηά ηεο.
4. Αληίγξαθν ηεο παξαπάλσ απφθαζεο θνηλνπνηείηαη ζηελ εκπιεθφκελε επηρείξεζε ή
θνξέα ην αξγφηεξν κε ηε δηελέξγεηα ηεο πξψηεο ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο πξάμεο.
5. Η έξεπλα δηελεξγείηαη απφ κέινο ηεο Ρ.Α.Λ. ή απφ κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ην
νπνίν νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο έξεπλαο, ζπληάζζεηαη
πφξηζκα κε ζρεηηθή εηζήγεζε γηα ηε δηεμαγσγή ή κε αθξφαζεο.
6. Γηα θάζε απηεπάγγειηε παξέκβαζε εθδίδεηαη εηδηθφ πφξηζκα ή θαη ζχζηαζε ηεο
Αξρήο, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ κεηξψν απηεπάγγειησλ εξεπλψλ πνπ
ηεξείηαη σο παξάξηεκα ηνπ εηδηθνχ κεηξψνπ αλαθνξψλ ηεο Ρ.Α.Λ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΓΙΚΑΙΑ
Άξζξν 5
Πξάμε δηεμαγσγήο αθξφαζεο
1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνθαζηζζεί ε δηεμαγσγή αθξφαζεο, ν Πξφεδξνο
ηεο Ρ.Α.Λ. ή, ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ, ν Αληηπξφεδξνο εθδίδεη πξάμε, κε ηελ
νπνία νξίδεηαη ην αξκφδην φξγαλν, ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη ν ηφπνο θαη ν
ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο αθξφαζεο .
2. Η πξάμε δηεμαγσγήο επηδίδεηαη, κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή άιιν δεκφζην φξγαλν
ζην/α θαινχκελν/α πξφζσπν/α, επέρνληαο ζέζε θιήηεπζεο πξνο εκθάληζε, ελψπηνλ
ηνπ νξγάλνπ πνπ ζα δηεμάγεη ηελ αθξφαζε. ε απηήλ επηζπλάπηνληαη ηα έγγξαθα θαη
ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο.
3. Η πξάμε δηεμαγσγήο θνηλνπνηείηαη ζηα θαινχκελα πξφζσπα, ηνπιάρηζηνλ δέθα
(10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αθξφαζεο.
4. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θαινπκέλνπ ζε αθξφαζε πξνζψπνπ, παξά ηε λφκηκε
θαη εκπξφζεζκε θιήηεπζή ηνπ, ε αθξφαζε δηεμάγεηαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ην φξγαλν δηεμαγσγήο αθξφαζεο θξίλεη απαξαίηεηε ηελ παξνπζία
απηνχ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θιεζέληνο πξνζψπνπ, ε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο
αλαβάιιεηαη ζε λέα εκεξνκελία, κε λέα θιήηεπζε ησλ κε παξαζηάλησλ πξνζψπσλ.
5. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, κε πξνζήθνπζαο ή κε εκπξφζεζκεο θιήηεπζεο ηνπ
θαζ’ νπ ε πξάμε δηεμαγσγήο, απηφο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη, ζηελ Ρ.Α.Λ., αίηεζε
επαλαζπδήηεζεο, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηεο απφθαζεο ηεο Ρ.Α.Λ..

4

ΑΔΑ: 6Γ2Δ46Μ445-ΚΓΦ

Άξζξν 6
Καηάζεζε Τπνκλεκάησλ
1. Σα θαινχκελα πξφζσπα έρνπλ δηθαίσκα λα θαηαζέζνπλ, ζην πξσηφθνιιν ηεο
Ρ.Α.Λ., ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο
αθξφαζεο, έγγξαθν ππφκλεκα κε ην νπνίν δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη
αλαθνηλψλνπλ ηα νλφκαηα θαη ηελ ηδηφηεηα ησλ καξηχξσλ πνπ επηζπκνχλ λα
εμεηαζζνχλ, αηηηνινγψληαο εηδηθψο ηελ αλάγθε εμέηαζήο ηνπο, ελψπηνλ ηνπ νξγάλνπ
αθξφαζεο. Σν φξγαλν αθξφαζεο δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα αξλεζεί ηελ εμέηαζε
καξηχξσλ ή λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ηνπο, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη, θαηά ηε
ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο.
2. Κάζε θαινχκελν πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ απφςεσλ ησλ
ινηπψλ θαινπκέλσλ πξνζψπσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ πξνζθνκίζεη,
κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 7
Παξέκβαζε ηξίησλ
1. Οπνηνζδήπνηε ηξίηνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν θαιείηαη λα κεηέρεη ή
ιακβάλεη γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο αθξφαζεο, κπνξεί λα ππνβάιεη ππφκλεκα ζε θάζε
ππφζεζε πνπ ζπδεηείηαη, ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Ρ.Α.Λ. ην αξγφηεξν
ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο νξηζζείζεο εκεξνκελίαο αθξνάζεσο.
2. Σν ππφκλεκα θαηαηίζεηαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Ρ.Α.Λ. θαη απνηειεί ζηνηρείν ηνπ
θαθέινπ ηεο ππφζεζεο. Κάζε θαινχκελν πξφζσπν, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 15
ηνπ παξφληνο, έρεη δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ θαηαηεζέλησλ ππνκλεκάησλ.
3. Η Ρ.Α.Λ. ή ην αξκφδην φξγαλν αθξνάζεσο δχλαηαη λα θιεηεχζεη ζηε ζπδήηεζε
νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν, εθφζνλ θξίλεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ
νξζή εμέηαζε ηεο ππφζεζεο.
4. ε πεξίπησζε πνπ παξίζηαληαη ή πξνηείλνληαη, σο κάξηπξεο ή σο εκπεηξνγλψκνλεο
πξφζσπα κε γλσξίδνληα ηελ ειιεληθή, ν πξνηείλσλ αλαιακβάλεη θαη ηα έμνδα ηεο
δηεξκελείαο, γίλεηαη δε ζρεηηθή κλεία ζηα πξαθηηθά.
5
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Άξζξν 8
Αλαβνιή ζπδήηεζεο ηεο ππφζεζεο
1. Κάζε θαινχκελν πξφζσπν δχλαηαη, κε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο αίηεζεο, κέρξη θαη
ηελ πξνηεξαία ηεο δηεμαγσγήο ηεο αθξφαζεο, λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο εκθάληζήο ηνπ, επηθαινχκελν ζνβαξφ ιφγν. Δπί ηεο αηηήζεσο απηήο,
απνθαζίδεη ν Πξφεδξνο ηνπ νξγάλνπ αθξφαζεο, ην νπνίν, πάλησο, δχλαηαη λα
απνθαζίδεη θαη απηεπαγγέιησο ηελ αλαβνιή ηεο αθξφαζεο. Η απφθαζε απηή
αλαθνηλψλεηαη ζηα θαινχκελα πξφζσπα.
2. Αίηεκα αλαβνιήο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαη, θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο ηνπ νξγάλνπ αθξφαζεο, κφλνλ, σζηφζν, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή
εθφζνλ ζπληξέρεη ηδηαηηέξσο ζνβαξφο θαη απξφνπηνο ιφγνο. Δπί ηνπ αηηήκαηνο απηνχ
απνθαίλεηαη ακέζσο θαη αηηηνινγεκέλα ην φξγαλν αθξφαζεο.
3. Η ζπδήηεζε αλαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά, ζε πεξίπησζε κε λφκηκεο ή κε
εκπξφζεζκεο θιήηεπζεο ηνπ νξηζζέληνο σο θαινχκελνπ πξνζψπνπ, εθηφο εάλ απηφ
παξίζηαηαη θαηά ηελ αθξφαζε θαη δελ αληηιέγεη.
4. ε θάζε πεξίπησζε αλαβνιήο, λέα θιήηεπζε ρσξεί κφλνλ σο πξνο ηα πξφζσπα ηα
νπνία δελ παξέζηεζαλ θαηά ηελ αξρηθψο νξηζζείζα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο
αθξφαζεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΤΡΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Άξζξν 9
Γηελέξγεηα αθξφαζεο
1. Η αθξφαζε δηεμάγεηαη, ελψπηνλ ηνπ, θαηά ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ην νπνίν ζπλέξρεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε.
2. Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο κπνξνχλ λα θαινχληαη, ηφζν κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Ρ.Α.Λ., φζν θαη θάζε άιιν πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ε παξνπζία θξίλεηαη αλαγθαία.
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3. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξνεδξεχσλ πξνβαίλεη ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο
παξάζηαζεο ηνπ θιεζέληνο ή ησλ θιεζέλησλ πξνζψπσλ, ησλ ζπκβνχισλ ηνπο,
θαζψο θαη ησλ πξνο εμέηαζε καξηχξσλ.
4. Κάζε πξφζσπν, πιελ ησλ θιεζέλησλ κε ηελ πξάμε δηεμαγσγήο, νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ηαπηφρξνλα θαη ηα ζηνηρεία ηεο λνκηκνπνίεζήο ηνπ. Αλ δελ ππνβιεζνχλ
ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ή απηά δελ είλαη πιήξε, ην φξγαλν αθξφαζεο, θαηά ηελ θξίζε
ηνπ, δχλαηαη, είηε λα πξνρσξήζεη ζηε ζπδήηεζε ρνξεγψληαο πξνζεζκία γηα ηελ
ππνβνιή ηνπο, είηε λα αλαβάιεη, εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ηε ζπδήηεζε.
5. Η λνκηκνπνίεζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θιεζέλησλ
πξνζψπσλ γίλεηαη, είηε κε πξνθνξηθή δήισζε απηψλ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ
ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο αθξφαζεο, είηε κε εμνπζηνδφηεζή ηνπ, θέξνπζαο ην γλήζην
ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο. ε πεξίπησζε

λνκηθψλ πξνζψπσλ αξθεί

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ ελ ηζρχ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηψλ.
6. Ο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε λνκηκνπνίεζή ηνπ, ζεσξείηαη
θαη αληίθιεηνο ηνπ θαινχκελνπ πξνζψπνπ ην νπνίν εθπξνζσπεί.
7. Γηα ηηο πξάμεηο ηεο πξνδηθαζίαο ηεθκαίξεηαη φηη ππάξρεη πιεξεμνπζηφηεηα, εθφζνλ
επαθνινπζήζεη ε λνκηκνπνίεζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ, ή εκθαληζζεί θαηά ηε ζπδήηεζε
ην θαινχκελν πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ θαη δειψζεη φηη εγθξίλεη ηε
δηελέξγεηά ηνπο.
8. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξνεδξεχσλ αλαθνηλψλεη ην ζεκαηηθφ
αληηθείκελν ηεο αθξφαζεο θαη θαιεί ηα θιεζέληα πξφζσπα λα αλαπηχμνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο, θαηά ηε ζεηξά πνπ ν ίδηνο νξίδεη. Σν θαζ’ νπ ε πξάμε δηεμαγσγήο
πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ιάβεη ην ιφγν ηειεπηαίν.
9. Σα κέιε ηνπ νξγάλνπ αθξφαζεο, θαζψο θαη ηα παξηζηάκελα ζηειέρε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Ρ.Α.Λ., απεπζχλνπλ εξσηήζεηο πξνο ηα θιεζέληα πξφζσπα, θαζψο
θαη πξνο ηνπο ηπρφλ εμεηαδφκελνπο κάξηπξεο. Κάζε θαινχκελν πξφζσπν δχλαηαη, κε
άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ, λα απεπζχλεη εξσηήζεηο πξνο ηα ινηπά θαινχκελα πξφζσπα
πνπ παξίζηαληαη θαηά ηε ζπδήηεζε.
7
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10. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο αθξφαζεο ην φξγαλν αθξφαζεο επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη, είηε απηεπάγγειηα είηε χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ κέζν.
11. Η δηαδηθαζία αθξφαζεο δηεμάγεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλεδξηάζεηο, θαηά ηελ
απφιπηε θξίζε ηνπ νξγάλνπ αθξφαζεο. ηελ πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο
ζε λέα ζπλεδξίαζε, δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα θιήηεπζε, αιιά αξθεί ε πξνθνξηθή
γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνεδξεχνληνο γηα ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο επφκελεο
ζπλεδξίαζεο.
Άξζξν 10
Γηαθνπή ζπδήηεζεο
1. Σν αξκφδην φξγαλν αθξνάζεσο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο,
γηα ζπνπδαίν ιφγν, εθφζνλ θξίλεη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαθπνκέλσλ
δεηεκάησλ απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ή θιήζε πξνο εμέηαζε νπζησδψλ καξηχξσλ ή άιισλ πξνζψπσλ.
2. Η δηαθνπείζα ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ νξγάλνπ κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο αξρηθήο ζχλζεζεο απηνχ. Γελ απαηηείηαη λέα θιήηεπζε,
εθφζνλ ε εκεξνκελία λέαο ζπδήηεζεο αλαθνηλψλεηαη κε ηελ αλαγγειία ηεο δηαθνπήο
απηήο.

Άξζξν 11
Σεξνχκελα πξαθηηθά
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζπδήηεζεο, ηεξνχληαη
πξαθηηθά, ηα νπνία, , ρνξεγνχληαη κε δηθή ηνπο δαπάλε, θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηήζεψο
ηνπο, ζηα θιεζέληα πξφζσπα ή θαη ζε ηξίην πνπ έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ
θξηλφκελε ππφζεζε.
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Άξζξν 12
πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα
1. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αθξφαζεο ηα θιεζέληα πξφζσπα δηθαηνχληαη,
εληφο ηεο ηαρζείζεο απφ ηνλ Πξφεδξν πξνζεζκίαο, λα θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ
έγγξαθν ππφκλεκα επί ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ αθξφαζε, πξνζθνκίδνληαο θαη ην
ζχλνιν ησλ επηθαινπκέλσλ ππ’ απηψλ εγγξάθσλ ή ζηνηρείσλ, ηδίσο δε απηψλ πνπ
δεηήζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο αθξφαζεο.
2. Σν φξγαλν αθξφαζεο κπνξεί, νπνηεδήπνηε, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, λα
δεηήζεη λα πξνζθνκηζζνχλ απφ νπνηνδήπνηε θιεζέλ πξφζσπν, ζπγθεθξηκέλα
έγγξαθα, λέα ζηνηρεία ή έλνξθεο βεβαηψζεηο, θαζψο επίζεο θαη λα ππνβάιιεη
δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ηάζζνληαο εηδηθή πξνζεζκία πξνο θαηάζεζε ή απάληεζε.
3. Κάζε θαινχκελν πξφζσπν δηθαηνχηαη λα θαηαζέζεη πξνζζήθε επί ηνπ
θαηαηεζέληνο ππνκλήκαηφο ηνπ (αξρηθνχ ή ζπκπιεξσκαηηθνχ), πξνο αληίθξνπζε ησλ
απφςεσλ ησλ ινηπψλ θαινπκέλσλ πξνζψπσλ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ
εκεξψλ, απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 13
Γηάζθεςε θαη ζχληαμε πνξίζκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αθξφαζεο
1. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αθξφαζεο, ε επηηξνπή αθξφαζεο, αθνχ ζπλέιζεη
ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο, δηαηππψλεη ην
πφξηζκά ηεο θαηά πιεηνςεθία.
2. ην πφξηζκα δηαηππψλεηαη, ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηεο ζρεηηθήο παξάβαζεο,
θαη ε πξφηαζε ηεο επηηξνπήο γηα ηα επηβαιιφκελα κέηξα.
3. Καηά ηε ζχληαμε ηνπ πνξίζκαηνο θαηαγξάθνληαη φιεο νη δηαηππσζείζεο απφςεηο,
θαζψο θαη νη πξνηάζεηο νη νπνίεο ειήθζεζαλ θαηά πιεηνςεθία
επηβαιινκέλσλ κέηξσλ.
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Άξζξν 14
Έθδνζε απφθαζεο
1. Σν πφξηζκα ηεο επηηξνπήο αθξφαζεο ππνβάιιεηαη ζηε Ρ.Α.Λ., ζε πεξίπησζε πνπ
απηή δελ είλαη ην φξγαλν αθξφαζεο.
2. Η

Ρ.Α.Λ. κπνξεί λα αλαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηελ επηηξνπή αθξφαζεο, εάλ

δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε λνκηθψλ ή νπζηαζηηθψλ πιεκκειεηψλ ή ειιείςεσλ. Δάλ
δηαπηζηψζεη φηη αλαθχπηνπλ δεηήκαηα, γηα ηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη λα
πξνζθνκηζζνχλ απφ ηα κέξε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ή λα δηεμαρζεί απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε πεξαηηέξσ έξεπλα, εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε.
3. ε πεξίπησζε πνπ ε Ρ.Α.Λ.

δηαπηζηψζεη

ηε κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4389/2016 ή ηελ άξλεζε παξνρήο ζηνηρείσλ
απφ πιεπξάο θαζ’ νπ ε πξάμε δηεμαγσγήο, απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο
πνπ ηεο απνλέκεη ν αλσηέξσ λφκνο.
4. Η απφθαζε είλαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλε, κε κλεία ησλ νλνκάησλ θαη ησλ απφςεσλ
ησλ κεηνςεθεζάλησλ κειψλ.
5. Η Ρ.Α.Λ. εθδίδεη ηελ απφθαζή ηεο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ζε
απηήλ φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηδίδεη ηελ απφθαζή ηεο ζε εθείλνπο ηνπο
νπνίνπο αθνξά κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή άιιν δεκφζην φξγαλν εληφο δεθαπέληε
(15)εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο. Πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε απηή, ε Ρ.Α.Λ. δελ
δεκνζηνπνηεί ηελ απφθαζε ή ηκήκα απηήο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
6. Η Ρ.Α.Λ. δχλαηαη λα αλαθαιεί ηηο απνθάζεηο ηεο, εθφζνλ πεξηέιζνπλ ζε γλψζε
ηεο λέα ζηνηρεία ή ζηνηρεία πνπ δελ ηεο είραλ γλσζηνπνηεζεί.
Άξζξν 15
Γηαβαζκηζκέλα ζηνηρεία – Πξφζβαζε ζην θάθειν ηεο ππφζεζεο
1. Σα ζπλαθή κε ηελ ππφζεζε ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε, θαηά ηε
δηεξεχλεζε απηήο, απνηεινχλ ηκήκα ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο.
2. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο ή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ηα θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα, ηα νπνία ππνβάινπλ ή απφ ηα νπνία ζπιιέγνληαη νη πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ
10
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λα πξνζδηνξίδνπλ, αηηηνινγεκέλα κε αίηεκα εκπηζηεπηηθήο αληηκεηψπηζεο, ηηο
πιεξνθνξίεο, ηα έγγξαθα θαη ηα κέξε ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνπλ απφξξεηα
ζηνηρεία, θαη ηα πξνζθνκίδνπλ ζε ρσξηζηή εκπηζηεπηηθή εθδνρή.
3. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ην αίηεκα εκπηζηεπηηθήο αληηκεηψπηζεο, ε Ρ.Α.Λ.
γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα ηελ πξφζεζε ηεο Τπεξεζίαο γηα απνθάιπςε
ησλ πιεξνθνξηψλ, εθζέηεη ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη ηάζζεη πξνζεζκία εληφο ηεο
νπνίαο ν αηηψλ κπνξεί λα απνζηείιεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ. Δάλ κεηά ηελ
ππνβνιή ησλ απφςεσλ απηψλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη δηαθσλία, ν Πξφεδξνο ηεο
Ρ.Α.Λ. απνθαζίδεη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ εγγξάθνπ ή ηεο πιεξνθνξίαο σο
απνξξήηνπ ή κε.
4. Οη πιεξνθνξίεο, ηα έγγξαθα θαη ηα κέξε ησλ εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία δελ
ππνβιήζεθε αηηηνινγεκέλε αίηεζε εκπηζηεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ή ηα νπνία δελ
πξνζθνκίζηεθαλ ζε ρσξηζηή εκπηζηεπηηθή εθδνρή, ζεσξνχληαη σο κε απφξξεηα.
5. ε θάζε πεξίπησζε ν Πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ., έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα
δηαβαζκίζεη ηνλ ηχπν εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέξρνληαη ζηελ Ρ.Α.Λ κέζσ ηεο θαηαγγειίαο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο απφ ηνλ θαηαγγέιινληα.
6. Δθφζνλ θαηά ηε ζχληαμε εηζήγεζεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε εγγξάθσλ πνπ
πεξηέρνπλ απφξξεηα ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ, γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ή κε παξάβαζεο,
ηα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηζήγεζε.
7. Σα πξφζσπα ηα νπνία θαινχληαη ζε αθξφαζε έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα κε
απφξξεηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηά
ηεο πξάμεο δηεμαγσγήο αθξφαζεο.
8. Σν θαζ’ νπ ε πξάμε δηεμαγσγήο πξφζσπν δχλαηαη, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλν αίηεκά
ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, λα δεηήζεη πξφζβαζε ζε απφξξεηα έγγξαθα ή
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, εθφζνλ ε πξφζβαζε απηή είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο απηνχ. Ο Πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ., κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο, απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο θαη ε απφθαζή ηνπ
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αηηνχληα.
9. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ αζθείηαη κεηά απφ έγγξαθν
αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο: α) κε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ζηα γξαθεία ηεο
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αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ή β) κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή
κνξθή, κε δαπάλε ησλ αηηνχλησλ ηελ πξφζβαζε.
10. Οη ηξίηνη δελ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο θαθέινπο ησλ εθθξεκψλ
ππνζέζεσλ. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ηα πξφζσπα απηά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο.
11. Ωο απφξξεηα, ζεσξνχληαη θαη ηα εζσηεξηθά έγγξαθα ηεο Γηεχζπλζεο, ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη άιισλ Δζληθψλ Αξρψλ, θαζψο θαη ε αιιεινγξαθία,
κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη άιισλ ππεξεζηψλ ή Αξρψλ, εθηφο, αλ ε Ρ.Α.Λ. απνθαζίζεη
ην αληίζεην.
Άξζξν 16
πγθξφηεζε Γηαξθψλ Δπηηξνπψλ
1. Η Ρ.Α.Λ. δχλαηαη λα ζπγθξνηεί κε απφθαζή ηεο Γηαξθείο Δπηηξνπέο Αθξνάζεσλ,
ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ,

νη νπνίεο

παξνπζηάδνπλ νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά.
2. ηηο Γηαξθείο Δπηηξνπέο Αθξνάζεσλ κεηέρεη, ηνπιάρηζηνλ, έλαο (1) εηζεγεηήο ηεο
Ρ.Α.Λ..Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο νξίδεηαη ν γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο θαη ν
αλαπιεξσηήο απηνχ.
3. Γηα ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ Γηαξθψλ Δπηηξνπψλ Αθξνάζεσλ εθαξκφδνληαη νη
γεληθέο κε ηηο επηηξνπέο αθξνάζεσο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
4. Η Γηαξθήο Δπηηξνπή Αθξνάζεσλ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, δχλαηαη
λα εηζεγεζεί ζηε Ρ.Α.Λ., ζπλεθηηκψληαο ηε ζνβαξφηεηα ή ηε δπζθνιία ησλ
αλαθεξνκέλσλ δεηεκάησλ, ηνλ νξηζκφ εηδηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο επηηξνπήο
αθξφαζεο.
5. Η Ρ.Α.Λ. δχλαηαη, κε απφθαζή ηεο λα νξίζεη σο φξγαλν αθξφαζεο κίαο ππφζεζεο
ήδε ζπγθξνηεζείζα Γηαξθή Δπηηξνπή, εθφζνλ θξίλεη φηη ε ειεγρφκελε παξάβαζε
εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο απηήο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Λήςε έθηαθησλ θαη πξνζσξηλψλ κέηξσλ
Άξζξν 17
Αξκνδηφηεηα
Η Ρ.Α.Λ. είλαη αξκφδηα ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φηαλ . έρεη απνρξψζεο ελδείμεηο
φηη ε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ελέρεη άκεζε, ζνβαξή θαη
επηθείκελε απεηιή γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηε δεκφζηα ηάμε ή ηε δεκφζηα πγεία ή
ζα πξνμελήζεη ζνβαξά νηθνλνκηθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, λα ιακβάλεη έθηαθηα πξνζσξηλά κέηξα πξνο αληηκεηψπηζε
ηεο θαηάζηαζεο.
Άξζξν 18
Γηαδηθαζία
1. Η δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε έθηαθησλ θαη πξνζσξηλψλ κέηξσλ απφ ηελ Ρ.Α.Λ.
θηλείηαη, είηε απηεπάγγειηα, είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ, ην
νπνίν επηθαιείηαη θαη απνδεηθλχεη έλλνκν πξνο ηνχην ζπκθέξνλ ηνπ.
2. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη, εγγξάθσο, ζηε Γξακκαηεία ηεο
Ρ.Α.Λ. Η αίηεζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ
αλαγθαία ηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ, θαζψο θαη ηα κέηξα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε
ηνπ αηηνχληνο, πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο. Η αίηεζε
ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ αηηνχληνο
έγγξαθα.
3. Η Ρ.Α.Λ. εμεηάδεη άκεζα ηελ αίηεζε θαη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία. ε
πεξίπησζε πνπ δελ θξίλεη ηελ αίηεζε πξνδήισο αβάζηκε, ν Πξφεδξνο ή, ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απηνχ, ν Αληηπξφεδξνο, ν νπνίνο κε πξάμε ηνπ,
φηαλ επίθεηηαη θίλδπλνο εθ ηεο αλαβνιήο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα.
4. Σαπηφρξνλα ν Πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ. νξίδεη επεηγφλησο ην αξκφδην φξγαλν, ην
ζεκαηηθφ αληηθείκελν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο αθξφαζεο, ν νπνίνο
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην δηάζηεκα ησλ δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία
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ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Η πξάμε απηή θνηλνπνηείηαη, κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, κε
ζπλεκκέλν αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ησλ θαηαηεζέλησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,
ζηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα
εκεξνκελία αθξφαζεο. Αληίζηνηρε πξάμε, θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ θαηαγγέιινληα,
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο αθξφαζεο.
4. Σα ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ έγγξαθν ππφκλεκα κε ην νπνίν
εθζέηνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο, θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ην αξγφηεξν, κέρξη
ην πέξαο ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Καη’ εμαίξεζε, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ
αηηήκαηνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ππνβαιινκέλνπ θαηά ηελ αθξφαζε, ν
Πξφεδξνο ηνπ νξηζζέληνο νξγάλνπ αθξφαζεο, δχλαηαη λα ρνξεγήζεη πξνζεζκία γηα
ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθνχ ππνκλήκαηνο θαη πξνζθνκηδή λέσλ απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) εκέξεο, απφ ηελ αξρηθψο νξηζζείζα
εκεξνκελία ππνβνιήο.
5. Με απφθαζή ηεο, ε Ρ.Α.Λ. δχλαηαη λα ζπγθξνηεί Γηαξθή Δπηηξνπή Αθξνάζεσλ
γηα ηε ιήςε άκεζσλ θαη επεηγφλησλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Άξζξν 19
Απφθαζε επί ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο άκεζσλ θαη επεηγφλησλ κέηξσλ
1. Μεηά ην πέξαο ηεο αθξφαζεο, ην φξγαλν αθξφαζεο εθδίδεη ην πφξηζκά ηνπ θαη
εηζεγείηαη πξνο ηνλ Πξφεδξν, ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο, ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ.
2. Η Ρ.Α.Λ. εθδίδεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε δηαηάζζνληαο ηα αλαγθαία θαηά ηελ
θξίζε ηεο κέηξα. Η απφθαζε εθδίδεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ζε θάζε
πεξίπησζε εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο
αθξφαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε, θαη ζηνλ θαηαγγέιινληα.
3. Σα επηβαιιφκελα κέηξα πεξηνξίδνληαη ζηα απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ απνηξνπή
ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

άκεζα

επηθείκελνπ

θηλδχλνπ

ή

αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζηνλ αηηνχληα ή ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
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4. Η απφθαζε ηεο Ρ.Α.Λ. πεξί ησλ έθηαθησλ θαη πξνζσξηλψλ κέηξσλ είλαη άκεζα
εθηειεζηή θαη κπνξεί λα επηβάιεη ηαπηφρξνλα θαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη πέληε
ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα θάζε εκέξα κε ζπκκφξθσζεο.
5. Σα πξνζσξηλά κέηξα ηεο Ρ.Α.Λ. έρνπλ ηζρχ κέγηζηεο δηάξθεηαο δχν κελψλ, ε
νπνία, ζε πεξηπηψζεηο κε νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκκφξθσζεο, κπνξεί λα
παξαηαζεί γηα αθφκε δχν κήλεο κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε.
6. Ο θαζνχ ε απφθαζε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζην δηάζηεκα
ηεο ηζρχνο ηνπο λα θαηαζέζεη αίηεζε ζηε Ρ.Α.Λ.,

πξνηείλνληαο κέηξα

απνθαηάζηαζεο. Δάλ απηά θξηζνχλ επαξθή, ε Ρ.Α.Λ. αλαθαιεί ηα πξνζσξηλά κέηξα
θαη επηθπξψλεη ηα πξνηεηλφκελα απφ ηνλ θαζνχ κέηξα απνθαηάζηαζεο.
Άξζξν 20
Πξνζσξηλή δηάηαμε
Καηά ηελ πξνθνξηθή δηαδηθαζία, ελψπηνλ ηνπ νξγάλνπ αθξφαζεο ηνχην δχλαηαη,
κεηά απφ αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή απηεπαγγέιησο λα εθδψζεη πξνζσξηλή
δηάηαμε, ε ηζρχο ηεο νπνίαο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
απφθαζεο επί ηεο αθξφαζεο.
Άξζξν 21
Δμεηδίθεπζε δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ
Η εμεηδίθεπζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κπνξεί λα γίλεηαη κε
απνθάζεηο ηεο Ρ.Α.Λ.. Η δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζα γίλεηαη ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Ρ.Α.Λ., ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δεκνζίεπζή ηνπο.
Άξζξν 22
Έλαξμε ηζρχνο
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο Πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ.
Κσλζηαληίλνο Μνπηδνχξεο
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