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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 108 έσο 126 θαη 132 θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ
λ.

4389/2016

«Επείγνπζεο

δηαηάμεηο

γηα

ηελ

εθαξκνγή

ηεο

ζπκθσλίαο

δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
(Α΄ 94).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο 19/2016 «Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη
Οξγάλσζε Τπεξεζηώλ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ληκέλσλ (Ρ.Α.Λ.)», (Α΄ 28).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο», (Α΄ 45).
4. Σελ ππ’ αξηζκ. 2004/C 101/05 Αλαθνίλσζε ηεο Επηηξνπήο πεξί ρεηξηζκνύ ησλ
θαηαγγειηώλ από ηελ Επηηξνπή βάζεη ησλ άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο πλζήθεο Ε.Κ.
5. Σελ Απόθαζε 20/2017 ηεο Ρ.Α.Λ. γηα έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ Δηεξεύλεζεο
Καηαγγειηώλ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ληκέλσλ.
6. Σν γεγνλόο όηη από ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
Εθδίδεη ηνλ παξόληα Καλνληζκό, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ έρνπλ σο αθνινύζσο :
Άξζξν 1
Αληηθείκελν
Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη ε δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο θάζε
θαηαγγειίαο πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ Ρ.Α.Λ. από θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν γηα
παξαβάζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Ρ.Α.Λ., όπσο
απηέο νξίδνληαη ζηα άξζξα ηνπ λ. 4389/2016.
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Άξζξν 2
Σύπνο - Πεξηερόκελν
Η θαηαγγειία κπνξεί λα είλαη έγγξαθε επώλπκε ή αλώλπκε, ή πξνθνξηθή επώλπκε.
1. Επώλπκε έγγξαθε θαηαγγειία
Η έγγξαθε θαηαγγειία πξέπεη λα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. Ο
θαηαγγέιισλ νθείιεη λα ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:
α. Πιήξε ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ θαηαγγέιινληνο θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή
ηεο έλσζεο πξνζώπσλ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ απηώλ.
β. Σελ ηδηόηεηα ησλ θαηαγγειιόλησλ θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο καδί ηνπο, όπσο:
πιήξε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ή έδξαο (νδό, αξηζκό, πόιε, ηαρπδξνκηθό θώδηθα),
ηειέθσλν, θαμ θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
γ. Σελ ηαπηόηεηα θαη ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ θαηαγγειιόκελσλ.
δ. Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, ηα νπνία θαηά ηελ άπνςή
ηνπ ζπληζηνύλ παξάβαζε πνπ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Ρ.Α.Λ., θαζώο θαη ηελ
γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θαηαγγειιόκελεο ζπκπεξηθνξάο.
ε. Σα δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία νθείιεη επίζεο λα παξαζέηεη κε θάζε
δπλαηή ιεπηνκέξεηα.
ζη. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο βιάβεο ηνπ θαηαγγέιινληνο θαζώο θαη ηνπ αηηήκαηνο
ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ηθαλνπνίεζε.
δ. Πξνεγνύκελεο ή ηξέρνπζεο ηπρόλ δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθέο ή δηθαζηηθέο ή
εθθξεκείο ελώπηνλ Δεκνζίσλ Αξρώλ γηα ην ίδην ζέκα.
Οπνηνδήπνηε αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ έξεπλα κπνξεί λα δεηεζεί ππεξεζηαθά θαη
κεηά ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο, ν θάθεινο ηεο νπνίαο δύλαηαη λα ζπκπιεξώλεηαη
κε επηπξόζζεηα ζρεηηθά ζηνηρεία ή κε ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά. Η άξλεζε ή ε
παξάιεηςε ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία δεηνύληαη ππεξεζηαθά
από ηνλ θαηαγγέιινληα σο θξίζηκα θαη απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο
αλαθνξάο ηνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αξρεηνζέηεζε ηεο ππόζεζεο.
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2. Αλώλπκε έγγξαθε θαηαγγειία
Η αλώλπκε θαηαγγειία κπνξεί λα είλαη κόλν έγγξαθε θαη πξέπεη λα πεξηέρεη ηα
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ, όπσο απηά νξίδνληαη ζηα ζηνηρεία α΄ θαη β΄ απηήο.
ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο κε αίηεκα αλσλπκίαο ή ππνβνιήο πιεξνθνξηώλ γηα
εηθαδόκελεο παξαβάζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηεο Ρ.Α.Λ. από πξόζσπν
πνπ δελ επηζπκεί λα απνθαιπθζεί ε ηαπηόηεηά ηνπ, ε Ρ.Α.Λ. ππνρξενύηαη λα ζέβεηαη
ην αίηεκα ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο.
3. Πξνθνξηθή θαηαγγειία
Η πξνθνξηθή θαηαγγειία είλαη επώλπκε θαη έρεη ηζρύ, όηαλ αλαπηπρζεί ελώπηνλ
ηνπιάρηζηνλ δύν κειώλ ηεο Ρ.Α.Λ. , ή όηαλ ν θαηαγγέιισλ δερζεί λα ηελ δηαηππώζεη
θαη λα ερνγξαθεζεί ζηε Ρ.Α.Λ.
Η επώλπκε πξνθνξηθή θαηαγγειία πξέπεη λα πεξηέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
Άξζξν 3
Δηαβαζκηζκέλα ζηνηρεία – Πξόζβαζε ζην θάθειν ηεο ππόζεζεο
1. Σα ζπλαθή κε ηελ θαηαγγειία ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη ε αξκόδηα Δηεύζπλζε θαηά
ηε δηεξεύλεζε απηήο απνηεινύλ ηκήκα ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο.
2. ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο ή ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ, ηα θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα, ηα νπνία ππνβάινπλ ή από ηα νπνία ζπιιέγνληαη νη πιεξνθνξίεο, κπνξνύλ
λα πξνζδηνξίδνπλ, αηηηνινγεκέλα κε αίηεκα εκπηζηεπηηθήο αληηκεηώπηζεο, ηηο
πιεξνθνξίεο, ηα έγγξαθα θαη ηα κέξε ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνπλ απόξξεηα
ζηνηρεία, θαη ηα πξνζθνκίδνπλ ζε ρσξηζηή εκπηζηεπηηθή εθδνρή.
3. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ην αίηεκα εκπηζηεπηηθήο αληηκεηώπηζεο, ε Ρ.Α.Λ.
γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ αηηνύληα ηελ πξόζεζή ηεο γηα απνθάιπςε ησλ πιεξνθνξηώλ, εθζέηεη ηνπο ζρεηηθνύο ιόγνπο θαη ηάζζεη πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ν
αηηώλ κπνξεί λα απνζηείιεη εγγξάθσο ηηο απόςεηο ηνπ. Εάλ κεηά ηελ ππνβνιή ησλ
απόςεσλ απηώλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη δηαθσλία, ν Πξόεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ.
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απνθαζίδεη γηα ην ραξαθηεξηζκό 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 αληηκεηώπηζεο, ζεσξνύληαη σο κε
απόξξεηα.
5. ε θάζε πεξίπησζε ν Πξόεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ., έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα
δηαβαζκίζεη ηνλ ηύπν εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηώλ πνπ
πεξηέξρνληαη ζηελ Ρ.Α.Λ. κέζσ ηεο θαηαγγειίαο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζρεηηθνύ
αηηήκαηνο από ηνλ θαηαγγέιινληα.
6. Εθόζνλ θαηά ηε ζύληαμε εηζήγεζεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε εγγξάθσλ πνπ
πεξηέρνπλ απόξξεηα ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ, γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ή κε παξάβαζεο,
ηα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηζήγεζε.
7. Οη ηξίηνη δελ έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηνπο θαθέινπο ησλ εθθξεκώλ
ππνζέζεσλ. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ηα πξόζσπα απηά, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο.
Άξζξν 4
Σξόπνο ππνβνιήο
ηελ πεξίπησζε επώλπκεο έγγξαθεο θαηαγγειίαο, απηή θέξεη ηελ ππνγξαθή θαη ηα
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαγγέιινληνο θαη καδί κε ηα απαξηζκνύκελα
ζπλνδεύνληα έγγξαθα, ππνβάιιεηαη ζηελ Ρ.Α.Λ. ιακβάλνληαο αξηζκό πξσηνθόιινπ,
απνδεηθηηθό ηνπ νπνίνπ δίδεηαη ζηνλ θαηαγγέιινληα.
ηελ πεξίπησζε αλώλπκεο έγγξαθεο θαηαγγειίαο, απηή ππνβάιιεηαη ζηελ Ρ.Α.Λ. κε
νπνηνδήπνηε κέζν θαη ιακβάλεη αξηζκό πξσηνθόιινπ.
Η πξνθνξηθή θαηαγγειία δελ ιακβάλεη αξηζκό πξσηνθόιινπ.
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Άξζξν 5
Καηαρώξεζε – Αμηνιόγεζε θαηαγγειίαο
1. Η θαηαγγειία θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό βηβιίν θαη αμηνινγείηαη από ηελ Ρ.Α.Λ. ην
αξγόηεξν εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πέληε (5) κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο. Πξνο
ην ζθνπό απηό δηαβηβάδεηαη κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ρ.ΑΛ. ε θαηαγγειία ζε
εηζεγεηή, ν νπνίνο κεηά ηελ δηεμαγσγή ζρεηηθήο έξεπλαο ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζε
ηνπ ζηε Ρ.Α.Λ.
2. Η Ρ.Α.Λ. κε απόθαζή ηεο, αμηνινγεί αλ ηα ζηνηρεία θαη νη ηζρπξηζκνί πνπ ηίζεληαη
ππόςε ηεο από ηνλ θαηαγγέιινληα ζπληζηνύλ ελδείμεηο παξάβαζεο.
Αλ από ηελ αμηνιόγεζε απηή δελ πξνθύπηνπλ ελδείμεηο παξάβαζεο, ή αλ ε
θαηαγγειία θξίλεηαη πξνθαλώο αβάζηκε ή αόξηζηε ή όηη αζθήζεθε θαηά ηξόπν
θαηαρξεζηηθό, ηίζεηαη κε απόθαζε ηεο Ρ.Α.Λ. ζην αξρείν.
3. Καηαγγειίεο πεξί ζεκάησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Ρ.Α.Λ. κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 112 θαη 113 ηνπ λ. 4389/2016 ή ηεο εθάζηνηε
ηζρύνπζαο γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Ρ.Α.Λ. λνκνζεζίαο, ηίζεληαη ζην αξρείν κε πξάμε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο νξγαληθήο κνλάδαο.
4. Η πξνζεζκία θξίζεο γηα ην αλ ε θαηαγγειία εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο
Ρ.Α.Λ. είλαη πέληε (5) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο.
Εάλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε πξνθύςεη όηη ε θαηαγγειία εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο
άιιεο αλεμάξηεηεο ή δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, ε Ρ.Α.Λ. νθείιεη λα ηελ
δηαβηβάζεη αξκνδίσο εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ πέληε(5) κελώλ.
5. Με απόθαζε ηεο Ρ.Α.Λ. είλαη δπλαηόλ λα θαζηεξσζεί ζύζηεκα θξηηεξίσλ,
ιακβάλνληαο ππ΄ όςηλ ηε ζνβαξόηεηα ή ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ππνζέζεσλ, νύησο
ώζηε λα δηελεξγείηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ε εμέηαζε ησλ θαηαγγειηώλ.
6. Μέρξη ηελ ζηειέρσζε ησλ αξκνδίσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Ρ.Α.Λ. ε αλσηέξσ
αμηνιόγεζε γίλεηαη κε πξάμε ηεο Ρ.Α.Λ.
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Άξζξν 6
πλδξνκή
1. Με ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεύλεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ θαηαγγειηώλ, ν
Πξόεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ. ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο από απηόλ Αληηπξόεδξνο κπνξεί λα δεηά
εγγξάθσο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θαηαγγειιόκελν ζέκα, από
επηρεηξήζεηο, ελώζεηο επηρεηξήζεσλ ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή δεκόζηεο ή
άιιεο αξρέο.
ην ελ ιόγσ έγγξαθν, ππνρξεσηηθά αλαθέξνληαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ
ζεκειηώλνπλ ην αίηεκα, ν ζθνπόο ηνπ αηηήκαηνο, θαζώο θαη ε πξνζεζκία πνπ
ηάζζεηαη ζηνπο απνδέθηεο γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ ή ησλ ζηνηρείσλ, ή
νπνία είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε(5) εξγαζίκσλ εκεξώλ.
Οη απνδέθηεο ηνπ αηηήκαηνο ππνρξενύηαη ζε άκεζε, πιήξε θαη αθξηβή παξνρή ησλ
πιεξνθνξηώλ ή ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνύληαη.
2. Με ηελ επηθύιαμε εηδηθώλ λόκσλ πνπ θαζηεξώλνπλ ππνρξέσζε ερεκύζεηαο ή ην
ηξαπεδηθό απόξξεην, όιεο νη δεκόζηεο αξρέο θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα Δεκνζίνπ
Δηθαίνπ, ππέρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλδξάκνπλ ηελ
Ρ.Α.Λ. θαη ηνπο εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπο.
3. Δελ ππέρνπλ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ ηα πξόζσπα πνπ εμεηάδνληαη σο
κάξηπξεο ζε πνηληθέο δίθεο.

Άξζξν 7
Παξαίηεζε από θαηαγγειία
1. Παξαίηεζε από θαηαγγειία είλαη δπλαηή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα δηεξεύλεζεο ηεο
ππόζεζεο. Γηα ην παξαδεθηό ηεο παξαίηεζεο απαηηείηαη έγγξαθε δήισζε ηνπ
θαηαγγέιινληνο ή εθπξνζώπνπ απηνύ, εηδηθώο πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλνπ.
2. ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη αλ ππνβάιιεηαη ε παξαίηεζε, απηή
δύλαηαη λα γίλεη δεθηή από ηελ Ρ.Α.Λ., κόλνλ έπεηηα από ηε ζπλαίλεζε απηνύ θαηά
ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε θαηαγγειία.
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3. Η ππνβνιή δήισζεο παξαίηεζεο δελ δηαθόπηεη απηνδίθαηα ηε δηαδηθαζία. Αλ ε
παξαίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Ρ.Α.Λ. ν Πξόεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ., έπεηηα από εηζήγεζε
ηεο Δηεύζπλζεο, απνθαζίδεη, αλ ε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο ζα ηεξκαηηζζεί θαη ε
ππόζεζε ζα ηεζεί ζην αξρείν ή αλ απηή ζα θξαηεζεί απηεπαγγέιησο, σζάλ λα κελ
είρε ππνβιεζεί ε παξαίηεζε.
4. Αλάθιεζε ηεο παξαίηεζεο δελ επηηξέπεηαη, ελώ είλαη αλίζρπξε παξαίηεζε ππό όξν
ή αίξεζε.
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ θσιύνπλ ηελ Ρ.Α.Λ. λα επαλεμεηάζεη
ππόζεζε πνπ ηέζεθε ζην αξρείν ηεο.
Άξζξν 8
Δηεπζέηεζε δηαθνξώλ
ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 113 παξ. 1 εδάθην δ΄ ηνπ λ. 4389/2016, ή ζε
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ ε Ρ.Α.Λ. θαιείηαη λα αζθήζεη δηακεζνιαβεηηθό ή
θαηόπηλ θαηαγγειίαο, απνθαζηζηηθό ξόιν ζηελ επίιπζε δηαθνξώλ κεηαμύ ρξεζηώλ
θαη θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ ιηκέλσλ, ζεζπίδεηαη Δηαδηθαζία Δηεπζέηεζεο ησλ
Δηαθνξώλ σο αθνινύζσο:
α)

Η Ρ.Α.Λ. ζην πιαίζην ηεο δηακεζνιαβεηηθήο ηεο αξκνδηόηεηαο, θαιεί ηνλ

θαηαγγέιινληα θαη ηνλ θαηαγγειιόκελν λα ππαρζνύλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο
άξζξνπ.
β) Σα ελδηαθεξόκελα κέξε δειώλνπλ εγγξάθσο πξνο ηελ Ρ.Α.Λ., εληόο πξνζεζκίαο
δεθαπέληε (15) εκεξώλ, όηη επηζπκνύλ λα επηιπζνύλ νη δηαθνξέο πνπ κλεκνλεύνληαη
ζηελ ππνβιεζείζα θαηαγγειία από ηελ Ρ.Α.Λ.
γ)

ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ. εμνπζηνδνηεί ηνλ Εηζεγεηή πνπ ηνπ έρεη

αλαηεζεί ε εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, λα δηεμάγεη δηκεξείο ζπζθέςεηο κε ηα
ελδηαθεξόκελα κέξε πξνο ηπρόλ δηεπζέηεζε ηεο ππόζεζεο.
δ)

Ο αξκόδηνο Εηζεγεηήο θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ ζρεηηθώλ

ζπζθέςεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, ελεκεξώλνληαο ηελ
Ρ.Α.Λ. γηα ηελ πξόνδν απηώλ.

7

ΑΔΑ: 6ΜΓΠ46Μ445-Φ2Λ

ε)

Όηαλ δηαπηζησζεί όηη έρεη επηηεπρζεί επαξθήο θαη νπζηαζηηθή πξόνδνο πξνο

δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο, ε Ρ.Α.Λ. θαιεί ηα ελδηαθεξόκελα κέξε λα ππνβάινπλ
εγγξάθσο ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο, εληόο πξνζεζκίαο
ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ηεο Ρ.Α.Λ.
Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί από ηνλ Πξόεδξν ηεο Ρ.Α.Λ. έσο δεθαπέληε
(15) εκέξεο θαηόπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κέξνπο.
ηελ πεξίπησζε κε ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ηεθκαίξεηαη όηη ε δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο
ηεο δηαθνξάο ηεξκαηίδεηαη.
ζη) ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, ν αξκόδηνο Εηζεγεηήο ππνρξενύηαη
εληόο πξνζεζκίαο ελόο (1) κελόο από ηελ ηειεπηαία πξόηαζε δηεπζέηεζεο ηεο
δηαθνξάο λα ππνβάιιεη γξαπηή εηζήγεζε δηεπζέηεζεο ηνπ ζέκαηνο ζηνλ Πξόεδξν ηεο
Ρ.Α.Λ κε ζθνπό ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηε Ρ.Α.Λ. γηα ιήςε απόθαζεο.
δ)

Καηά ηελ ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Ρ.Α.Λ., ηα κέξε θαινύληαη λα παξαζηαζνύλ

θαη λα εθθξάζνπλ θαη πξνθνξηθώο ηηο απόςεηο ηνπο ελώπηνλ ησλ κειώλ ηεο Ρ.Α.Λ.
Η θιήζε απηή πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε ηνπιάρηζηνλ
δεθαπέληε(15) εκέξεο πξηλ ηελ ζρεηηθή ζπλεδξίαζε.
ε)

Η Ρ.Α.Λ. κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο λα ηάμεη πξνζεζκία

ζπκκόξθσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ κε ηελ απόθαζή ηεο.
ζ) Η απόθαζε ηεο Ρ.Α.Λ. πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο άξζξνπ
είλαη δεζκεπηηθή θαη εθηειεζηή γηα ηα κέξε.
η)

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηεο Ρ.Α.Λ., ρσξεί πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ

Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Πεηξαηώο εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηα
ελδηαθεξόκελα κέξε. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαζώο θαη ε
άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απόθαζεο ηεο Ρ.Α.Λ.

Αλαζηνιή

δύλαηαη λα ρνξεγεζεί από ην αλσηέξσ δηθαζηήξην θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 9
Κπξώζεηο
ε πεξίπησζε άξλεζεο, δπζηξνπίαο ή θαζπζηέξεζεο παξνρήο ησλ αηηνύκελσλ θαηά
ην άξζξν 6 ηνπ παξόληνο πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ ή ζηελ πεξίπησζε παξνρήο
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αλαθξηβώλ ή ειιηπώλ πιεξνθνξηώλ από ηνπο απνδέθηεο ηνπ αηηήκαηνο, ε Ρ.Α.Λ.
επηβάιιεη πξόζηηκν δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) ΕΤΡΩ κε αλώηαην όξην ην 1% ηνπ
θύθινπ εξγαζηώλ θαη γηα θάζε παξάβαζε.
Η απόθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη λα
αλαθέξεηαη επαξθώο ε πιεκκέιεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεγρόκελνπ πξνζώπνπ.
Άξζξν 10
Έιεγρνο
Με ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεύλεζε ησλ θαηαγγειηώλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο
άζθεζεο ησλ ειεγθηηθώλ ηνπο αξκνδηνηήησλ , ηα εμνπζηνδνηεκέλα κέιε θαη νη
ππάιιεινη ηεο Ρ.Α.Λ., ππό ηελ δηεύζπλζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ θαηά πεξίπησζε
αξκόδηνπ Εηζαγγειέα έρνπλ ηηο θάησζη δπλαηόηεηεο:
α) Να ειέγρνπλ θάζε είδνπο θαη θαηεγνξίαο βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ελώζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ηελ ειεθηξνληθή εκπνξηθή
αιιεινγξαθία

ησλ

επηρεηξεκαηηώλ,

δηνηθεηώλ,

δηεπζπλόλησλ

ζπκβνύισλ,

δηαρεηξηζηώλ θαη γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε ή δηαρείξηζε πξνζώπσλ, θαζώο
θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελώζεσλ επηρεηξήζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο
κνξθήο απνζήθεπζήο ηνπο, θαη νπνπδήπνηε θαη εάλ απηά θπιάζζνληαη θαη λα
ιακβάλνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηά ηνπο.
β) Να πξνβαίλνπλ ζε θαηαζρέζεηο βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, θαζώο
θαη ειεθηξνληθώλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ηα νπνία
απνηεινύλ επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο.
γ) Να ειέγρνπλ θαη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα θηλεηώλ ηεξκαηηθώλ,
θνξεηώλ ζπζθεπώλ, θαζώο θαη ησλ εμππεξεηεηώλ ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
αξκόδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο, πνπ βξίζθνληαη κέζα ή έμσ από ηηο θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ησλ ειεγρόκελσλ επηρεηξήζεσλ ή ελώζεσλ απηώλ.
δ)

Να ελεξγνύλ έξεπλεο ζηα γξαθεία θαη ηνπο ινηπνύο ρώξνπο θαη ηα κεηαθνξηθά

κέζα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελώζεσλ επηρεηξήζεσλ.
ε) Να ζθξαγίδνπλ νπνηνλδήπνηε επαγγεικαηηθό ρώξν, βηβιία ή έγγξαθα, θαηά ηελ
πεξίνδν πνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο θαη ζην κέηξν ησλ αλαγθώλ απηνύ.
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ζη) Να ελεξγνύλ έξεπλεο ζηηο θαηνηθίεο ησλ επηρεηξεκαηηώλ, δηνηθεηώλ,
δηεπζπλόλησλ ζπκβνύισλ, δηαρεηξηζηώλ θαη γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε ή
δηαρείξηζε πξνζώπσλ, θαζώο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελώζεσλ
επηρεηξήζεσλ, εθόζνλ ππάξρνπλ εύινγεο ππόλνηεο όηη θπιάζζνληαη εθεί βηβιία ή
άιια έγγξαθα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε θαη ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ.
δ) Να δεηνύλ από θάζε αληηπξόζσπν ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο ή
έλσζεο επηρεηξήζεσλ, επεμεγήζεηο γηα ηα γεγνλόηα ή ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ θαηαγγειία θαη ηνλ ζθνπό ηνπ ειέγρνπ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζρεηηθέο
απαληήζεηο.
Γηα ηηο πξάμεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ζπληάζζνληαη εθζέζεηο ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηα άξζξα 148 έσο 153 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο.
Άξζξν 11
Πεξαίσζε
Η δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο ηεο θαηαγγειίαο πεξαηώλεηαη κε απόθαζε ηεο Ρ.Α.Λ.
θαηά ηα νξηδόκελα είηε ζην άξζξν 5, είηε ζην άξζξν 8 ηνπ παξόληνο.
Άξζξν 12
Έλαξμε ηζρύνο
Η ηζρύο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ρ.Α.Λ.
Κσλζηαληίλνο Μνπηδνύξεο
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