
 
 
 

Πειραιάς, 16.03.2020 
            

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
 

                    Μέτρα προφύλαξης από τη διάδοση του Κορωνοϊού COVID-19       
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, σε συνέχεια  των εκτάκων μέτρων των αρμοδίων φορέων (Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 55 Α΄/11.03.2020 κ.α.) για την αντιμετώπιση της εμφάνισης του 
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, προσαρμόζει τη λειτουργία 
της με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, των εργαζομένων της και των ατόμων που έρχονται 
σε επαφή με τις υπηρεσίες της, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την αποστολή της. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή λόγω της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσης του Κορωνοϊού COVID-
19,  από τη Δευτέρα 16/03/2020 έως και την Πέμπτη 30/04/2020 και μέχρι την έκδοση νεότερης 
ανακοίνωσης, συνιστά στους ενδιαφερόμενους και το κοινό να αποφεύγουν την επικοινωνία μέσω φυσικής 
παρουσίας, και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@raports.gr). Σε περίπτωση που είναι 
απολύτως αναγκαία η προσέλευση στα γραφεία της Αρχής, ιδίως όταν απαιτείται να προσκομιστούν 
πρωτότυπα έγγραφα και στοιχεία, τότε η προσέλευση πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν 
προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή 
του νομίμου εκπροσώπου με την Αρχή, θα πραγματοποιείται μέσω αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.  
 

Η Αρχή ενημερώνει επίσης ότι παρατείνονται οι προθεσμίες για την παροχή και χορήγηση στοιχείων 
και απόψεων, οι οποίες εκκρεμούν, παρατείνονται κατά δεκαπέντε ημέρες.  

 
Δεδομένης της ανάγκης για συνέχιση της λειτουργίας της Αρχής για τη διασφάλιση των  σκοπών που 
αυτή επιτελεί και υπηρετεί, η Ρ.Α.Λ υιοθετεί μέτρα εκ περιτροπής εργασίας από τους υπαλλήλους της, 
κατά την περίοδο που ισχύουν έκτακτα μέτρα και περιορισμοί ενόψει της εξάπλωσης του Κορωνοϊού. 
Την περίοδο αυτή δεν θα διεξάγονται συναντήσεις, εντός ή εκτός του κτιρίου της Αρχής, 
υπαλλήλων/στελεχών της Αρχής με στελέχη εταιρειών ή άλλων φορέων ή οποιονδήποτε τρίτο εκτός 
του δυναμικού της Αρχής, παρά μόνο για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις και έπειτα από 
αξιολόγηση και έγκριση της αναγκαιότητας από τη Διοίκηση της Ρ.Α.Λ. 
 
Το Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. θα εξακολουθήσει να διεξάγει τις συνεδριάσεις της λαμβάνοντας τα προσήκοντα 
μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή εξάπλωσης του Κορωνοϊού χρησιμοποιώντας μέσα τηλεδιάσκεψης, 
όταν απαιτείται. Η Αρχή θα συνεχίσει με αίσθημα ευθύνης να ασκεί την γενικότερη αποστολή της επί 
της εποπτείας και διασφάλισης της νομιμότητας των σχέσεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του 
εθνικού λιμενικού συστήματος, των Συμβάσεων Παραχώρησης, και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία της 
λιμενικής βιομηχανίας.     
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