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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail :info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 111/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  5 0 η  

 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Ειςήγηςη κατ΄ άρθρον 124 παρ. 1 του Ν.4389/2016 για τον οριςμό διαδικαςίασ 

είςπραξησ και απόδοςησ προςτίμων τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 
 
 
Σθν 23θ Απριλίου 2019, θμζρα Σρίτθ, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 50θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Αντιπροζδρου τθσ 
Ακαναςίου Σορουνίδθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
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. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

1. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι με τθν από 17θσ Απριλίου 2019 ειςιγθςι 
του προσ τα μζλθ του Δ.. τθσ Αρχισ, αναφζρεται ςε αποςτολι Ειςθγιςεωσ τθσ Αρχισ προσ τουσ 
ςυναρμοδίουσ Τπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Οικονομικϊν, για τθν ζκδοςθ 
αποφάςεωσ, θ οποία κα ρυκμίηει διαδικαςία είςπραξθσ των προςτίμων που εκδίδει θ Αρχι, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 124 παρ. 1 του Ν.4389/2016.  

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

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

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Σο παρόν ιςτορικό ςυνετάχκθ κατόπιν αναηθτιςεωσ των ςχετικϊν διακεςίμων με το κζμα, 
εγγράφων από το αρχείο τθσ Τπθρεςίασ μασ. 

υγκεκριμζνα, με το άρκρο 46 παρ. 8 του Ν.4597/2019 (ΦΕΚ Αϋ35/28.2.2019), τροποποιικθκε το 
άρκρο 124 του Ν.4389/2016, και προζβλεψε για πρϊτθ φορά τθν ζκδοςθ Τπουργικισ απόφαςθσ 
για τθν ρφκμιςθ τθσ διαδικαςίασ είςπραξθσ των προςτίμων, τα οποία επιβάλλει θ Αρχι. Η 
πρόβλεψθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ είναι απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ των Αποφάςεων τθσ 
Αρχισ, κατ’ άρκρον 113 παρ. 5 και παρ. 8, 113Α, και 114 παρ. 5 του Ν.4389/2016, με οικονομικό 
αντικείμενο, όπωσ και θ ςυναφισ λιψθ των αναγκαίων μζτρων εξαναγκαςμοφ και αναγκαςτικισ 
εκτζλεςθσ ςε βάροσ των υποχρζων φορζων, νομικϊν και φυςικϊν προςϊπων, κακϊσ και θ 
εφαρμογι των μζτρων που τίκενται από τθν αντίςτοιχθ οικεία νομοκεςία για τα χρζθ προσ το 
Δθμόςιο.  

Επομζνωσ, για τθν εφρυκμθ και νόμιμθ λειτουργία τθσ Αρχισ, αποτελεί αναγκαιότθτα θ κζςπιςθ 
διαδικαςίασ είςπραξθσ προςτίμων, κατ’ αναλογίαν προσ τθν διαδικαςία που ιδθ προβλζπεται για 
τθν αναγκαςτικι είςπραξθ του τζλουσ υπζρ τθσ Αρχισ. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1. Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», και ιδίωσ 
τα Άρκρα 112, 113 και 124 όπωσ ιςχφουν. 

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

3. 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 46.  

4. Ο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 
45), όπωσ ιςχφει.  

5. Ο Ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ 
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Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν 
ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και 
άλλεσ διατάξεισ.» (Α’ 184), αρ. 105.  

6. Σο Ν.Δ.356/1974 «Περί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων» (ΦΕΚ Α’ 90).  

7. Σθν ΠΟΛ. 1111/2-9-2009 του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Οδθγίεσ για τθν 
είςπραξθ των λθξιπροκζςμων».  

8. Σο Π.Δ. 16/1989 «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) και 
Σοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν» (ΦΕΚ A` 6).  

9. Σο Π.Δ.2/1999 ( ΦΕΚ Α` 2) «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Π.Δ/τοσ 16/1989 
"Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) και Σοπικϊν Γραφείων 
και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν».  

10. Σο Π.Δ.19/2016 (Αϋ 28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ 
Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

11. Σθν υπ’ αριθμ. 1000.0/93971/2018 ΚΤΑ (ΦΕΚ 5840 Βϋ) «Κακοριςμόσ και επιβολι τζλουσ για 
τθν χρθματοδότθςθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικαςίεσ είςπραξθσ και 
απόδοςθσ αυτοφ», και τθν υπ’ αρικμ. 340/2014 ΚΤΑ «Κακοριςμόσ τζλουσ για τθν 
χρθματοδότθςθ τθσ Ρ.Α.Λ.». (ΦΕΚ 924 Β’).  

12. Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).  

13. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

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

Αρμοδιότητα Αρχήσ  

φμφωνα με το Άρκρο 112 παρ. 1 του Ν.4389/2016: «1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα ζκδοςθσ 
κανονιςτικϊν πράξεων και δεςμευτικϊν οδθγιϊν, εγκυκλίων, προτφπων, υποδειγμάτων, 
κατευκυντιριων γραμμϊν, ανακοινϊςεων, κωδίκων δεοντολογίασ και χαρτϊν υποχρεϊςεων και 
καλϊν πρακτικϊν, κακϊσ και κάκε άλλθσ απαραίτθτθσ πράξθσ, ιδίωσ, για τθ ρφκμιςθ κεμάτων 
που αφοροφν: α) τθν οικονομικι ρφκμιςθ, απλοφςτευςθ, ςτθ διαφάνεια και ςτθ ςυμβατότθτα 
των τελϊν, χρεϊςεων και κυρϊςεων των λιμενικϊν υπθρεςιϊν και των ηθτθμάτων πρόςβαςθσ επί 
όλων των ελλθνικϊν λιμζνων και επί των ςυνδεόμενων με αυτοφσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με 
τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ και παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν και 
χρθματοοικονομικισ διαφάνειασ. β) τθν τυποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αρικμθτικοφ 
προςδιοριςμοφ και υπολογιςμοφ, επιβολισ και είςπραξθσ ποινικϊν ρθτρϊν ι άλλων ςυμβατικϊν 
αξιϊςεων που προβλζπονται ςτισ υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ, κακϊσ και ςτθν τυποποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ διατφπωςθσ και κρίςθσ των αντιρριςεων των ενδιαφερομζνων κατά των αποφάςεων 
επιβολισ. Ρθτά ορίηεται ότι, τα ςχετικά ειςπραττόμενα από τθ Ρ.Α.Λ. ποςά, κακϊσ και τα ποςά 
που προκφπτουν από αποφάςεισ επιβολισ προςτίμων, αποδίδονται ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό 
και δεν προςαυξάνουν τον προχπολογιςμό τθσ Ρ.Α.Λ. γ) τθν άςκθςθ των λοιπϊν ρυκμιςτικϊν και 
άλλων αρμοδιοτιτων τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζκδοςθσ Κανονιςμοφ Ακροάςεων 
προςϊπων και επιχειριςεων.»  

φμφωνα με το αρ. 124, όπωσ αυτό ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ του άρκρου 46 του 
Ν.4597/2019: «Άρκρο 124 Πόροι 1. Για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, θ Ρ.Α.Λ. ειςπράττει 
τζλοσ, το οποίο επιβάλλεται και ειςπράττεται ετθςίωσ με απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν 
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και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ επί των φορζων διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνων. 
Σο φψοσ του τζλουσ δεν μπορεί να είναι ανϊτερο από 0,3% των ετιςιων μεικτϊν εςόδων των 
Οργανιςμϊν Λιμζνων Α.Ε., κακϊσ και των κακολικϊν ι ειδικϊν διαδόχων τουσ και από το 0,2% 
των λοιπϊν φορζων διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνων, όπωσ ορίηονται ςτθν κοινι υπουργικι 
απόφαςθ 8111/41/2009 (Βϋ 412), ςυμπεριλαμβανομζνων των Δθμοτικϊν και Κρατικϊν Λιμενικϊν 
Σαμείων και Γραφείων και των κακολικϊν ι ειδικϊν διαδόχων τουσ, κακϊσ και των πάςθσ φφςθσ 
δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων εκμετάλλευςθσ λιμζνων ανεξαρτιτωσ ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ 
και υποπαραχωρθςιοφχων αυτϊν, εξυπθρετοφντων πλοίων, αλιευτικϊν ςκαφϊν και ςκαφϊν 
αναψυχισ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδιωτικϊν λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και ιδιωτικϊν 
τερματικϊν εξυπθρζτθςθσ ιδίασ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Σο φψοσ του τζλουσ 
καταβαλλομζνου από ιδιωτικζσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και ιδιωτικά τερματικά που προορίηονται 
να εξυπθρετοφν τθν ιδία επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και δεν είναι ευχερισ θ αποτίμθςθ των 
ετιςιων μεικτϊν εςόδων από τθ λιμενικι δραςτθριότθτα, μπορεί να υπολογίηεται αναλογικά, με 
βάςθ υπολογιςμοφ άλλο μζγεκοσ, αντίςτοιχο προσ το 0,2% των ετιςιων μεικτϊν εςόδων 
εμπορικοφ λιμζνα από παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ ο αρικμόσ και θ χωρθτικότθτα ςε 
Κ.Ο.Χ. πλοίων που καταπλζουν ςε αυτά ςε ετιςια βάςθ, με χριςθ κατάλλθλου ςυντελεςτι. Με 
απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ρυκμίηονται το 
φψοσ του τζλουσ, κζματα διαδικαςίασ είςπραξθσ και απόδοςθσ του τζλουσ αυτοφ και των 
προςτίμων, που επιβάλλονται από τθν Αρχι, μετά από ειςιγθςθ τθσ Ρ.Α.Λ.. 2. τον τακτικό 
προχπολογιςμό του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ είναι δυνατόν να 
εγγράφεται δαπάνθ υπζρ τθσ Ρ.Α.Λ. ςε ποςοςτό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό 
(10%) του ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ για τισ αςκοφμενεσ υπζρ του Τπουργείου αυτοφ 
αρμοδιότθτζσ τθσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 3. 
Πόροι τθσ Ρ.Α.Λ. αποτελοφν και οι πάςθσ φφςεωσ επιδοτιςεισ, επιχορθγιςεισ, χρθματοδοτιςεισ 
ερευνθτικϊν προγραμμάτων και κάκε άλλο ζςοδο που προζρχεται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι 
από διεκνείσ οργανιςμοφσ. 4. Οι πόροι τθσ Ρ.Α.Λ. ειςπράττονται για λογαριαςμό τθσ και 
κατατίκενται ςε τραπεηικό λογαριαςμό, τθ διαχείριςθ του οποίου ζχει θ Ρ.Α.Λ.. 5. Με κοινι 
απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομικϊν και 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ κακορίηονται τα Δθμοτικά Λιμενικά Σαμεία όλων των 
νθςιωτικϊν περιοχϊν, που δφνανται για λόγουσ προςταςίασ τθσ νθςιωτικότθτασ να εξαιροφνται 
από τθν καταβολι του τζλουσ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ.».  

υνεπϊσ, απολφτωσ παραδεκτϊσ εκδίδεται θ παροφςα.  

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν ζγκριςθ του εκπονθκζντοσ προτεινομζνου χεδίου Τπουργικισ Απόφαςθσ, και τθν υποβολι 
αυτοφ προσ τουσ κ.κ. Τπουργοφσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Οικονομικϊν, κακϊσ και 
τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων, κατά λόγο αρμοδιότθτασ εκάςτου. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Aγγελόπουλοσ 
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