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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail :info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2019  
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 9 η  

 
ΘΕΜΑ 6ο :   Εξέταση υπομνήματος ΔΛΤ και ΛΤ προς ΥΝΑΝΠ περί νομικού πλαισίου καβοδεσίας 

 

Την 2αν Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 51η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

7. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

  

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

9. Κορκίδης Βασίλειος 

  

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής κείμενο επιστολής – υπομνήματος ΔΛΤ και ΛΤ προς τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαβιβασθέν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πόρου. Ο Πρόεδρος επίσης αναφέρει την συσχέτιση των αναφερόμενων στην επιστολή 
ζητημάτων, με το 7ο θέμα της 57ης Συνεδρίασης της Αρχής «Άδειες καβοδεσίας σε λιμένες 
αρμοδιότητας Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» και απεστάλη το τελικό κείμενο του κοινού  

Έπειτα αναπτύσσει συνοπτικά την από 29ης Νοεμβρίου  2019 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 

Α. Ιστορικό 

Το παρόν ιστορικό συνετάχθη κατόπιν αναζητήσεως των διαθεσίμων, σχετικών με το θέμα, 
εγγράφων από το αρχείο της Υπηρεσίας μας. 

1) Στις 08.11.2019 παραλήφθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 776/08.11.2019 επιστολή του Προέδρου του 
ΔΛΤ Πόρου, με την οποία διαβιβάσθηκε το κείμενο του ως αναφερόμενου τελικού υπομνήματος 
προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τις άδειες καβοδεσίας και άλλα θέματα 
σε λιμένες αρμοδιότητας των λιμενικών Ταμείων.  Η επιστολή αυτή είχε ακολουθηθεί από μια 
σειρά επιστολών από το ΔΛΤ Πόρου και τις απαντήσεις επιμέρους ΛΤ και ΔΛΤ. 

Β. Νομικό και Νομολογιακό Πλαίσιο 

1) Το Β.Δ. της 14/19 Ιαν. 1939 (ΦΕΚ Α' 24) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων 
κειμένων διατάξεων», το οποίο κωδικοποίησε μεταξύ άλλων των διατάξεων του άρθρου 7 του 
Ν.Δ. της 28.06.1923, της παρ. 2.β του άρθρ. 4 του Ν.Δ. 23.09.1925, της δευτέρας περιόδου 
δευτέρα της παρ. 5 του άρθρ. 17 του Ν. 3030/…, της παρ. 7 του άρθρ. 7 του Ν.Δ. της 22.07.1933, 
και του 6ου άρθρου του Ν. 5988/…., . 

2) Το Π.Δ. της 4/9 Μαρτ. 1932 (Α’ 64) «Περί ρυθμίσεως των εις τους λιμένας φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών», το οποίο κωδικοποίησε τον Ν. 5167/1932. 

3) Το Ν.Δ. 1254 της 29/31 Οκτωβρίου 1949 (Α 288) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
ενιαίων διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων Νόμων». 

4) Το Ν.Δ. 444/1970 (Α΄39) «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας 
αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» 

5) Ο Ν.2160/1993(Α’ 118) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» 

6) Ο Ν. 2932/2001 (Α’ 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές 
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών 
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις». 
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7) O Ν.2971/2001 (Α’ 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 

8) Ο Ν.3498/2006 (Α’ 230) «Ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» 

9) Ο Ν.3919/2011 (Α’ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». 

10) O Ν.4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», την παράγραφο ΙΑ.7. του πρώτου άρθρου με τίτλο 
«Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή, τις επιχειρήσεις προσωρινής 
απασχόλησης, τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας για την εφαρμογή των ν. 3919/2011 και 
4038/2012».  

11) O Ν.4150/13 (Α’ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις». 

12) Ο N.4276/2014 (Α’ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων 
και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις». 

13) 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. 

14) Ο Ν.4455/2017 (Α’ 22) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών 
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».  

15) Η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αριθμ. 
15077/1912 (Β 1193/15.5.2013) «Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών 
ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και 
της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας για τις Φορτοεκφορτωτικές 
Εργασίες». 

16) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και 
Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθμ. 14366/416 (ΦΕΚ Β΄ 1110/09.05.2013)«Εθνικό Μητρώο 
Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος». 

17) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και 
Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθ. 15107/437 (ΦΕΚ Β΄ 1230/21.05.2013) «Γενικός Ενιαίος 
Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος». 

18) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και 
Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθ. Οικ. 27953/1745 (ΦΕΚ Β 2122/28.8.2013) «Εθνικό Μητρώο 
Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος». 

19) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθμό 514.2013/Σχ.2083 (Β’ 
1467/18.06.2013) «Καθορισμός όρων και των διαδικασιών των λιμενεργατών στους λιμενικούς 
χώρους» με την οποία εγκρίθηκε ο υπ’ αρ. 51 Γενικός Κανονισμός Λιμένων. 
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20) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και 
Ναυτιλίας και Αιγαίου μεαριθμ. 9944/734/2014 (ΦΕΚ Β 1104/30-4-2014) «Τροποποίηση της 
αριθμ. 14366/416/9-5-2013 (ΦΕΚ1110/Β7 9.5.2013) κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος 
του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος», όπως ισχύει.». 

21) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 60814/1583/2017 (Β’ 4561), 
«Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών 
Λιμένος». 

22) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςμε αριθμό 20303/383/2017 (Β’ 1623) 
«Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) – Οργάνωση λειτουργία και καθορισμός 
δικαιολογητικών εγγραφής». 

23) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης.02.2017 (L 57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

24) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 228536/2018, Φ.Ε.Κ Β’ 12/10-01-2018 «Περιεχόμενο και 
διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών 
Λιμένα ή Ξηράς και προϋποθέσεις και διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους». 

25) O Ν.4597/2019 (Α’ 35) “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» 

26) Η Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 2133.1/11071/2018 
(Β’ 567/21-02-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 51 
«Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς 
χώρους» 

27)  Η Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με Αριθμ. 2133.1/76490/2018 
"Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για τις λεμβουχικές 
εργασίες»" (ΦΕΚ Β' 4931/5.11.2018). 

28) Το ΠΔ 19/2016 (Α’ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

29) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

30) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 
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Γ. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 108 (Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων) παρ. 1 προβλέπεται ότι: «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). Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιά», ενώ σύμφωνα με την παρ. 4 
προβλέπεται ότι: «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». 

Περαιτέρω Σύμφωνα με το άρθρο 112 (Κανονιστικές αρμοδιότητες) 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. 

β) Στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και υπολογισμού, επιβολής και 
είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων που προβλέπονται στις Συμβάσεις 
Παραχώρησης, καθώς και στην τυποποίηση της διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης των 
αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής. 

Ρητά ορίζεται ότι, τα σχετικά εισπραττόμενα από τη Ρ.Α.Λ. ποσά, καθώς και τα ποσά που 
προκύπτουν από αποφάσεις επιβολής προστίμων, αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και 
δεν προσαυξάνουν τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. 

γ) Στην άσκηση των λοιπών ρυθμιστικών και άλλων αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της 
έκδοσης Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων. 

2. Οι κανονιστικές πράξεις του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται με ποινή ακυρότητας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΑΔΑ: ΩΣ5946Μ445-ΟΛ2



 

6 
 

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 το άρθρο 113 (Ρυθμιστικές αρμοδιότητες) 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 νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών 
υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα, ….». 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Με δεδομένες τις οργανωτικές και λειτουργικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς 
διαχείρισης λιμένων σε τοπικό επίπεδο, η Αρχή αναγνωρίζει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού, 
εξειδίκευσης και αποσαφήνισης στις παρούσες συνθήκες, του υφιστάμενου κανονιστικού 
πλαισίου περί καβοδεσίας, υπό το πρίσμα των παρατηρήσεων και αναφερόμενων καταστάσεων 
του εν λόγω υπομνήματος, του οποίου η Αρχή κατέστη κοινωνός.   

  

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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