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E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
   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 177/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  6 9 η  

 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επικαιροποίηση χρηματικών καταλόγων για την είσπραξη τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. των 

οικονομικών ετών 2014 έως 2019 και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού 
καταβληθέντων τελών» 

 

Την 5η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 69η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Αρχής 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 

  

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ:   

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 επικαιροποίηση Χρηματικών 
Καταλόγων επιμέρους Φορέων, οι οποίοι φορείς έχουν αποστείλει νεότερα στοιχεία και 
οικονομικές καταστάσεις και πληροφορίες προς την Αρχή, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο 
υπολογισμός και η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. Αφ’ ετέρου, εισάγονται προς 
εξέταση επιμέρους αιτήματα συμψηφισμού πλεοναζόντων καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών 
υπέρ Ρ.Α.Λ.. 

Έπειτα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 1ης  
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 του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102), άρ. 43. 

2) Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ιδίως το Άρθρο 
124, όπως ισχύει. 

3) Το Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις» (Α’63), Άρθρο 15. 

4) Το 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.» (Α’ 35), άρθρα 45 έως 48. 

5) Το Ν.4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» (Α' 67), αρ. 64. 

6) Το Ν.Δ.356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).  

7) Το Ν.Δ.496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α' 204), 
Άρθρο 30, όπως ισχύει. 

8) Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), 
όπως ισχύει. 

9) Το Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α' 97), Άρθρο 66, όπως ισχύει. 

10) Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει. 
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11) Το Ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), Άρθρο 5, όπως 
ισχύει. 

12) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (Α΄143), άρθρα 63 παρ. 4β και 173, ως 
ισχύουν. 

13) Το Π.Δ.16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και 
Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (A` 6). 

14) Το Π.Δ.2/1999 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 16/1989 "Κανονισμός 
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα 
υπαλλήλων αυτών» (Α` 2). 

15) Το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (Α΄28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ισχύουν τα άρθρα 1,6,7,9 έως 15). 

16) Το Π.Δ. 54/2018 «Περιεχόμενο- χρόνος έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γεν. Κυβέρνησης» (Α’ 103). 

17) Την ΠΟΛ. 1103/12.10.2004 Προσωπική ευθύνη για πληρωμή φορολογικών εσόδων από 
πρόσωπα που ο νόμιμος τίτλος είσπραξης δεν έχει εκδοθεί στο όνομά τους (συνυπόχρεοι κλπ.). 

18) Την ΠΟΛ.1111/02-09-2009 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Οδηγίες για την 
είσπραξη των ληξιπροθέσμων». 

19) Την υπ’ αριθ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας».(ΦΕΚ Β' 412/06.09.2009), Άρθρο 2. 

20) Την υπ’ αριθ. 340/2014 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου «Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.» (Β’ 924 / 14.04.2014). 

21) Την υπ’ αριθμ. 1000.0/93971/2018 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  «Καθορισμός και επιβολή τέλους για την χρηματοδότηση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού» (ΦΕΚ 
5840 Β΄/27.12.2018). 

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

23) Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

24) Η υπ’ αρ. 1000.00/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 
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ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Αιτιολογικό 

Γ. Πίνακες Σχετικών Εγγράφων 

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

 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 112 παρ. 1 του Ν.4389/2016: «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.»  

Σύμφωνα με το αρ. 124 του Ν. 4389/2016, που φέρει τον τίτλο «ΠΟΡΟΙ», όπως αυτό ισχύει μετά 
την τροποποίηση από το άρθρο 46 του Ν.4597/2019 προβλέπεται ότι: «1. Για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. εισπράττει τέλος, το οποίο επιβάλλεται και εισπράττεται ετησίως με 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί των φορέων 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Το ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 0,3% 
των ετήσιων μεικτών εσόδων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., καθώς και των καθολικών ή ειδικών 
διαδόχων τους και από το 0,2% των λοιπών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, όπως 
ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 8111/41/2009 (Β΄ 412), συμπεριλαμβανομένων των 
Δημοτικών και Κρατικών Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων 
τους, καθώς και των πάσης φύσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων 
ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος και υποπαραχωρησιούχων αυτών, εξυπηρετούντων 
πλοίων, αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων και ιδιωτικών τερματικών εξυπηρέτησης ιδίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Το ύψος του τέλους καταβαλλομένου από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικά 
τερματικά που προορίζονται να εξυπηρετούν την ιδία επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν είναι 
ευχερής η αποτίμηση των ετήσιων μεικτών εσόδων από τη λιμενική δραστηριότητα, μπορεί να 
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υπολογίζεται αναλογικά, με βάση υπολογισμού άλλο μέγεθος, αντίστοιχο προς το 0,2% των ετήσιων 
μεικτών εσόδων εμπορικού λιμένα από παροχή λιμενικών υπηρεσιών, όπως ο αριθμός και η 
χωρητικότητα σε Κ.Ο.Χ. πλοίων που καταπλέουν σε αυτά σε ετήσια βάση, με χρήση κατάλληλου 
συντελεστή. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
ρυθμίζονται το ύψος του τέλους, θέματα διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού 
και των προστίμων, που επιβάλλονται από την Αρχή, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Λ.. 2. […] 3. […] 
4. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό 
λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ.. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής καθορίζονται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία όλων των νησιωτικών περιοχών, που 
δύνανται για λόγους προστασίας της νησιωτικότητας να εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους 
της παραγράφου 1 του παρόντος».  

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1000.0/93971/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5840 Β΄/27.12.2018) 
«Καθορισμός και επιβολή τέλους για την χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) 
και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού», και την υπ’ αριθμ. 340/2014 ΚΥΑ «Καθορισμός 
τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ. Α. Λ.». (ΦΕΚ 924 Β’), έγινε ο καθορισμός και η επιβολή τέλους 
για τη χρηματοδότηση της ΡΑΛ και καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού. 

Στο άρθρο 5 της οικείας απόφασης, αναφέρεται ότι «αν δεν γίνει εμπρόθεσμη ή προσήκουσα 
καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους της παρούσας, η βεβαίωση και είσπραξη του 
διενεργείται μετά από καταλογιστική απόφαση που εκδίδει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ΝΔ 356/74).  

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 του Ν.4389/2016 «…2. η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια 
για: α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των 
αναγκαίων νομοθετικών διατάξεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, β) τη σύνταξη και υποβολή 
προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς 
της, …». 

Επομένως, θα πρέπει να εκδοθεί καταλογιστική πράξη και να κοινοποιηθεί αυτή στους υπόχρεους, 
προκειμένου αυτοί να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.  

Το παρόν ζήτημα, το οποίο αποτελεί την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες 
ρυθμίζουν το ζήτημα της βεβαίωσης και της είσπραξης του τέλους υπέρ της Αρχής, από τους 
λιμένες της επικράτειας, και ζητήματα που έχουν ανακύψει, παραδεκτώς άγονται προς συζήτηση 
στη Ρ.Α.Λ..  

Β. Αιτιολογικό 

Με βάση την Απόφαση 135/2019 της 58ης Συνεδρίασης, η Αρχή προέβη στην αποστολή Χρηματικών 
Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους  των οικονομικών ετών 2014 έως 2019 (Χρήση 
2013 έως 2018).  

Οι Χρηματικοί κατάλογοι είναι τα παραστατικά στοιχεία των νόμιμων τίτλων είσπραξης (ΠΟΛ 
1103/2004). Από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι στο χρηματικό 
κατάλογο περιέχονται τα προσδιοριστικά στοιχεία του χρέους, του υπόχρεου και των τυχόν 
συνυπόχρεων τρίτων που ευθύνονται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ. Ε. Δ. Ε., μετά την καταχώριση του χρέους ως δημοσίου εσόδου, η 
Αρχή προχωρά στην έκδοση ατομικής ειδοποίησης η οποία είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά στον 
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οφειλέτη και στα συνυπόχρεα με αυτόν πρόσωπα, είτε κοινοποιείται σε αυτούς με βάση το άρθρο 
5 του Ν. 4174/2013. Η ατομική ειδοποίηση αποτελεί το πληροφοριακό και διοικητικό εκείνο 
έγγραφο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να λάβει γνώση της οφειλής του, παρέχοντας 
του τη δυνατότητα να στραφεί κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή να προχωρήσει σε ρύθμιση 
της οφειλής του. 

Στο άρθρο 4 του Κ. Ε. Δ. Ε. ορίζεται ακόμη ότι στην ατομική ειδοποίηση θα πρέπει να περιέχονται 
τα εξής : 

✓ τα στοιχεία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του οφειλέτη, 

✓ το είδος και το ποσό της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων των τόκων που έχουν ήδη 
υπολογισθεί), 

✓ ο αριθμός και η χρονολογία καταχώρισης της οφειλής ως δημοσίου εσόδου ή ο τίτλος 
στον οποίο ερείδεται η οφειλή, 

✓ ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της οφειλής, 

✓ αναφορά ότι από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της 
οφειλής υπολογίζονται οι τόκοι και τα πρόστιμα που προβλέπονται. 

Αναφορικά με την προθεσμία άσκησης της προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.2717/99, η 
προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει, από την κατά νόμο 
επίδοσή της σε αυτούς, ή σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως 
πλήρη γνώση του περιεχομένου της. Η επίδοση των αποσπασμάτων θα γίνει με συστημένες 
ταχυδρομικές επιστολές, για να υπάρχει και το τεκμήριο της επίδοσης και να αποδεικνύεται ότι οι 
υπόχρεοι έλαβαν γνώση. 

Μετά την πάροδο της προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση στον υπόχρεο της ατομικής 
ειδοποίησης υπερημερίας και εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει προχωρήσει στην καταβολή των 
ανταποδοτικών τελών, η Αρχή θα προβεί στην βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων. Εφόσον ο 
κατάλογος βεβαιωθεί ταμειακά και οι απαιτήσεις γίνουν οριστικές, τότε σύμφωνα με το άρθρο 6 
του ΚΕΔΕ, θα αρχίσουν να τρέχουν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής επί της ληξιπρόθεσμης οφειλής. 

Για κάθε είδος εσόδου και για κάθε οικονομικό έτος συντάσσεται χωριστός βεβαιωτικός κατάλογος 
(άρθρο 55 παρ. 1 ΠΔ 16/1989). Αν πρόκειται να βεβαιωθούν έσοδα του ίδιου φόρου, τέλους κ.λπ. 
που αφορούν περασμένα οικονομικά έτη, συντάσσεται ένας χρηματικός κατάλογος στον οποίο 
αναλύεται για κάθε οφειλέτη το εισπρακτέο ποσό σε ξεχωριστή στήλη για κάθε έτος (άρθρο 55 
παρ. 2 ΠΔ 16/1989). 

Ορισμένοι φορείς ανταποκρίθηκαν αποστέλλοντας επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία μετά 
την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με αποτέλεσμα να 
χρήζουν τροποποίησης οι αντίστοιχοι Χρηματικοί Κατάλογοι. Για το λόγο αυτό στο Παράρτημα Ι 
επισυνάπτεται πίνακας με τα συγκεκριμένα επικαιροποιημένα στοιχεία ανά έτος και ανά φορέα. 

Από έλεγχο που διενεργήθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης 
της Αρχής, σχετικά με την ορθή καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. των οικονομικών 
ετών 2014 έως 2019 (Χρήση 2013 έως 2018), δυνάμει των υπ’ αριθμ. 340/2014 και 
1000.0/93971/2018 ΚΥΑ, καθώς και του Ν.4597/2019 και κατόπιν της αποστολής των, 
παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν Οργανισμοί, Λ.Τ και Δ.Λ.Τ, οι οποίοι καταβάλλουν το ανταποδοτικό 
τέλος που τους αναλογεί, κατά το δοκούν.  

Μετά την αποστολή από την Αρχή των Χρηματικών Καταλογών στους υπόχρεους φορείς για την 
είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών ετών 2014 έως 2019 (χρήση 2013 έως 2018), 
ορισμένοι εξ αυτών απέστειλαν επιστολές με τις οποίες υποβάλλουν αίτημα συμψηφισμού λόγω 
της καταβολής πλεοναζόντων ανταποδοτικών τελών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 
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βασίστηκαν σε επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία με αποτέλεσμα τη μη ορθή καταβολή των 
τελών.  

Η διαδικασία συμψηφισμού πλεοναζόντων καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών θα οδηγήσει 
στον εξορθολογισμό και στην ακριβή απεικόνιση του ύψους της απαίτησης ανά φορέα. Η 
διαδικασία του συμψηφισμού θα πραγματοποιηθεί βάσει παλαιότητας, εξαλείφοντας 
ενδεχόμενες οφειλές, ξεκινώντας από τη χρήση 2013 όπως ορίζει η ΚΥΑ 340/2014 ή της χρήσης 
σύστασης του εκάστοτε φορέα.  

Στο Παράρτημα ΙΙ απεικονίζονται οι τρέχουσες οφειλές ως ισχύουν με τα μέχρι τώρα 
κοινοποιηθέντα οικονομικά στοιχεία ανά φορέα και ανά έτος καθώς επίσης και η τελική εικόνα η 
οποία θα διαμορφωθεί μετά τη διαδικασία του συμψηφισμού.  

 

Γ. Πίνακες Σχετικών Εγγράφων 

 

Παράρτημα Ι 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 1. […] 2. […] 3. […]  

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] 5. […]  

Παράρτημα ΙΙ 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] 5. […] 6. […] 7. […] 8. […]  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την επικαιροποίηση των Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των 
οικονομικών ετών 2014 έως 2019 (Χρήση 2013 έως 2018) του Παραρτήματος Ι καθώς και την 
έγκριση των αιτημάτων συμψηφισμού πλεοναζόντων καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών του 
Παραρτήματος ΙΙ. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

 Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Επικαιροποίηση Βεβαιωτικών Καταλόγων 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Α/Α 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 
Χρήση 
2013 

Χρήση 
2014 

Χρήση 
2015 

Χρήση 2016 Χρήση 2017 Χρήση 2018 

1 […] 119,75 € 109,26 € 22,73 € 396,78 € 74,43 € -490,10 € 

2 […] 86,53 € -165,72 € -423,54 € -326,32 € -343,86 € -6,83 € 

3 […] 28,63 € 46,00 € 36,30 € -427,67 € -279,87 € -2.579,73 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Α/Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Χρήση 
2013 

Χρήση 
2014 

Χρήση 
2015 

Χρήση 
2016 

Χρήση 
2017 

Χρήση 
2018 

1 […] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -75,20 € -286,99 € 

2 […] - - - 6,93 € -68,22 € -62,03 € 

3 […] -226,15 € 6,44 € 61,18 € 4,39 € -302,92 € -287,99 € 

4 […] 48,82 € 24,28 € 19,26 € 9,38 € 21,34 € -317,42 € 

5 […] 0,00 € -260,00 € -653,30 € -941,21 € -158,81 € 187,31 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Συμψηφισμοί επιμέρους Φορέων 

Υπόμνημα Πινάκων Συμψηφισμού: 

Για κάθε Φορέα, ανά έτος (από 2013 έως 2018), παρατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

• Το ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΥΣ (υπολογιζόμενο ως ποσοστό 0,3% επί των 

συνολικών εσόδων για Οργανισμούς Λιμένων και 0,2% επί των συνολικών εσόδων για 

λοιπούς Φορείς διαχείρισης Λιμένων),  

• Το ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΥΣ (ποσό το οποίο πιστώθηκε στον τραπεζικό 

λογαριασμό της Ρ.Α.Λ.), 

• Η ΔΙΑΦΟΡΑ (θετική ή αρνητική), η οποία προκύπτει κατόπιν πράξης αφαίρεσης του 

καταβληθέντος από το οφειλόμενο ανταποδοτικό τέλος, 

• Το αποτέλεσμα της γραμμής «ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΤΕΛΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ», 

προκύπτει κατόπιν άθροισης μόνο των θετικών διαφορών της ΔΙΑΦΟΡΑΣ, 

• Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ, διαμορφώνεται ως εξής: Ο 

Φορέας δεν οφείλει λοιπά ανταποδοτικά τέλη μόνο όταν η τελική εικόνα κάθε έτους είναι 

μηδενική. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλόμενου ανταποδοτικού τέλους (αρνητική διαφορά) 

σε κάποιο έτος, το ποσό αυτό απομειώνεται από το πλεονάζων ανταποδοτικό τέλος ή μέρος 

αυτού, ξεκινώντας από το παλαιότερο έτος προς το νεότερο.  

 

[…]- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 
7.918,63 € 7.953,28 € 7.262,61 € 10.862,49 € 9.598,42 € 12.031,56 € 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 7.917,25 € 7.953,14 € 7.262,58 € 11.235,96 € 10.316,37 € 13.385,24 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ -1,38 € -0,14 € -0,03 € 373,47 € 717,95 € 1.353,68 € 

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΤΕΛΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
2.445,10 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 371,93 € 717,95 € 1.353,68 € 

Το τελικό πλεονάζων ποσό ύψους 2.443,55 € θα συμψηφιστεί με το τέλος που υποχρεούται να καταβάλλει ο 
Οργανισμός για τη χρήση 2019. 

       

       
[…] - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 
359.945,46 € 339.323,63 € 341.162,50 € 328.583,34 € 356.858,84 € 417.071,82 € 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 359.945,46 € 341.744,46 € 328.963,14 € 328.583,34 € 356.858,84 € 417.071,82 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00 € 2.420,83 € -12.199,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΤΕΛΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
2.420,83 € 
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ 
0,00 € 0,00 € -9.778,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ο Οργανισμός εκτός από το τέλος για τη χρήση 2019, υποχρεούται να καταβάλλει και το τελικό ελλειμματικό 
ποσό κατόπιν συμψηφισμού, ύψους 9.778,53 €   

       
[…]- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 
1.077,75 € 1.537,37 € 1.759,47 € 1.721,57 € 2.111,49 € 1.601,19 € 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 1.154,17 € 1.605,04 € 1.898,06 € 1.534,75 € 1.950,56 € 1.550,25 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ 76,42 € 67,67 € 138,59 € -186,82 € -160,93 € -50,94 € 

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΤΕΛΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
282,68 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -65,07 € -50,94 € 

Ο Φορέας υποχρεούται να καταβάλλει το τελικό ελλειμματικό ποσό κατόπιν συμψηφισμού, ύψους 116,01 €   

       

       
[…]- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 
- - 0,34 € 108,14 € 267,61 € 173,51 € 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ - - 0,00 € 334,85 € 0,00 € 0,00 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ - - -0,34 € 226,71 € -267,61 € -173,51 € 

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΤΕΛΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
- - 226,71 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ 
- - 0,00 € 0,00 € -41,23 € -173,51 € 

Ο Φορέας εκτός από το τέλος για τη χρήση 2019, υποχρεούται να καταβάλλει και το τελικό ελλειμματικό ποσό 
κατόπιν συμψηφισμού, ύψους 214,74 €   

       

       
[…]- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 
493,65 € 428,36 € 399,88 € 411,98 € 411,38 € 417,22 € 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 430,52 € 381,92 € 723,10 € 680,79 € 679,64 € 561,28 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ -63,13 € -46,44 € 323,22 € 268,81 € 268,26 € 144,06 € 

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΤΕΛΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
1.004,36 € 
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ 
0,00 € 0,00 € 213,65 € 268,81 € 268,26 € 144,06 € 

Το τελικό πλεονάζων ποσό ύψους 894,78 € θα συμψηφιστεί με το τέλος που υποχρεούται να καταβάλλει ο 
Φορέας για τη χρήση 2019. 

       

       
[…]- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 
1.072,67 € 1.240,37 € 922,47 € 944,95 € 922,76 € 978,86 € 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 959,83 € 1.370,72 € 934,97 € 953,12 € 934,07 € 1.136,44 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ -112,84 € 130,35 € 12,50 € 8,17 € 11,31 € 157,58 € 

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΤΕΛΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
319,91 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ 
0,00 € 17,51 € 12,50 € 8,17 € 11,31 € 157,58 € 

Το τελικό πλεονάζων ποσό ύψους 207,07 € θα συμψηφιστεί με το τέλος που υποχρεούται να καταβάλλει ο 
Φορέας για τη χρήση 2019. 

       

       
[…]- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 
1.080,02 € 598,92 € 1.360,87 € 998,29 € 1.184,07 € 1.264,04 € 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 1.070,02 € 788,32 € 2.027,27 € 1.226,57 € 1.113,05 € 1.200,91 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ -10,00 € 189,40 € 666,40 € 228,28 € -71,02 € -63,13 € 

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΤΕΛΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
1.084,08 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ 
0,00 € 45,25 € 666,40 € 228,28 € 0,00 € 0,00 € 

Το τελικό πλεονάζων ποσό ύψους 939,93 € θα συμψηφιστεί με το τέλος που υποχρεούται να καταβάλλει ο 
Φορέας για τη χρήση 2019. 

       

       
[…]- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 
374,21 € 343,48 € 379,23 € 362,02 € 420,26 € 654,69 € 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 326,98 € 338,44 € 452,04 € 385,38 € 550,28 € 622,00 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ -47,23 € -5,04 € 72,81 € 23,36 € 130,02 € -32,69 € 

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΤΕΛΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
226,19 € 
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,21 € 130,02 € 0,00 € 

Το τελικό πλεονάζων ποσό ύψους 141,23 € θα συμψηφιστεί με το τέλος που υποχρεούται να καταβάλλει ο 
Φορέας για τη χρήση 2019. 
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