
1 
 

 

  

 

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 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  6 1 η  

 
ΘΕΜΑ 6ο: Χρεώσεις δικαιωμάτων ΟΛΘ Α.Ε. 
 

Την 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 61η 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. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.  
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την παρούσα Εισήγηση φέρονται ενώπιον 
του Δ.Σ. της Αρχής ερώτημα που τέθηκε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
μέσω της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης (εφεξής ΔΑΛ-Θ) 
αναφορικά με την έκδοση χρεωστικού τιμολογίου από την Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε 
(εφεξής Ο.Λ.Θ. Α.Ε) κατά Ε.Σ., ύψους …. € πλέον Φ.Π.Α., για την φόρτωση και εκφόρτωση 
τροχοφόρων οχημάτων του από πλοία. 

Κατόπιν,  ο κ. Εισηγητής, Δημήτριος Ι. Μπίτας, ανέπτυξε συνοπτικά την από 28ης Ιανουαρίου 2020 
Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, 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 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 31.05.2019, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ελήφθη από τη ΔΑΛ-Θ, η υπ’ αρ. …/…/2019 
από 30-5-2019 επιστολή της ΔΑΛ-Θ προς την ΟΛΘ ΑΕ. Με την ανωτέρω επιστολή, ενημέρωνε 
την εταιρεία ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, «δεν εισπράττονται τέλη από τις …», 
και την καλεί για τις δέουσες ενέργειές της, και ταυτόχρονη κοινοποίηση μεταξύ άλλων 
παραληπτών, προς τη Ρ.Α.Λ.. Ταυτόχρονα με την ίδια επιστολή, διαβιβάσθηκαν στην Αρχή α) 
το υπ’ αρ. Φ…/../../Σ…/28.3.2019 έγγραφο Σ.Δ.Λ.Θ., με συνημμένο το υπ’ αριθ. …/27.3.2019 
τιμολόγιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. χρέωσης συνολικού ποσού … €, β) η υπ’ αρ. πρωτ. …/…/6.5.2019 
επιστολή της ΔΑΛ-Θ προς το ΥΝΑΝΠ και γ) η από 27.5.2019 απάντηση της ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ Γ’ 
προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το ανωτέρω θέμα.  

2) Ήδη από την 27η.5.2019, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, η ΓΓΛΛΠΝΕ / ΔΛΠ Γ’ είχε αποστείλει 
τις απόψεις της επί της υπ’ αρ. 5624 επισημειωματικής εντολής του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, και μεμονωμένα είχε κοινοποιήσει την απάντησή της προς την Ρ.Α.Λ. Το 
κείμενο της απάντησης, αναφέρεται στην διάταξη της παραγράφου 10.4 της Σ.Π, σύμφωνα με 
την οποία η ΟΛΘ ΑΕ δεν εισπράττει τέλη λιμένα για την είσοδο και τη πρόσβαση στον χώρο 
λιμένα ή/και στοιχεία παραχώρησης, μεταξύ άλλων, από τις Ε.Δ.  

3) Στις 8.7.2019, ελήφθη η υπ’ αρ. …./5.7.2019 επιστολή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σε απάντηση της 
επιστολής της ΔΑΛ-Θ. Με την ανωτέρω επιστολή, προβλήθηκαν αιτιάσεις υπέρ της 
νομιμότητας της χρέωσης εκ μέρους της εταιρείας.  

4) Στις 23.12.2019, αναζητήθηκαν οι απόψεις και πορεία της ανωτέρω υποθέσεως, μέσω του 
Γενικού Γραμματέα, με την υπ’ αρ. …/23.12.2019 επιστολή της Αρχής.  

5) Στις 23.01.2020, ελήφθη η υπ’ αρ. πρωτ. …./…/2020 από 17.1.2020 επιστολή της Γενικής 
Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, με την οποία 
διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. …./5.9.2019 επιστολή της ΟΛΘ ΑΕ.  
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες.» (ΦΕΚ Α 40). 

2) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 94). 

3) O N.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 
ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 39). 

4) Ο Ν.4597/2019 «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.» (ΦΕΚ Α' 35). 

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

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

7) Η υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης απόφασης: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Άρθρο 10.4 της Σύμβασης Παραχώρησης 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

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

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «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 
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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),», ενώ σύμφωνα με 
την παρ. 2 του ιδίου Άρθρου, «Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) [..], β) τη σύνταξη και 
υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέμα 
αρμοδιότητάς της,… …ε) την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που 
απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του. [..]». 

Σύμφωνα με τις παρ. 1, 3 και 4 του Άρθρου 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» 
του Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι: «1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το φορέα της εξουσίας ή 
της αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα 
δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής:… …β) Όταν η αμφιβολία 
αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, 
αυτή επιλύεται ως εξής: αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου 
συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με 
οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ…. 3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως 
εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε άλλη αρμοδιότητά του που είναι συναφής με τη 
Σύμβαση Παραχώρησης και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε κάποια υπηρεσία ή φορέα του, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή άλλο νόμο. 4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις 
διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις 
Παραχώρησης και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των 
αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του παρόντος 
νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων 
που έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 «Κρατική Εποπτεία» του Ν.4522/2018 προβλέπεται ότι: «Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου 2 δεν παραβλάπτουν την ανάθεση ή την άσκηση των εκάστοτε 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2.2 της ΣΠ προβλέπεται ότι: «Εκτός από τις αρχές που έχουν νομοθετική 
αρμοδιότητα κατά την ουσιαστική έννοια και παρατίθενται στο Άρθρο 2.1, δυνάμει του άρθρου 
108 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.5.2016), συστάθηκε μια νέα οικονομική ρυθμιστική αρχή 
με την αρμοδιότητα της ρύθμισης ορισμένων πτυχών του ελληνικού λιμενικού συστήματος 
(συμπεριλαμβανομένου του Λιμένα Θεσσαλονίκης), δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (η ΡΑΛ). Η 
ΡΑΛ έχει λάβει τις εξουσίες και αρμοδιότητες, που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2, οι οποίες 
επιδέχονται περαιτέρω υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μέσω της έκδοσης 
εξουσιοδοτικών διατάξεων), όπως προβλέπεται στον Νόμο 4389/2016.». 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2.2 της ΣΠ, προβλέπονται οι «Εξουσίες και Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ.», 
οι οποίες συνίστανται στην: «(α) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των 
συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, η τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο 
της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες 
συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, (β) [..], (γ) [..], (δ) [..], (ε) H παρακολούθηση της 
εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του 
συμφωνηθέντος επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, 
(στ) […], (ζ) […], (η) […], (θ) […], (ι) […], (ια) Η άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού 
Δημοσίου που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του, (ιβ) 
[…], (ιγ) […].». 
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Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και 
να γνωμοδοτήσει επί του εν θέματι ζητήματος, και οφείλει να μεριμνά για την ομαλή εκτέλεση της 
Σύμβασης Παραχώρησης.  

Β. Άρθρο 10.4 της Σ.Π.  

Σύμφωνα με το άρθρο 10.4 της Σ.Π. προβλέπεται ότι «Δεν θα εισπράττονται Τέλη Λιμένα από τον 
ΟΛΘ για την είσοδο και την πρόσβαση στον Χώρο του Λιμένα ή/και στα Στοιχεία Παραχώρησης από 
(i) ασθενοφόρα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, την Ακτοφυλακή, την Τελωνειακή 
Υπηρεσία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα εισέρχονται στον Χώρο του 
Λιμένα και τον χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση δημόσιων υποχρεώσεων ή υπηρεσιών, ή από (ii) 
τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ σύμφωνα με το Άρθρο 2.4.» 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Από το σύνολο του φακέλου προκύπτει ότι στις …/…/2019 και …/…/2019 διήλθαν μέσω του Λιμένα 
Θεσσαλονίκης οχήματα του Στρατού Ξηράς, τα οποία αρχικά φορτώθηκαν στο Α/Γ πλοίο Α , και στη 
συνέχεια εκφορτώθηκαν από το Α/Γ πλοίο Β.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε το υπ’ αρ. …./..-.-2019 χρεωστικό τιμολόγιο της ΟΛΘ, στις ...-...-2019, με 
το οποίο χρεώθηκε η φορτο-εκφόρτωση μεταξύ άλλων: .. τα οποία είχαν μεταφερθεί, για να 
συμμετάσχουν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2019 στην Αθήνα. Η συνολική αξία του τιμολογίου 
ανήλθε στο ποσό των …€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των … €.  

Στην συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία, διαβίβασε προς την αρμόδια προϊσταμένη υπηρεσία, για την 
πληρωμή του τιμολογίου, η οποία εν τέλει απέστειλε το τιμολόγιο προς την ΔΑΛ-Θ, η οποία, με την 
σειρά της, το διεβίβασε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να 
αναμείνει εντολές.  

Από πλευράς Υπουργείου, μέσω της ΔΑΛ-Θ, δόθηκε η απάντηση προς την ΟΛΘ ΑΕ ότι, σύμφωνα 
με τη Σ.Π., και το άρθρο 10.4, «δεν εισπράττονται τέλη από τις Ένοπλες Δυνάμεις», και την καλεί 
για τις δέουσες ενέργειες.  

Η εταιρεία, εν τέλει, με την υπ’αρ.5908/5.9.2019 επιστολή της, ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς 
του Ε.Δ., ήτοι την ΔΑΛ-Θ και …, ότι πρόκειται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για τα συγκεκριμένα 
δρομολόγια, κατόπιν νομικής γνωμοδότησης, και συνομολόγησε ότι, δυνάμει του άρθρου 10.4 της 
Σ.Π., δεν εισπράττει τέλη από τις … για πρόσβαση στα στοιχεία παραχώρησης, εφόσον τούτη 
λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση δημοσίων υποχρεώσεων ή υπηρεσιών. Επομένως, έκρινε ότι η 
συγκεκριμένη διέλευση των τροχοφόρων οχημάτων διενεργήθηκε από «τις υποδομές του λιμανιού 
δωρεάν εφόσον» αυτή, η διέλευση δηλ., «λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση δημοσίων 
υποχρεώσεων ή υπηρεσιών».  

Επομένως, παρέλκει η έκδοση πράξης ή/και λήψη ρυθμιστικού μέτρου από την Αρχή, καθώς το 
ζήτημα ερμηνείας που είχε ανακύψει αναφορικά με την χρέωση της χρήσης λιμενικών υποδομών 
από φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, έχει επιλυθεί μεταξύ των μερών.  
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Επειδή για την «είσοδο και πρόσβαση στο Χώρο του Λιμένα ή / και στα Στοιχεία Παραχώρησης» 
δεν εισπράττονται τέλη λιμένα από την ΟΛΘ ΑΕ από συγκεκριμένους φορείς, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον η είσοδος και χρήση του Λιμένα διενεργείται «κατά 
την εκτέλεση δημοσίων υποχρεώσεων ή  υπηρεσιών», όπως εν προκειμένω.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη θέση στο αρχείο της υπ’ αρ. …/…/2019 από 30-5-2019 επιστολής της ΔΑΛ-Θ προς την ΟΛΘ ΑΕ εν 
όψει της έκδοσης νεότερου πιστωτικού τιμολογίου εκ μέρους της ΟΛΘ ΑΕ, καθώς και εν όψει της 
εισόδου και χρήσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης από μονάδα …. για την εκτέλεση δημόσιας 
υποχρέωσης.  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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