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  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 175/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  7 0 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων. 
 

Την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 70η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, 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. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής εισήγηση, αναφορικά με την Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών 
Ακροάσεων, η οποία κρίνεται αναγκαία κατόπιν λήψης αναφορών και καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί ενώπιον της Αρχής αναφορικά με φερόμενες παραβάσεις υποχρεώσεων των λιμένων, 
στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, και δή του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση 
πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

Έπειτα αναπτύσσει συνοπτικά την από 29ης  Ιουνίου 2020 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 της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγηση.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

2. Ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», άρθρα 108, 113 
παρ. 1, 113Α και 114 όπως ισχύουν.  

3. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
άρ. 15, όπως ισχύει. 

4. Ο Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131): «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», άρθρα 5, 7 και 8 όπως ισχύουν. 

5. Το π.δ. 19/2016 (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει. 

6. Η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 3000.0/51279/2019 (Β’2896) «Σύστημα κυρώσεων κατ’ άρθρον 19 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων», όπως ισχύει. 

7. Η υπ’ αρ. 329/2017 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΦΕΚ Β’ 1923/2.6.2017) 
«Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», όπως 
ισχύει, ιδίως τα άρθρα 2, 3, 16. 

8. Η υπ’ αρ. 330/2017 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΦΕΚ Β’ 1923/2.6.2017) 
«Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.».  
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9. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 1000.00/44060/2017 
«Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)»  (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

10. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. 1000.0/62063/2018 
«Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

11. Η ΥΑ 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Ρ.Α.Λ.. 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης Εισήγησης  

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Ι. Νόμος 4389/2016 

ΙΙ. Απόφαση 329/2017 Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» 

ΙΙΙ. Νόμος 3469/2006 

Β. Νομικό Πλαίσιο  

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

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

I. Νόμος 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 108 παρ. 1 του Ν.4389/2016 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». 

Σύμφωνα με το άρθρο 112 (Κανονιστικές αρμοδιότητες) «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης 
κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών, εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγμάτων, 
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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. [...] γ) Στην άσκηση των λοιπών ρυθμιστικών και άλλων 
αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και 
επιχειρήσεων».  

ΙΙ. Απόφαση 329/2017 Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 329/2017 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων υπό 
τον τίτλο «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών»: «1. Η Ρ.Α.Λ. δύναται να συγκροτεί με απόφαση της 
Διαρκείς Επιτροπές Ακροάσεων, στις οποίες παραπέμπει συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, οι 
οποίες παρουσιάζουν ομοειδή χαρακτηριστικά. 2. Στις Διαρκείς Επιτροπές Ακροάσεων μετέχει, 
τουλάχιστον, ένας (1) εισηγητής της Ρ.Α.Λ.. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο γραμματέας 
της επιτροπής και ο αναπληρωτής αυτού. 3. Για τη διαδικασία ενώπιον των Διαρκών Επιτροπών 
Ακροάσεων εφαρμόζονται οι γενικές με τις επιτροπές ακροάσεως διατάξεις του παρόντος. 4. Η 
Διαρκής Επιτροπή Ακροάσεων, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, δύναται να εισηγηθεί στη 
Ρ.Α.Λ., συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα ή τη δυσκολία των αναφερομένων ζητημάτων, τον ορισμό 
ειδικής για την αντιμετώπιση τους επιτροπής ακρόασης. 5. Η Ρ.Α.Λ. δύναται, με απόφαση της να 
ορίσει ως όργανο ακρόασης μίας υπόθεσης ήδη συγκροτηθείσα Διαρκή Επιτροπή, εφόσον κρίνει 
ότι η ελεγχόμενη παράβαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής.». 

ΙΙΙ. Νόμος 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3469/2006 προβλέπεται ότι: «2. Στην "Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως" δημοσιεύονται: […] θ) οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις του Πρωθυπουργού, του 
Υπουργικού Συμβουλίου, των Υπουργών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Διοίκησης, 
με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου αυτού και εφόσον η κείμενη 
νομοθεσία δεν προβλέπει άλλον ειδικότερο τρόπο δημοσίευσης.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3469/2006  προβλέπεται ότι: «6. Στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 
δημοσιεύονται: δ) οι πράξεις σύστασης και συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συμβουλίων, 
ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, εφόσον τα μέλη 
τους θα λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή αποζημίωση.». 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ίδιου Νόμου προβλέπεται ότι: «1.Δεν δημοσιεύονται 
στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως": […] ια) οι πράξεις ορισμού μελών ομάδων εργασίας της 
περίπτωσης δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, οι οποίες δεν επιβαρύνουν 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό φορέων που επιχορηγούνται από αυτόν.». 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων στο πλαίσιο του ελέγχου, της εποπτείας και της συμμόρφωσης με την 
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352, 
κατόπιν των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί ενώπιόν της αναφορικά με την εφαρμογή του 
Κανονισμού 2017/352/ΕΕ, έχει αρμοδιότητα συγκρότησης, με απόφασή της, Διαρκών Επιτροπών 
Ακροάσεων, στις οποίες παραπέμπει συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες 
παρουσιάζουν ομοειδή χαρακτηριστικά, προς διερεύνηση. 
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Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Ν. 4389/2016 

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.4389/2016, όπως ισχύει: «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να 
λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) […], 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, […].  

Σύμφωνα με το Άρθρο 113Α του Ν.4389/2016, όπως τούτο προστέθηκε από το άρθρο 47 του 
Ν.4597/2019, «1. Η Ρ.Α.Λ., πέραν των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 του ν. 
4389/2016, επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
2017/352. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της 
Ρ.Α.Λ., καθορίζεται το σύστημα κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου, τα πρόστιμα που επιβάλλει 
ανάλογα με την παράβαση, καθώς και η διαδικασία επιβολής, εκτέλεσης και είσπραξης των 
προστίμων αυτών». 

Σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4389/2016 υπό τον τίτλο «Διερεύνηση καταγγελιών» 
προβλέπεται ότι: «1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει ενώπιον της 
Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της. Η Ρ.Α.Λ. επιλαμβάνεται και επί καταγγελιών 
για θέματα αφορώντα τις ελάχιστες απαιτήσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών και τον περιορισμό 
στον αριθμό των παροχών αυτών. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, 
τα διαδικαστικά αποτελέσματα, καθώς και ο τρόπος υποβολής και καταχώρισης των καταγγελιών 
του προηγούμενου εδαφίου. 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 των εν λόγω άρθρων, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς 
αβάσιμη και τίθεται στο αρχείο. Τα υπό διερεύνηση νομικά και φυσικά πρόσωπα μπορεί να 
προτείνουν ενώπιον της Ρ.Α.Λ. δεσμεύσεις, οι οποίες συνεκτιμούνται, αξιολογούνται και μπορεί να 
επικυρώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Λ. Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντομότερο δυνατό και 
πάντως μετά την πάροδο πέντε (5) μηνών από την υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ. […] 6. Για την άσκηση 
των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Ρ.Α.Λ., υπό τη διεύθυνση και την 
εποπτεία του κατά περίπτωση αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, δύνανται: α) Να ελέγχουν 
κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και ενώσεων 
επιχειρήσεων, καθώς και την ηλεκτρονική εμπορική αλληλογραφία των επιχειρηματιών, διοικητών, 
διευθυνόντων συμβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλμένων τη διοίκηση ή διαχείριση 
προσώπων, καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 
της μορφής αποθήκευσής τους, και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαμβάνουν 
αντίγραφα ή αποσπάσματά τους. β) Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και άλλων 
στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, τα οποία 
αποτελούν επαγγελματικές πληροφορίες. γ) Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και 
δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους σε 
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συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων αυτών. δ) Να ενεργούν έρευνες στα 
γραφεία και τους λοιπούς χώρους και τα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων ή ενώσεων 
επιχειρήσεων. ε) Να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, βιβλία ή έγγραφα, κατά την 
περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος και στο μέτρο των αναγκών αυτού. στ) Να ενεργούν έρευνες 
στις κατοικίες των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων, διαχειριστών και γενικά 
εντεταλμένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων 
ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα 
έγγραφα που συνδέονται με την επιχείρηση και το αντικείμενο του ελέγχου. ζ) Να ζητούν από κάθε 
αντιπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, επεξηγήσεις για 
τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο και το σκοπό του ελέγχου και να 
καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις. Για τις πράξεις της παρούσας παραγράφου συντάσσονται 
εκθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 148 έως 153 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η 
διαδικασία συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που 
συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Λ.. Κατά την 
άσκηση των εξουσιών τους, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Ρ.Α.Λ. τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 
του Συντάγματος για το άσυλο της κατοικίας και τις εγγυήσεις έρευνας που καθιερώνει ο Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο των μελών 
και υπαλλήλων της Ρ.Α.Λ. στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητούν τη 
συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν.4389/2016, «1. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική Διεύθυνση, της 
οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από μία Διεύθυνση 
Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς, η οποία περιλαμβάνει κατ` ελάχιστον Τμήματα Νομικής και 
Οικονομικής Τεκμηρίωσης, και μία Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία 
με τα αντίστοιχα τμήματα εξασφαλίζει την αυτοτελή διοίκηση του προσωπικού και οικονομική 
διαχείριση των πόρων της Ρ.Α.Λ.. 2. Για τη νομική υποστήριξη της Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γραφείο 
Νομικής Υποστήριξης, υπαγόμενο απευθείας στον Πρόεδρο αυτής. 3. Οι θέσεις του προσωπικού 
της Ρ.Α.Λ. είναι τριάντα πέντε (35). Οι θέσεις αυτές, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται εκείνη του 
δικηγόρου του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, κατανέμονται ως εξής: α) Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 
50/2001: είκοσι πέντε (25) θέσεις. β. Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις. 4. […] «Με απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων, είναι δυνατόν να διατίθεται ή να αποσπάται εκτός οργανικών θέσεων στη Ρ.Α.Λ. 
προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Λιμενικό Σώμα - 
Ελληνική Ακτοφυλακή και σε νομικά πρόσωπα εποπτείας του, συμπεριλαμβανομένων των 
Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του π.δ. 33/2009 
(Α’ 50) αντίστοιχα.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 19/2016, προβλέπεται ότι «1. […] 2. […] 3. […] 4. […] 5. Οι 
συσταθείσες με την περ. γ της παρ. 9 του άρθρου 43 του Ν. 4150/2013 θέσεις προσωπικού 
κατανέμονται ως εξής: (α) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: είκοσι πέντε (25) θέσεις οι οποίες-
πέραν της θέσης του Γενικού Διευθυντή-κατανέμονται ανάλογα με το αντικείμενο της 
επιστημονικής εξειδίκευσής τους, συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου της αντίστοιχης 
Οργανικής Μονάδας ως εξής: αα) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς: δεκατέσσερις 
(14) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, (αβ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης: 
δέκα (10) θέσεις κατηγορίας ΠΕ. (β) Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις οι οποίες 
κατανέμονται ως εξής: (βα) μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού 
ΙΔΑΧ, μια (1) θέση κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού ΙΔΑΧ και δύο (2) θέσεις 
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κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού - Γραμματέων ΙΔΑΧ στη Γραμματεία της Ρ.Α.Λ., (ββ) δύο (2) 
θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού - Γραμματέων ΙΔΑΧ ανά μία σε κάθε Διεύθυνση ως 
Γραμματείς, (βγ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού ΙΔΑΧ στη 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης και (βδ) μία (1) θέση κατηγορίας 
ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού - Γραμματέων ΙΔΑΧ στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και 
Διοικητικής Υποστήριξης. 6. Στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης τρεις (3) θέσεις δικηγόρων εκ των 
οποίων μία θέση (1) προϊσταμένου για τον οποίο ισχύουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 7.2.5.Ι. 
του άρθρου 7 του παρόντος και δύο (2) θέσεις Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις. 7. Δύο 
(2) θέσεις ειδικών συνεργατών ως μετακλητών υπαλλήλων οι οποίοι επικουρούν τον Πρόεδρο της 
Ρ.Α.Λ. και έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Π.δ. 63/2005 και δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που εντάσσονται στο Γραφείο Επικοινωνίας. Στις θέσεις 
των δημοσιογράφων προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α. Έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως δημοσιογράφοι. 
β. Γνωρίζουν άριστα μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική ή τη γαλλική ή τη 
γλώσσα της χώρας με τα θέματα επικοινωνίας της οποίας πρόκειται να ασχοληθούν. Η 
δημοσιογραφική ιδιότητα αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα 
δημοσιογραφική οργάνωση ή από την προβλεπόμενη στο εδάφιο α προϋπηρεσία σε ημερήσια 
πολιτική ή οικονομική εφημερίδα και περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε ραδιοτηλεοπτικό ή 
διαδικτυακό μέσο ή σε υπηρεσίες Τύπου διεθνούς οργανισμού. Η γνώση της ξένης γλώσσας 
αποδεικνύεται με διπλώματα ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται από τις οικείες 
διατάξεις (άρθρο 28 Π.δ. 50/2001). 8. Σε όλες τις οργανικές μονάδες της Ρ.Α.Λ. προΐσταται, 
ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, προσωπικό κατηγορίας ΠΕ.». 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α’ Τη Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών επί ζητημάτων εφαρμογής του Κανονισμού 352/2017 και 
πιο συγκεκριμένα: 

A) Τη συγκρότηση Α’ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων Ρ.Α.Λ. από τα ακόλουθα μέλη:  

- κ. Δημήτριο Μπίτα, Εισηγητή της Ρ.Α.Λ., ως Πρόεδρο, και αναπληρωτή αυτού σε περίπτωση 
κωλύματος τον κ. Παναγιώτη Κουφό, Εισηγητή της Ρ.Α.Λ, 

- κ. Βασίλειο Βρυσαγώτη, στέλεχος της Ρ.Α.Λ., ως μέλος αυτής, και αναπληρωτή αυτού σε 
περίπτωση κωλύματος τον κ. Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, στέλεχος της Ρ.Α.Λ. 

- κα. Γεωργία Φαρμακούλα, στέλεχος της Ρ.Α.Λ. ως μέλος αυτής, και αναπληρώτρια αυτής σε 
περίπτωση κωλύματος την κα. Μαρία Καλογήρου, στέλεχος της Ρ.Α.Λ.. 

Γραμματέας της Α’ Διαρκούς Επιτροπής Ακρόασης ορίζεται η κα. Ειρήνη Καραδήμου, ειδικός 
συνεργάτης του Προέδρου Ρ.Α.Λ. και αναπληρώτρια αυτής σε περίπτωση κωλύματος η κα. 
Παναγιώτα Λεονάρδου, ειδικός συνεργάτης του Προέδρου Ρ.Α.Λ. και  

Β) Τη συγκρότηση Β’ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων Ρ.Α.Λ. από τα ακόλουθα μέλη:  
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- κ. Παναγιώτη Κουφό, Εισηγητή της Ρ.Α.Λ., ως Πρόεδρο, και αναπληρωτή αυτού σε περίπτωση 
κωλύματος τον κ. Δημήτριο Μπίτα, Εισηγητή της Ρ.Α.Λ, 

- κ. Νικόλαο Ζλέμαρη, στέλεχος της Ρ.Α.Λ., ως μέλος αυτής, και αναπληρώτρια αυτού σε περίπτωση 
κωλύματος την κα. Γεωργία Φαρμακούλα, στέλεχος της Ρ.Α.Λ. 

- κ. Βασίλειο Στούκα, στέλεχος της Ρ.Α.Λ., ως μέλος αυτής, και αναπληρωτή αυτού σε περίπτωση 
κωλύματος τον κ. Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, στέλεχος της Ρ.Α.Λ.. 

Γραμματέας της Β’ Διαρκούς Επιτροπής Ακρόασης ορίζεται η κα. Παναγιώτα Λεονάρδου, ειδικός 
συνεργάτης του Προέδρου Ρ.Α.Λ. και αναπληρώτρια αυτής σε περίπτωση κωλύματος η κα. Ειρήνη 
Καραδήμου, ειδικός συνεργάτης του Προέδρου Ρ.Α.Λ. 

β’ Οι συγκροτούμενες Διαρκείς Επιτροπές Ακροάσεων έχουν ετήσια θητεία και είναι αρμόδιες για 
την διενέργεια ακροάσεων, κατά τις κείμενες διατάξεις, και για την διερεύνηση καταγγελιών 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ακροάσεων. Επιπλέον, είναι αρμόδιες για την διερεύνηση 
των παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα του Κανονισμού 352/2017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 (L57/1) «για τη 
θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων».  

γ’ Σε εφαρμογή έλκονται οι διατάξεις των άρθρων της υπ’ αριθμ. 329/2017 απόφασης της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΦΕΚ Β’ 1923/2.6.2017) «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και 
Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», όπως εκάστοτε ισχύουν, και, επικουρικά, του Ν. 
2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως εκάστοτε ισχύουν, 
καθώς και της υπ’ αριθμ. 3000.0/51279/2019 (Β’2896) ΚΥΑ «Σύστημα κυρώσεων κατ΄ άρθρον 19 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης  
Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων», όπως ισχύει. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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