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ΑΠΟΦΑΗ 110/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  5 2 η  

 
 
ΘΕΜΑ 5ο:  Επιβολή κυρώςεων ςτο Δ.Λ.Σ κιάθου κατ’ άρθρον 114 παρ.5 του ν.4389/2016 λόγω 

μη χορήγηςησ ςτοιχείων. 
 
 
Σθν 30θ Μαΐου 2019, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 52θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

  

 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

1. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

2. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Δρ. Ελζνθ Καρφάκθ 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι με τθν από 28θσΜαΐου 2019 ειςιγθςι του 
και ςε ςυνζχεια τθσ αποφάςεωσ που ελιφκθ από τθν Αρχι, μετά τθ ςυηιτθςθ και λιψθ 
απόφαςθσ επί του 4ου κζματοσ τθσ 52θσ υνεδρίαςθσ, ειςθγείται τθν επιβολι προςτίμου κατ’ 
άρκρον 114 του Ν.4983/2016, όπωσ ιςχφει, κατά του Δ.Λ.Σ. κιάκου, λόγω τθσ άρνθςθσ και 
δυςτροπίασ να παρζχει να αποςτείλει ςτοιχεία προσ τθν Αρχι, παρά επανειλθμμζνων αιτθμάτων 
που απζςτειλε κατά τθν διερεφνθςθ αναφοράσ που ζχει παραλάβει.  

Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, 
προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Α. ΙΣΟΡΙΚΟ 

τθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.), περιιλκε θ από 20/06/2018 (υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
654/22.6.2018) αναφορά, ιδιοκτθτϊν επαγγελματικϊν τουριςτικϊν ςκαφϊν, οι οποίοι 
δραςτθριοποιοφνται ςτο Λιμζνα τθσ κιάκου, θ οποία ςυμπλθρϊκθκε με το από 05/12/2018 
υμπλθρωματικό Τπόμνθμά τουσ. Αμφότερεσ οι επιςτολζσ ςυνοδεφονται από πλικοσ ςχετικϊν 
εγγράφων. Με τισ ανωτζρω επιςτολζσ, τίκενται ηθτιματα νομιμότθτασ, ότι δθλαδι, το Δθμοτικό 
Λιμενικό Σαμείο κιάκου (εφεξισ: Δ.Λ.Σ κιάκου) ζλαβε αποφάςεισ αναφορικά με τθν 
χωροκζτθςθ του Λιμζνα και το χϊρο ελλιμενιςμοφ των επαγγελματικϊν και τουριςτικϊν 
(θμεριςιων και εβδομαδιαίων) ςκαφϊν, οι οποίεσ ακυρϊνονται από τα αρμόδια όργανα.  

υγκεκριμζνα, οι αναφζροντεσ προζβαλλαν ότι δραςτθριοποιοφνται, ο πρϊτοσ εκ των δυο επί 17 
ζτθ ςτθ ηϊνθ λιμζνοσ κιάκου, ωσ ιδιοκτιτθσ δφο τουριςτικϊν επαγγελματικϊν ςκαφϊν 
(θμερθςίων και εβδομαδιαίων ενίοτε) και ο δεφτεροσ επί 8 και πλζον ζτθ ωσ ιδιοκτιτθσ 
τουριςτικοφ επαγγελματικοφ ςκάφουσ. Ζκεςαν υπ’ όψιν τθσ Αρχισ με τθν ανωτζρω αρχικι 
αναφορά: α) Ηθτιματα νομιμότθτασ μιάσ ςειράσ αποφάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
(εφεξισ Δ..) του Δ.Λ.Σ. κιάκου, οι οποίεσ αποφάςεισ κακόριηαν με τον τρόπο χωροκζτθςθσ του 
λιμζνα και κζςπιςαν κριτιρια προτεραιότθτασ κάλυψθσ των κζςεων ελλιμενιςμοφ 
επαγγελματικϊν ςκαφϊν, β) παραβάςεισ ςυγκρότθςθσ και ςφνκεςθσ των εν λόγω Δ.. και 
παραβάςεισ τθσ αρχισ αμερολθψίασ, κακϊσ όπωσ αναφζρεται, τρία (3) τουλάχιςτον τακτικά μζλθ 
από το ςφνολο των επτά (7) μελϊν του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου που το ςυγκροτοφν, και 
ςυμμετζχουν κατά τθν λιψθ των εν λόγω αποφάςεων, ζλκουν άμεςο και ενεργό ςυμφζρον από 
αυτζσ, αφοφ οι ίδιοι είναι ιδιοκτιτεσ και εκμεταλλεφονται τουριςτικά επαγγελματικά ςκάφθ ςτο 
λιμζνα κιάκου και γ) φερόμενεσ παραβάςεισ από τθ μθ ζκδοςθ από το Δ.Λ.Σ. κιάκου των 
ςχετικϊν εξατομικευμζνων πράξεων ατομικισ χωροκζτθςθσ κάκε ςκάφουσ, οι οποίεσ κα όριηαν 
τθν ςυγκεκριμζνθ προσ κάλυψθ κζςθ ελλιμενιςμοφ για κακζνα ςκάφοσ. Με τθν ανωτζρω 
επιςτολι, απεςτάλθςαν και ςυνθμμζνα ζγγραφα προσ απόδειξθ των ιςχυριςμϊν που 
περιλαμβάνονται ςε αυτι.  

τισ 05.12.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1244/05.12.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. μζςω θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ το από 05.12.2018 υμπλθρωματικό Τπόμνθμα των αναφερομζνων, το οποίο 
ςυνοδευόταν από ςχετικά προσ τεκμθρίωςθ των κζςεϊν τουσ.  
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Κατά τθ διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ, θ Ρ.Α.Λ. με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 36/30.01.19 ζγγραφό τθσ, 
ηιτθςε από το Δ.Λ.Σ. κιάκου και ςυγκεκριμζνα από τον Πρόεδρο αυτοφ, τισ απόψεισ του Δ.Λ.Σ. 
ςχετικά με τθν εν κζματι Αναφορά και το υμπλθρωματικό Τπόμνθμα αυτισ κακϊσ και όποιο 
άλλο πρόςκετο ςτοιχείο, το οποίο κρίνεται ςυναφζσ προκειμζνου να ςτθριχκοφν οι απόψεισ του 
αυτοφ. Επιπλζον, θ Αρχι με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 81/22.02.2019 δεφτερθ επιςτολι, 
υπενκυμιςτικι τθσ πρϊτθσ, και ςυμπλθρωματικι για τθν διαβίβαςθ απόψεων επί του 
υμπλθρωματικοφ Τπομνιματοσ των αναφερομζνων. Σθν αποςτολισ των ανωτζρω μθνυμάτων, 
ακολοφκθςε και τρίτθ επαναπροϊκθςι τουσ ςτισ 15.03.2019, προσ τον Πρόεδρο του ΔΛΣκιάκου, 
του οποίου θ γραμματεία ρθτϊσ επιβεβαίωςε τθν λιψθ τουσ.  

Σζλοσ, με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 198/15.03.2019 επιςτολι, αναηθτικθκαν τα πρόςφατα 
οικονομικά ςτοιχεία και αποτελζςματα εκ μζρουσ του Δ.Λ.Σ. κιάκου, πλθν όμωσ ουδζποτε ο 
φορζασ ανταποκρίκθκε ςτο ανωτζρω αίτθμα τθσ Αρχισ, οφτε και ζχει ζλκει ςε επικοινωνία με τθν 
Αρχι, παρά τθσ επανειλθμζνεσ προςπάκειεσ. Μζχρι και τθν θμερομθνία τθσ ςυηιτθςθσ ενϊπιον 
του Δ.. τθσ Αρχισ, το Δ.Λ.Σ. κιάκου δεν ανταποκρίκθκε ςτισ εν λόγω επιςτολζσ παροχισ 
ςτοιχείων τθσ Ρ.Α.Λ.  

Παράλλθλα, από ζλεγχο που διενεργικθκε ςτθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ, προζκυψε ότι το ΔΛΣ ζχει προβεί ςτθν 
ανάρτθςθ του Ιςολογιςμοφ και Οικονομικϊν αποτελεςμάτων Χριςθσ του 2016 ςτισ 14.02.2019, 
ςφμφωνα με τθν οποία, τα μικτά ζςοδα του Σαμείου, ανιλκαν ςτο φψοσ 384.735 €. 

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1.Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ 
Δεκεμβρίου 2013 «περί των προςανατολιςμϊν τθσ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ του διευρωπαϊκοφ 
δικτφου μεταφορϊν και για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 661/2010/EE» (L 348/1 
20.12.2013). 

2.Ο Ν.4389/2016(ΦΕΚ Α’ 94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ τα 
Άρκρα 112 και 113, όπωσ ιςχφει. 

3.Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) Άρκρο 15. 

4.Ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για τθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρκρα 45 ζωσ 47. 

5.Ο Ν.4609/2019 «Ρυκμίςεισ Μζριμνασ Προςωπικοφ Ενόπλων Δυνάμεων, τρατολογίασ, 
τρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (Α'67/03.05.2019), αρ. 64. 

6.Σο Π.Δ.68/2004 (ΦΕΚ Α’ 57):«Μεταφορά αρμοδιοτιτων του Λιμενικοφ Σαμείου κοπζλου ςτο 
Διμο κιάκου και ςφςταςθ Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου κιάκου». 

7.Σο Π.Δ.19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28): «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8.Θ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 
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9.Θ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

10.Θ υπ’ αρικμ. 330/2017 απόφαςθ τθσ Αρχισ «Κανονιςμόσ διερεφνθςθσ καταγγελιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (ΦΕΚ Β 1923/2.6.2017),άρκρα 6 και 9. 

11. Θ υπ’ αρικμ. 109/2019 απόφαςθ τθσ Αρχισ (ΑΔΑ …), με τθν οποία κινικθκε θ διαδικαςία 
εξζταςθσ και επιβολισ προςτίμου κατ’ άρκρον 114 του Ν.4389/2016, όπωσ ιςχφει.  

Γ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια αιτιολογικοφ: 

Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ  

Β. Τπαγωγή – Επιβολή  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ  

φμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν. 4389/2016, Κεφάλαιο Η’ ςθμείο α 7 «Η Ρ.Α.Λ 
αναδεικνφεται ςε ανεξάρτθτθ αρχι εποπτείασ των εμπορικϊν μεκόδων και πρακτικϊν των 
παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν, µε αναβάκμιςθ του εποπτικοφ τθσ ρόλου, ϊςτε να δφναται να 
λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ακϊλυτθσ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν 
ςτουσ χριςτεσ, τθσ ακϊλυτθσ πρόςβαςθσ ςε λιμενικζσ υπθρεςίεσ και τθσ εφρυκμισ λειτουργίασ 
τθσ ςυναφοφσ αγοράσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν, ςφμφωνα µε το κοινοτικό και εκνικό δίκαιο και ςε 
ςυνεργαςία µε τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ». 

φμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει 
ρυκμιςτικά μζτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο ςκοπό, για: α) τθν παρακολοφκθςθ και 
εφαρμογι των όρων και διατάξεων των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι 
αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και 
τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των 
δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ 
ςχετικισ κείμενθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, 
υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 
2017/352 (L57/1), γ) τθ ρφκμιςθ, εποπτεία και ςυμμόρφωςθ με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι 
νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνου του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352: αα) επί των τελϊν και 
χρεϊςεων λιμενικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν, ββ) επί τθσ υποχρζωςθσ παροχισ δθμόςιασ 
υπθρεςίασ και πρόςβαςθσ ςτο λιμενικό τομζα και τισ αγορζσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν, ιδίωσ 
ςφμφωνα με τισ υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τθ νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ, ςυμβάςεων και 
λιμενικϊν υπθρεςιϊν, γγ) επί αναλθφκειςϊν δεςμεφςεων για τα ανωτζρω κζματα, δ) τθ 
διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν ενδιαφερομζνων μερϊν μεταξφ χρθςτϊν και φορζων 
διαχείριςθσ, τθ διαιτθςία, ςφμφωνα με Κανονιςμό που εκδίδει θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, τθ 
διαχείριςθ παραπόνων και καταγγελιϊν, και τθ λιψθ δεςμευτικϊν αποφάςεων επί αυτϊν ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα, ςε κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ, ε) τθν υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για τθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ παραχωριςεισ χερςαίασ 
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ηϊνθσ και ςυναφι ηθτιματα και των ςχετικϊν ανανεϊςεων που προτείνονται από το φορζα 
διαχείριςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων των δθμοςίων ςυμβάςεων, προσ 
εξαςφάλιςθ». 

Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 114 του Ν.4389/2016, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ των 
άρκρων 45 επ. του Ν.4597/2019, «1. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ζχει το δικαίωμα να 
καταγγζλλει ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. παραβάςεισ για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ. Η Ρ.Α.Λ. 
επιλαμβάνεται και επί καταγγελιϊν για κζματα αφορϊντα τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ παροχισ 
λιμενικϊν υπθρεςιϊν και τον περιοριςμό ςτον αρικμό των παροχϊν αυτϊν. Με απόφαςθ τθσ 
Ρ.Α.Λ. κακορίηονται ο τφποσ, το περιεχόμενο, τα διαδικαςτικά αποτελζςματα, κακϊσ και ο τρόποσ 
υποβολισ και καταχϊριςθσ των καταγγελιϊν του προθγοφμενου εδαφίου. Η Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν 
τα ςτοιχεία και οι ιςχυριςμοί που τίκενται υπόψθ τθσ από τον καταγγζλλοντα ςυνιςτοφν ενδείξεισ 
παράβαςθσ. Αν από τθν αξιολόγθςθ αυτι δεν προκφπτουν ενδείξεισ παράβαςθσ των εν λόγω 
άρκρων, θ καταγγελία λογίηεται ωσ προφανϊσ αβάςιμθ και τίκεται ςτο αρχείο. Σα υπό 
διερεφνθςθ νομικά και φυςικά πρόςωπα μπορεί να προτείνουν ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. δεςμεφςεισ, οι 
οποίεσ ςυνεκτιμοφνται, αξιολογοφνται και μπορεί να επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. Οι 
καταγγελίεσ αξιολογοφνται το ςυντομότερο δυνατό και πάντωσ μετά τθν πάροδο πζντε (5) μθνϊν 
από τθν υποβολι τουσ ςτθ Ρ.Α.Λ. Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι υπάλλθλοι νομικϊν προςϊπων 
δθμοςίου δικαίου, οι εργαηόμενοι ςε δθμόςιεσ επιχειριςεισ ι επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ και 
οι εντεταλμζνοι προςωρινά τθν άςκθςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ οφείλουν να ανακοινϊνουν, χωρίσ 
υπαίτια κακυςτζρθςθ, ςτθ Ρ.Α.Λ., ό,τι περιζρχεται ςτθ γνϊςθ τουσ με οποιονδιποτε τρόπο και 
ςχετίηεται με κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ 2. *…+, 3. *…+.4. Με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν νόμων που 
κακιερϊνουν υποχρζωςθ εχεμφκειασ, όλεσ οι δθμόςιεσ αρχζσ και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου 
δικαίου υπζχουν υποχρζωςθ να παρζχουν πλθροφορίεσ και να ςυνδράμουν τθ Ρ.Α.Λ. και τουσ 
εντεταλμζνουσ υπαλλιλουσ τθσ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 5. ε περίπτωςθ 
άρνθςθσ, δυςτροπίασ ι κακυςτζρθςθσ παροχισ των αιτοφμενων κατά περίπτωςθ πλθροφοριϊν ι 
ςε περίπτωςθ παροχισ πλθροφοριϊν ανακριβϊν ι ελλιπϊν από επιχειριςεισ ι ενϊςεισ 
επιχειριςεων, διευκυντζσ και υπαλλιλουσ τουσ, όπωσ και ιδιϊτεσ ι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 
δικαίου ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, θ Ρ.Α.Λ. επιβάλλει πρόςτιμο «από πζντε χιλιάδεσ 
(5.000) ευρϊ, ζωσ και 1% του κφκλου εργαςιϊν», και για κάκε παράβαςθ.». 

φμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ, θ Ρ.Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια να εξετάςει και 
να λάβει απόφαςθ επί των ηθτθμάτων που αναδεικνφονται από το τεκζν ιςτορικό, και απολφτωσ 
παραδεκτϊσ άγεται προσ ςυηιτθςθ ενϊπιόντθσ, προκειμζνου να λάβει απόφαςθ επιβολισ 
προςτίμου.  

Β. Τπαγωγή – Επιβολή  

Ο λιμζνασ κιάκου ςυμπεριλαμβάνεται ςτο παράρτθμα II του Καταλόγου των κόμβων του 
κεντρικοφ και Εκτεταμζνου Δικτφου Μεταφορϊν, όπωσ ορίηεται ςτον πίνακα Νο 2 «Αερολιμζνεσ, 
λιμζνεσ, λιμζνεσ εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ (ΛΕΝ) και τερματικοί ςτακμοί οδικϊν - ςιδθροδρομικϊν 
μεταφορϊν (ΣΟΜ) του κεντρικοφ και του εκτεταμζνου δικτφου» (ςελ. Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L348/68 και L348/86 τθσ 20.12.2013), ο οποίοσ αποτελεί τμιμα του 
Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου. Σο ανωτζρω 
δίκτυο λιμζνων ρθτά αποτελεί πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 352/2017, για τισ 
λιμενικζσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 1 παρ. 4 του Κανονιςμοφ.  

Από τθν διερεφνθςθ των πραγματικϊν περιςτατικϊν, προκφπτει ότι το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου, 
όφειλε να αποςτείλει τα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 113 και 114 του Ν.4389/2016 εντόσ 
δζκα θμερϊν, προκεςμία θ οποία του ετάχκθ δφο φορζσ, τθν 30θ Ιανουαρίου 2019 και 22α 
Φεβρουαρίου 2019. Ιδθ ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα από τθν 30θ.01.2019 και τθν 
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22α.2.2019, τριϊν μθνϊν, κατά τθν διάρκεια του οποίου χρόνου, ο εποπτευόμενοσ φορζασ δεν 
ιλκε ςε οιαδιποτε επαφι ωσ όφειλε με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Αρχισ.  

Επιπλζον, θ μθ χοριγθςθ των ςτοιχείων για τθν ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, 
κακϊσ αναδεικνφεται ζνα ηιτθμα διαχείριςθσ τθσ διακριτικισ ευχζρειασ, που διακζτει, κατά τθ 
ρφκμιςθ τθσ χωροκζτθςθσ, κατά τρόπο που παραβιάηεται θ αρχι τθσ ιςότθτασ και ο 
ανταγωνιςμόσ μεταξφ των επαγγελματιϊν ομοειδϊν επιχειριςεων δραςτθριοποιουμζνων εντόσ 
του ιδίου λιμζνα.  

Σο φψοσ του επιβαλλομζνου προςτίμου κατ’ άρκρον 114 παρ. 5 του Ν.4389/2016 δφναται να 
κυμανκεί μεταξφ του 1% του κφκλου εργαςιϊν του ΔΛΣ κιάκου και 5.000 €. Εν προκειμζνω, 
ελιφκθςανυπ’όψιντα εξισ:α) ότι αναηθτικθκαν τα πρόςφατα οικονομικά ςτοιχεία απευκείασ 
από τον φορζα και δεν χορθγικθκαν προσ τθν Αρχι, β) ότι ζχουν αναρτθκεί τα τελευταία 
δθμοςιευμζνα οικονομικά αποτελζςματα του φορζα αφοροφν ςτο ζτοσ 2016, απ’ όπου 
προκφπτουν ζςοδα ποςοφ 384.735,43 €,γ) θ ιδιαίτερθ ςοβαρότθτα και κριςιμότθτα του 
ηθτιματοσ, το οποίο ανεφζρκθ ςτθν Ρ.Α.Λ. και ανζδειξε ο υντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ για τθν διοίκθςθ και λειτουργία, ωσ φορζα, του δθμοτικοφ λιμενικοφ ταμείου, και δ) θ 
ςθμαςία του Λιμζνα κιάκου, ωσ ζνασ από τουσ 25 λιμζνεσ τθσ Ελλάδασ, υπόχρεουσ για τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352 για τισ λιμενικζσ υπθρεςίεσ, ο οποίοσ αποτελεί ιςχφον 
δίκαιο από τθν 20θ θμζρα από τθν δθμοςίευςι του ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (άρκρο 22 του Κανονιςμοφ). 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν επιβολι προςτίμου φψουσ 5.000 € ςτο ΔΛΣ κιάκου κακ’ ότι από δυςτροπία αρνείται εν τοισ 
πράγμαςι και δεν χορθγεί τθν παροχι των αιτοφμενων πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, 
παρακωλφοντασ το ζργο τθσ Αρχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 114 παρ. 5 του Ν.4389/2016 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Aγγελόπουλοσ 
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