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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 84/2019 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 5 η  
 
ΘΕΜΑ 5ο: Διαγραφή τόκων υπερημερίασ από την ΟΛΠ Α.Ε προσ την ΕΠ Α.Ε. 

 

Σθν 13θ Φεβρουαρίου 2019, θμζρα Σετάρτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 45θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, 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.  Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

4.  Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ  

5.  Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

6.  Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

7.  Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

  

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:  Κουφόσ Παναγιϊτθσ ,  Γεωργίου Βαςίλειοσ 

 
  

  
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 

mailto:info@raports.gr
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ ζλαβε το λόγο και ανζφερε ότι το εν λόγω κζμα αφορά 

ςτο από 26/02/2017 φφλλο τθσ εφθμερίδασ «Σο Παρόν τθσ Κυριακισ», ςτο οποίο υπιρξε 

δθμοςίευμα ςχετικά με τθ διαγραφι τόκων υπερθμερίασ φψουσ 150.000 ευρϊ, ςτθν οποία 

φζρεται να προζβθ θ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε.  (εφεξισ: ΟΛΠ Α.Ε) προσ τθ τακμόσ 

Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιϊσ Α.Ε. (εφεξισ: ΕΠ Α.Ε ). Για το κζμα ζχει ςχθματιςκεί θ με 

ςτοιχεία ΑΒΜ Μ 17/919 δικογραφία ςτθν Ειςαγγελία Πειραιϊσ. Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων 

(εφεξισ: Ρ.Α.Λ), φςτερα από τθ γνωςτοποίθςθ του δθμοςιεφματοσ και ςτο πλαίςιο των 

αρμοδιοτιτων τθσ, προζβθ ςε ςχετικι ζρευνα επί τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποκζςεωσ. Ακολοφκωσ 

ζδωςε το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Μπίτα, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν ειςιγθςθ 

του.  

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα τεκζντα ςε αυτά, τα μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων προζβθςαν 
ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν Ειςιγθςθ, τα ζγγραφα που 
προςκομίςτθκαν ενϊπιον τθσ Αρχισ και όλα ανεξαιρζτωσ τα ςτοιχεία που είχε ςτθ διάκεςι τθσ 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

τισ 26/02/2017 δθμοςιεφκθκε ςτθν εφθμερίδα «Σο Παρόν τθσ Κυριακισ» άρκρο με ςαφι 

αναφορά για διαγραφι τόκων από τθν ΟΛΠ Α.Ε προσ τθ ΕΠ Α.Ε φψουσ 150.000 ευρϊ. Κατόπιν 

του δθμοςιεφματοσ αυτοφ, ςχθματίςκθκε ο με ΑΒΜ Μ17/919 φάκελοσ δικογραφίασ τθσ 

Ειςαγγελίασ Πλθμμελειοδικϊν Πειραιά, ο οποίοσ παραπζμφκθκε προσ προκαταρκτικι εξζταςθ 

ςτον Πταιςματοδίκθ Πειραιά. Ο τελευταίοσ κάλεςε τθ Ρ.Α.Λ. ωσ αρμόδια Ανεξάρτθτθ Αρχι, να 

προςκομίςει ςτοιχεία και να εκφζρει τισ απόψεισ τθσ ςχετικά με τθν υπόκεςθ. 

Εν ςυνεχεία, θ Ρ.Α.Λ.  δυνάμει του με αρικμό πρωτοκόλλου 330/19.07.2018 εγγράφου τθσ με 

κζμα «Παροχι ςτοιχείων ςχετικά με δθμοςίευμα περί φερόμενθσ διαγραφισ τόκων από τθν 

ΟΛΠ Α.Ε. προσ τθ ΕΠ Α.Ε. και τθ ςχθματιςκείςα με ΑΒΜ Μ17/919 δικογραφία», ηιτθςε τα 

ανάλογα ςτοιχεία και τισ απόψεισ επί τθσ υποκζςεωσ αυτισ από τθν ΟΛΠ Α.Ε με βάςθ τισ 

διατάξεισ των άρκρων 112 – 114 Ν. 4389/2016, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 3 και 

6 του Κανονιςμοφ Διερεφνθςθσ Καταγγελιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων. Η ΟΛΠ Α.Ε 

απθφκυνε το με αρικμό πρωτοκόλλου 35468/03.09.2018 ζγγραφο περί παροχισ ςτοιχείων 

ςχετικά με το εν λόγω δθμοςίευμα, μετά των ςυνθμμζνων ςχετικϊν εγγράφων, ςε ςυνδυαςμό 

με το με αρικμό πρωτοκόλλου 53009/24.12.2018 ζγγραφο παροχισ πρόςκετων ςτοιχείων 

ςχετικά με τθν υπόκεςθ και κατόπιν τθσ υπ’ αρικμ. 546/4.12.2018 επιςτολισ του Προζδρου τθσ 

Ρ.Α.Λ προσ τον Αναπλθρωτι Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ ΟΛΠ Α.Ε., αιτιολογϊντασ τθν υπ’ 

αρικμ. 106/02.02.2017 απόφαςθ τθσ ΟΛΠ Α.Ε. περί «Διαγραφισ των τιμολογίων τθσ ΟΛΠ Α.Ε, 

που ςχετίηονται με τθν επιβολι τόκων ςτθν ΕΠ Α.Ε.», παρζχοντασ ςτοιχεία και απόψεισ που 

αιτιολογοφν τθ διαγραφι των τόκων υπερθμερίασ ςε βάροσ τθσ ΕΠ Α.Ε. 
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Από τα ςτοιχεία που προςκόμιςε θ ΟΛΠ Α.Ε. προκφπτουν τα εξισ:  

 

Με το υπϋ αρικμ. πρωτοκόλλου 21407/03.06.2015 ζγγραφο - επιςτολι του τότε Προζδρου και 

Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ ΟΛΠ Α.Ε προσ τθ ΕΠ Α.Ε , γνωςτοποιικθκε ςτθ δεφτερθ  θ 

επιβολι τόκων υπερθμερίασ ςυνολικοφ ποςοφ 111.172,47 ευρϊ, που αφοροφςαν ςτα 

ανεξόφλθτα τιμολόγια ΣΠΤ 18/811/6.4.2015 και ΣΠΤ 18/814/8.5.2015 και μζχρι τθν 3θ Ιουνίου 

2015, λόγω κακυςτζρθςθσ ςτθν καταβολι - εξόφλθςθ των εν λόγω τιμολογίων. Εξάλλου, τθν 

18/06/2015 παρελιφκθ ταχυδρομικϊσ από τθ ΕΠ Α.Ε. το υπ' αρικμ. 783/15.6.2015 τιμολόγιο 

(επί πιςτϊςει) τθσ ΟΛΠ Α.Ε, που αφοροφςε ςε τόκουσ υπερθμερίασ ποςοφ 54.885,14 ευρϊ 

πλζον χαρτοςιμου 3,6%, ενϊ ςτισ 26θ Ιουνίου 2015 παρελιφκθςαν μζςω ταχυδρομείου από 

τθν ΕΠ Α.Ε. τα τιμολόγια υπ' αρικμοφσ 825/22.6.2015 ποςοφ 50.529,06 ευρϊ πλζον 

χαρτοςιμου 3,6% και 826/22.6.2015 ποςοφ 27.723,96 ευρϊ πλζον χαρτοςιμου 3,6%, 

αναφορικά με τόκουσ υπερθμερίασ.  

Σθ νομιμότθτα των χρεϊςεων αυτϊν θ ΕΠ Α.Ε αρνικθκε με τισ από 19θσ Ιουνίου 2015 και 29θσ 

Ιουνίου 2015 Εξϊδικεσ Δθλϊςεισ τθσ, υποςτθρίηοντασ ότι ζχει εξοφλθκεί νομίμωσ το κεφάλαιο 

του οφειλομζνου από τθ ΕΠ Α.Ε. προσ τθν ΟΛΠ Α.Ε. οικονομικοφ ανταλλάγματοσ για τθν 

παραχϊρθςθ των προβλθτϊν ΙΙ και ΙΙΙ του ςτακμοφ εμπορευματοκιβωτίων, μζχρι και τισ 

θμερομθνίεσ ζκδοςθσ των τιμολογίων των τόκων υπερθμερίασ.  

Η ΟΛΠ Α.Ε. προςκόμιςε ςυγχρόνωσ και τα ανάλογα παραςτατικά που αποδεικνφουν τθν 

τμθματικι ολοςχερι εξόφλθςθ του κεφαλαίου του οφειλομζνου ανταλλάγματοσ για το ζτοσ 

2015, εντόσ του ιδίου ζτουσ, υποςτθρίηοντασ ότι θ εν λόγω τμθματικι καταβολι του 

ανταλλάγματοσ εκ μζρουσ τθσ ΕΠ Α.Ε. πραγματοποιικθκε κατ' εξαίρεςιν, και οφείλετο ςε 

δυςχζρεια ρευςτότθτασ τθ δεδομζνθ και ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 

Ακολοφκωσ, δυνάμει τθσ υπ' αρικμ. 106/02.02.2017 αποφάςεωσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου 

τθσ ΟΛΠ Α.Ε. αποφαςίςκθκε θ διαγραφι των τόκων αυτϊν, θ οποία ενεκρίκθ με τθν υπ’ αρικμ. 

41/22.6.2018 απόφαςθ τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ τθσ ΟΛΠ Α.Ε. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

Α’ 94) και ιδίωσ το Άρκρο 113 και 132. 

2) ΟΝ.3755/30-03-2009 «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ παραχϊρθςθσ των λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων των προβλθτϊν II και III του ςτακμοφ εμπορευματοκιβωτίων τθσ 

ανϊνυμθσ εταιρείασ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.) και ρφκμιςθ 

ςυναφϊν κεμάτων». (ΦΕΚ Α’ 52). 

3)  Ο Ν.4072/11-04-2012 «Κφρωςθ του Ιδιωτικοφ υμφωνθτικοφ Σροποποίθςθσ τθσ   

φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων των προβλθτϊν ΙΙ και ΙΙΙ του 

ςτακμοφ εμπορευματοκιβωτίων τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε.»  άρκρο 327 

(ΦΕΚ Α’ 86). 
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4) Ο Ν.4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και 

κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. 

και άλλεσ διατάξεισ» » (ΦΕΚ Α’126) άρκρο 1. 

5) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ 

Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ» (ΦΕΚ Α' 40). 

6) Ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

7) Ο Ν. 2190/1920 «περί Ανωνφμων Εταιρειϊν», όπωσ ιςχφει. 

8)  Σο ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ 

Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Αϋ28), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

9) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 

1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

10) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 

1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

 

ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

 

Κεφάλαια υπαγωγήσ - αιτιολογικοφ: 

Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ  

Β. Νομικό νομολογικό πλαίςιο - ερμηνεία 

Γ. Τπαγωγή - υμπεράςματα 

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

Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ  

φμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…1. θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει 

ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των 

υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων 

ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ 

χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ 

ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, 

υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ». 

Ομοίωσ με το Άρκρο 132 του ιδίου Νόμου «…1. ε περίπτωςθ αμφιβολίασ ωσ προσ το φορζα τθσ 

εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και εφόςον τα 

ςχετικά ηθτιματα δεν ρυκμίηονται από άλλθ ειδικότερθ διάταξθ, αυτι επιλφεται ωσ εξισ:… …β) 

Όταν θ αμφιβολία αφορά ςτθν κατανομι τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ μεταξφ των φορζων 

του παρόντοσ νόμου, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: αα) Κάκε εξουςία ι αρμοδιότθτα 

παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ 

τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ αναφορικά με οποιαδιποτε λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ 

επικράτειασ, αςκείται από τθ Ρ.Α.Λ.». 
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το πλαίςιο των παραπάνω θ αποφάςεισ τθσ ΟΛΠ Α.Ε. που επθρεάηουν τθ χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ τθσ εταιρείασ δφνανται αν αποτελζςουν αντικείμενο εξζταςθσ από τθν Αρχι, 

ςυνεπϊσ, απολφτωσ παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ., το ανωτζρω κζμα.  

Β. Νομικό και νομολογιακό πλαίςιο - ερμηνεία 

1. Η κφρωςη τησ φμβαςησ Παραχώρηςησ τησ ΕΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 

3755/2009 (ΦΕΚ Α΄ 52/30.3.2009)και οι τροποποιήςεισ δυνάμει του άρθρου 327 του Ν. 

4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012) και τησ κωδικοποίηςησ τησ φμβαςησ Παραχώρηςησ. 

φμφωνα τθν από 25θΝοεμβρίου 2008 φμβαςθ Παραχϊρθςθσ (εφεξισ Π) των λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων των προβλθτϊν ΙΙ και ΙΙΙ του ςτακμοφ εμπορευματοκιβωτίων τθσ  ΟΛΠ Α.Ε. που 

υπογράφθκε μεταξφ αφ’ ενόσ τθσ ΟΛΠ Α.Ε, αφ’ ετζρου τθσ ΕΠ Α.Ε και τθσ εκ τρίτου 

ςυμβαλλόμενθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία  «Cosco Pacific Limited» (Cosco Pacific Ltd) ωσ 

εγγυθτι και κυρϊκθκε δυνάμει του άρκρου 1 του Ν. 3755/2009 (ΦΕΚ Αϋ 52/30.3.2009), 

τροποποιικθκε τθν 26θΙουλίου 2011, τροποποίθςθ που, επίςθσ, κυρϊκθκε δυνάμει του άρκρου 

327 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Αϋ 86/11.4.2012) και επίςθσ τροποποιικθκε τθν 24θ Ιουνίου 2016 

και κωδικοποιικθκε ςε ενιαίο κείμενο θ από 1 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθ Παραχϊρθςθσ 

μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ ΟΛΠ Α.Ε., ορίςκθκε και θ καταβολι του ανταλλάγματοσ 

παραχϊρθςθσ.  

Η εν λόγω φμβαςθ Παραχϊρθςθσ (Ν. 3755/2009) ζχει ωσ αντικείμενο α) τθν ζναντι 

ανταλλάγματοσ παραχϊρθςθ ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρεία Αποκλειςτικοφ κοποφ (ΑΕΑ) με τθν 

επωνυμία «τακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.» (ΕΠ Α.Ε) από τθν ΟΛΠ Α.Ε. του χϊρου 

εγκατάςταςθσ του Ν. ΕΜΠΟ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 2.2 του άρκρου 2 και 

ειδικότερα θ χοριγθςθ του αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ χριςθσ και εκμετάλλευςθσ του χϊρου 

αυτοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, β) θ εκτζλεςθ από τθ ΕΠ Α.Ε. των 

ζργων αναβάκμιςθσ του Προβλιτα ΙΙ και καταςκευισ και κζςθσ ςε λειτουργία τθσ Ανατολικισ 

πλευράσ του Προβλιτα ΙΙΙ με ςφςτθμα αυτοχρθματοδότθςθσ.  

Σο αντάλλαγμα παραχωριςεωσ χωρίηεται ςε δφο κατθγορίεσ με βάςθ τθν παρ. 3.4 τθσ φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ: 1)Σο μεταβλθτό οικονομικό αντάλλαγμα, που υπολογίηεται επί των 

ενοποιθμζνων εςόδων τθσ ΕΠ Α.Ε (δθλαδι επί του κφκλου εργαςιϊν τθσ ΕΠ Α.Ε.) και 2) το 

ςτακερό οικονομικό αντάλλαγμα που αντιςτοιχεί ςε ζνα ςτακερό ποςό ανταλλάγματοσ 

αναπροςαρμοηόμενο κατ’ ζτοσ βάςει του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι ςυν 2%. 

Δυνάμει των διατάξεων των παρ. 5.3 και 5.4 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ το μεταβλθτό 

οικονομικό αντάλλαγμα είναι καταβλθτζο από τθ ΕΠ Α.Ε. ςτθν ΟΛΠ Α.Ε. ςε μθνιαίεσ δόςεισ και 

ζωσ τθν 7θ θμζρα από το τζλοσ εκάςτου μθνόσ, ενϊ το ςτακερό οικονομικό αντάλλαγμα είναι 

καταβλθτζο ςε δφο (2) εξαμθνιαίεσ δόςεισ και ζωσ τθν 15θ θμζρα από τθν ζναρξθ εκάςτου 

εξαμινου. Συχόν κακυςτζρθςθ καταβολισ δίδει τθ δυνατότθτα προσ επιβολι τόκων 

υπερθμερίασ ςε ςυνδυαςμό και με τον ΚΕΔΕ. 

φμφωνα με τα προςκομιςκζντα και δθμοςιευκζντα ςτοιχεία από τθν ΟΛΠ Α.Ε., το αντάλλαγμα 

που ειςπράττει θ ΟΛΠ Α.Ε. από τθ ΕΠ Α.Ε. δυνάμει τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, ιςοδυναμεί 
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κατά μζςο όρο με ποςοςτό ζωσ 42% επί των ςυνολικϊν εςόδων τθσ. Μάλιςτα, θ ΟΛΠ Α.Ε. 

ειςζπραξε για το ζτοσ 2014 από τθ ΕΠ Α.Ε αντάλλαγμα  ποςοςτοφ 34,88% επί των ςυνολικϊν 

εςόδων τθσ ιτοι ποςοφ 36.387.368,80 ευρϊ, για το 2015 αντάλλαγμα που αντιςτοιχοφςε ςτο 

40,12% επί των ςυνολικϊν εςόδων τθσ, ιτοι ποςοφ 40.070.317,38 ευρϊ, για το 2016 

αντάλλαγμα που αντιςτοιχοφςε ςε ποςοςτό 42,45% επί των ςυνολικϊν εςόδων τθσ ιτοι ποςοφ 

43.936.647,89 ευρϊ, για το 2017 αντάλλαγμα που αντιςτοιχοφςε ςε ποςοςτό 39,40% επί των 

ςυνολικϊν εςόδων τθσ ιτοι  ποςοφ 43.940.318,78 ευρϊ.  

 

2. Αςτικόσ Κώδικασ και Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνφμων Εταιρειών» 

Η  ικανότθτα δικαίου (προςωπικότθτα) του νομικοφ προςϊπου (Ν.Π) κεςπίηεται από το νόμο 

προσ εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του και των ςυναφϊν αναγκϊν (βλ. ΑΚ 61 επ., 72). υνεπϊσ, θ 

Ανϊνυμθ Εταιρεία (Α.Ε) αποκτά δικι τθσ προςωπικότθτα και περιουςία χάριν οριςμζνου 

ςκοποφ, ο οποίοσ προςδιορίηεται ςτο καταςτατικό τθσ και πρζπει να αποβλζπει ςτθν επίτευξθ 

οφζλουσ, δεδομζνου ότι πρόκειται για εταιρεία εμπορικι εκ του νόμου. Η επιδίωξθ του 

εταιρικοφ ςκοποφ και θ προαγωγι του εταιρικοφ ςυμφζροντοσ αποτελοφν υποχρζωςθ των 

οργάνων του Ν.Π.  

Ο νομοκζτθσ προβαίνει ςε μια κεμελιϊδθ διάκριςθ των κατά νόμο εξουςιϊν του Δ..: Δθλαδι, 

ςτθ διάκριςθ ςε εξουςία «προσ τα ζςω» (εξουςία διαχείριςθσ υπό ςτενι ζννοια) και ςε εξουςία 

«προσ τα ζξω» (εξουςία εκπροςϊπθςθσ). Σοφτο μολονότι οι πράξεισ εκπροςωπιςεωστθσ 

εταιρείασ αποτελοφν ςυγχρόνωσ και πράξεισ διαχείριςθσ υπό ςτενι ζννοια. Ζτςι θ ίδια ενζργεια 

του Δ.. μπορεί να είναι νόμιμθ και επιτρεπτι ωσ πράξθ εκπροςωπιςεωσ(δθλαδι δεςμεφει τθν 

εταιρεία ζναντι των τρίτων), πλθν όμωσ μπορεί να μθν είναι νόμιμθ και  να μθν επιτρζπεται ωσ 

πράξθ διαχείριςθσ υπό ςτενι ζννοια (δθλαδι βλάπτει τα ςυμφζροντα τθσ εταιρείασ και 

δθμιουργεί υποχρζωςθ του Δ.. προσ αποηθμίωςθ του νομικοφ προςϊπου αυτισ). 

Η ζκταςθ τθσ εξουςίασ του Δ..  ρυκμίηεται βαςικά από τισ διατάξεισ του άρκρου 22 παρ. 1  Κ.Ν. 

2190/1920, οι οποίεσ ορίηουν τα εξισ: «Σό διοικθτικόν ςυμβοφλιον εἶναι ἀρμόδιον ν' ἀποφαςίηῃ  

πάςαν πρᾶξιν ἀφορῶςαν εἰσ τιν διοίκθςιν τῆσ ἑταιρείασ, εἰσ τιν διαχείριςιν τῆσ περιουςίασ 

αυτῆσ εἰσ τιν εν γζνει ἐπιδίωξιν τοῦ ςκοποῦ τῆσ ἑταιρείασ» (εδ. α'), ενϊ ςτθ ςυνζχεια θ διάταξθ 

του άρκρου 22 § 1 β' ορίηει: "Πράξεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, ακόμθ και αν είναι εκτόσ του 

εταιρικοφ ςκοποφ, δεςμεφουν τθν εταιρεία απζναντι ςτουσ τρίτουσ, εκτόσ αν αποδειχκεί ότι ο 

τρίτοσ γνϊριηε τθν υπζρβαςθ του εταιρικοφ ςκοποφ ι όφειλε να τθ γνωρίηει». Από τθν άλλθ 

πλευρά, θ διάταξθ τθσ § 2 προςτατεφει απολφτωσ τθν αςφάλεια των ςυναλλαγϊν ορίηοντασ ότι: 

Περιοριςμοί τθσ εξουςίασ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου από το καταςτατικό ι από απόφαςθ τθσ 

γενικισ ςυνζλευςθσ δεν αντιτάςςονται ςτουσ καλόπιςτουσ τρίτουσ, ακόμθ και αν ζχουν 

υποβλθκεί ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ. 

Οι διατάξεισ αυτζσ, αφ' ενόσ μεν, υπό τθν ανωτζρω μνθμονευομζνθ εξαίρεςθ τθσ γνϊςθσ του 

τρίτου κλπ. (εξαίρεςθ που θ εταιρεία που πρζπει να επικαλεςκεί και αποδείξει), κακιερϊνουν 

δζςμευςθ τθσ εταιρίασ ζναντι των τρίτων από τισ όλεσ πράξεισ του Δ.., γενικά, αφ' ετζρου δε, 

ςε ςχζςθ με τθν διοίκθςθ των εταιρικϊν υποκζςεων και τθ διαχείριςθ τθσ εταιρικισ περιουςίασ, 

αναγνωρίηουν ςτισ εςωτερικζσ ςχζςεισ τθσ εταιρείασ, εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ, περιοριςμοφσ, οι 

οποίοι απορρζουν από το ςκοπό τθσ εταιρίασ, το καταςτατικό και τισ αποφάςεισ τθσ Γ.. των 
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μετόχων. υνεπϊσ, θ ωσ άνω χάριν αςφαλείασ των ςυναλλαγϊν ζναντι τρίτων δζςμευςθ τθσ 

εταιρίασ από τισ πράξεισ του Δ.. αφινει κατά τα λοιπά ανζπαφθ τθν ζκταςθ τθσ εξουςίασ τθσ 

διοίκθςθσ και διαχείριςθσ του Δ.., όςον αφορά ςτισ ςχζςεισ μεταξφ του νομικοφ προςϊπου, 

των μελϊν του Δ.. και των μετόχων, δθλαδι δεν κίγει κακόλου τουσ "εςωτερικοφσ” 

περιοριςμοφσ του Δ.. κατά τθν άςκθςθ των εξουςιϊν του και τθσ υπζρβαςισ τουσ, οι οποίοι 

εξακολουκοφν να διατθροφν πλιρωσ τθν ιςχφ τουσ, αποκτοφν δε πρακτικι ςθμαςία κυρίωσ για 

το ηιτθμα τθσ ευκφνθσ των μελϊν του Δ.. ζναντι τθσ εταιρίασ. 

H ζννοια τθσ διαχείριςθσ των εταιρικϊν υποκζςεων προςδιορίηεται από τον εταιρικό ςκοπό και 

περιλαμβάνει όλεσ – αλλά και μόνον – εκείνεσ τισ πράξεισ και παραλείψεισ των αρμοδίων 

οργάνων, οι οποίεσ (αμζςωσ ι εμμζςωσ) κατευκφνονται ι ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ του 

εταιρικοφ ςκοποφ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο (αρχικό ι τροποποιθμζνο) καταςτατικό. Σο φάςμα 

των ενεργειϊν αυτϊν είναι κατά ςυνζπεια ευρφτατο, ιδίωσ αν λθφκεί υπόψθ ότι και θ 

διατφπωςθ του ςκοποφ ςτο καταςτατικό είναι ςυνικωσ ευρεία και το Δ.. ζχει γενικι εξουςία 

κατά το άρκρο 22 παρ. 1 α’ Κ.Ν. 2190/1920. Η διαχείριςθ των εταιρικϊν υποκζςεων 

περιλαμβάνει τθ «διοίκθςθ» ι «διεφκυνςθ» τθσ εταιρικισ περιουςίασ.  Ζτςι, ςτθν ζννοια τθσ 

διαχείριςθσ του Δ.. υπάγονται κατ’ αρχιν και οι πράξεισ διακζςεωσ τθσ εταιρικισ περιουςίασ 

επ’ ανταλλάγματι, εφ’ όςον αυτζσ εμπίπτουν εντόσ του κφκλου εκείνων των ενεργειϊν, οι 

οποίεσ ςφμφωνα με το καταςτατικό κατατείνουν προσ τθν επίτευξθ του εταιρικοφ ςκοποφ, και 

με αυτζσ δεν κίγεται θ αρμοδιότθτα τθσ Γ.. Από τθν άλλθ πλευρά, πρζπει, κατ' αντιδιαςτολι, 

να γίνει δεκτό ότι γενικά εκφεφγουν τθσ εννοίασ τθσ διαχείριςθσ τθσ εταιρικισ περιουςίασ 

εκείνεσ οι πράξεισ, οι οποίεσ ςφμφωνα με το καταςτατικό είναι ξζνεσ προσ τον εταιρικό ςκοπό, 

κακϊσ και, κατά τθν ορκότερθ άποψθ, εκείνεσ οι οποίεσ μεταβάλλουν τουσ όρουσ λειτουργίασ ι 

τθσ υπόςταςθσ τθσ εταιρίασ. Σζλοσ, δεν ςυνιςτοφν πράξεισ τθσ κατά το νόμο διαχείριςθσ του 

Δ.. και όςεσ δεν ανικουν ςτθν λεγόμενθ ςυνικθ διαχείριςθ και οι οποίεσ τροποποιοφν τουσ ό-

ρουσ τθσ εταιρικισ ςφμβαςθσ (καταςτατικοφ). 

Η παραίτθςθ τθσ εταιρίασ από τισ αξιϊςεισ τθσ εναντίον τρίτων, επιφζρει απϊλεια του 

εταιρικοφ δικαιϊματοσ και ουςιαςτικά αποτελεί διάκεςθ περιουςίασ, θ οποία για να κεωρθκεί 

ωσ πράξθ που βρίςκεται εντόσ του εταιρικοφ ςκοποφ κα πρζπει να γίνεται προσ εξυπθρζτθςθ 

των εταιρικϊν ςυμφερόντων.  τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ τελικι ςτάκμιςθ για το εάν ςυμφζρει ι 

όχι τθν εταιρεία θ παραίτθςθ, γίνεται με βάςθ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ τθσ κρινόμενθσ περίπτωςθσ, 

και προπάντων από το κατά πόςον το προςδοκϊμενο όφελοσ τθσ εταιρίασ από τθν εν λόγω 

παραίτθςι τθσ, αντιςτακμίηει τθν επερχόμενθ ηθμία τθσ από τθν απϊλεια τθσ αξίωςθσ. το 

ςθμείο αυτό πρζπει να διευκρινιςκοφν τα εξισ: πρϊτον δεν νοείται παραίτθςθ από αξιϊςεισ 

χωρίσ από αυτιν να προκφπτει όφελοσ τθσ εταιρείασ, κακόςον θ Α.Ε είναι εκ του νόμου 

εμπορικι, δθλαδι ςτοχεφει από τθν φφςθ τθσ ςε όφελοσ, δεφτερον το όφελοσ αυτό δεν είναι 

ανάγκθ να είναι ςτενά οικονομικό. Σοφτο ιςχφει και για τισ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο Α.Ε., 

όπωσ θ ΟΛΠ Α.Ε., όπωσ προκφπτει από το άρκρο 2 παρ. 1 Ν. 3016/2002, που ορίηει τα εξισ: 

«1. Πρϊτιςτθ υποχρζωςθ και κακικον των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου (Δ..) κάκε 

ειςθγμζνθσ ςε οργανωμζνθ χρθματιςτθριακι αγορά εταιρίασ είναι θ διαρκισ επιδίωξθ τθσ 
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ενίςχυςθσ τθσ μακροχρόνιασ οικονομικισ αξίασ τθσ εταιρίασ και θ προάςπιςθ του γενικοφ 

εταιρικοφ ςυμφζροντοσ.» 

 

Γ. Τπαγωγή - υμπεράςματα 

τισ 26/02/2017 δθμοςιεφκθκε ςτθν εφθμερίδα «Σο Παρόν τθσ Κυριακισ» άρκρο αναφορικά με 

το ότι «με απόφαςι του πριν από δζκα θμζρεσ ο νζοσ Κινζηοσ Διευκφνων ςφμβουλοσ ΟΛΠ / 

Cosco διζγραψε τόκουσ 150.000 ευρϊ που χρωςτοφςε θ εταιρεία ΕΠ / Cosco  ςτον ΟΛΠ από 

κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν….Σα ποςά αυτά είχαν καταγραφεί και κοινοποιθκεί ςτθν Cosco / ΕΠ 

από το 2014 και μόλισ ο Διευκφνων φμβουλοσ ανζλαβε, «χάριςε» τα χριματα τθσ ΟΛΠ Α.Ε. ςτθν 

ΕΠ Α.Ε.». 

Με βάςθ τα οικονομικά και λοιπά ςτοιχεία που προςκόμιςε θ ΟΛΠ Α.Ε., προκφπτει ότι το  ζτοσ 

2014 δεν επεβλικθ οφτε κοινοποιικθκε ςτθν ΕΠ Α.Ε. από τθν ΟΛΠ Α.Ε. τόκοσ υπερθμερίασ 

λόγω κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ, οφτε υφίςταται τζτοια πράξθ επιβολισ.  

υγκεκριμζνα, με το με αρικμό πρωτοκόλλου 21407/03.06.2015 ζγγραφο – επιςτολι του  τότε 

Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ ΟΛΠ Α.Ε. προσ τθ ΕΠ Α.Ε., γνωςτοποιικθκε ςτθν 

ΕΠ Α.Ε. θ επιβολι τόκων υπερθμερίασ ςυνολικοφ ποςοφ 111.172,47 ευρϊ που αφοροφςαν ςτα 

ανεξόφλθτα τιμολόγια ΣΠΤ 18/811/6.4.2015 και ΣΠΤ 18/814/8.5.2015 και μζχρι τθν 3θ Ιουνίου 

2015, λόγω κακυςτζρθςθσ ςτθν καταβολι – εξόφλθςθ των εν λόγω τιμολογίων.  

φμφωνα, δε, με τα ςτοιχεία που προςκομίςκθκαν ςτθν Αρχι, τθν 18θ Ιουνίου 2015 παρελιφκθ 

ταχυδρομικϊσ από τθ ΕΠ Α.Ε.  το υπ’ αρικμ. 783/15.6.2015 τιμολόγιο (επί πιςτϊςει) τθσ ΟΛΠ 

Α.Ε., που αφοροφςε ςε τόκουσ υπερθμερίασ ποςοφ 54.885,14 ευρϊ πλζον χαρτοςιμου 3,6% και 

τθν 26θ Ιουνίου 2015 παρελιφκθςαν μζςω ταχυδρομείου από τθν ΕΠ Α.Ε. τα υπ’ αρικμοφσ 

825/22.6.2015 ποςοφ 50.529,06 ευρϊ πλζον χαρτοςιμου 3,6% και 826/22.6.2015 ποςοφ 

27.723,96 ευρϊ πλζον χαρτοςιμου 3,6%, αναφορικά με τόκουσ υπερθμερίασ.  

Σισ χρεϊςεισ αυτζσ θ ΕΠ Α.Ε. αρνικθκε με Εξϊδικεσ Δθλϊςεισ τθσ από 19/06/2015 και 

29/06/2015, αντιςτοίχωσ, υποςτθρίηοντασ ότι ζχουν εξοφλθκεί νομίμωσ επιδεικνφοντασ 

ςυγχρόνωσ και τα ανάλογα παραςτατικά, αποδεικνφοντασ τθν ολοςχερι εξόφλθςθ του 

ανταλλάγματοσ για το ζτοσ 2015, εντόσ του ιδίου ζτουσ και υποςτθρίηοντασ ότι θ εν λόγω 

τμθματικι καταβολι του ανταλλάγματοσ εκ μζρουσ τθσ ΕΠ Α.Ε. ζγινε κατ’ εξαίρεςιν και 

οφείλετο ςε δυςχζρεια ρευςτότθτασ τθ δεδομζνθ και ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 

Δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. 106/02.02.2017 αποφάςεωσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ ΟΛΠ Α.Ε, 

αποφαςίςκθκε θ διαγραφι των τόκων αυτϊν, απόφαςθ θ οποία εγκρίκθκε ςτθν υπ’ αρικμ. 

41/22.6.2018 απόφαςθ τθσ Γενικισ υνελεφςεωσ τθσ ΟΛΠ Α.Ε. Η απόφαςθ αυτι τθσ ΟΛΠ Α.Ε. 

περί διαγραφισ των ωσ άνω τόκων, ςτθρίχκθκε - κατά  το ςκεπτικό των απόψεων του 

Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ ΟΛΠ Α.Ε. – ςτο γεγονόσ ότι θ ΕΠ Α.Ε από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ κατζβαλλε το αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ εμπροκζςμωσ, ενϊ λάμβανε 

μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν του επενδυτικοφ τθσ ζργου.  
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Η φμβαςθ Παραχϊρθςθσ προβλζπει, μεταξφ άλλων, τθ δζςμευςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ 

μετόχου πλειοψθφίασ τθσ ΟΛΠ Α.Ε. για τθν άμεςθ επιςτροφι του ΦΠΑ ςτθ ΕΠ Α.Ε δυνάμει τθσ 

διατάξεωσ τθσ παρ. 4 άρκρου δευτζρου του Ν. 3755/2009, με βάςθ τθν οποία θ επιςτροφι του 

πιςτωτικοφ υπολοίπου ΦΠΑ προσ τθ ΕΠ Α.Ε. διενεργείται εντόσ των εκάςτοτε προβλεπομζνων 

από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προκεςμιϊν και πάντωσ όχι πζραν των 60 θμερϊν από τθν υποβολι 

τθσ ςχετικισ αίτθςθσ.   

ε περίπτωςθ υπερβάςεωσ τθσ προκεςμίασ αυτισ, ςφμφωνα με τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ, το 

Ελλθνικό Δθμόςιο υποχρεοφτο να καταβάλει ςτθν ΕΠ Α.Ε. τόκο υπερθμερίασ επί του προσ 

επιςτροφι ποςοφ, υπολογιηομζνου από τθν πρϊτθ θμζρα που ακολουκεί μετά τθν εξθκοςτι 

θμζρα από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ επιςτροφισ με επιτόκιο που κακορίηεται με τθ 

διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 38 του Ν. 1473/1984, όπωσ αυτι ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςι 

τθσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 2120/1993 και τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του ιδίου 

άρκρου, όπωσ αυτι προςτζκθκε με τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 35 του Ν. 2214/1994.    

τθν επιςτολι τθσ, θ ΟΛΠ ΑΕ ιςχυρίηεται ότι το Ελλθνικό Δθμόςιο δεν υπιρξε ςυνεπζσ προσ τθν 

ΕΠ ΑΕ ςτθν επιςτροφι του ΦΠΑ εντόσ των ωσ άνω προκεςμιϊν, χωρίσ θ ΕΠ Α.Ε. να 

προχωριςει ςε χριςθ του δικαιϊματοσ διεκδίκθςθσ τόκων υπερθμερίασ.  

Επίςθσ, δυνάμει τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 33.2 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ «..κάκε διζνεξθ, 

διαφορά ι διαφωνία μεταξφ των μερϊν, που πθγάηει από ι ςχετίηεται με τθ φμβαςθ 

Παραχϊρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου οιουδιποτε κζματοσ ςχετικά με τθν φπαρξθ, τθν ιςχφ ι 

τθν καταγγελία αυτισ, επιλφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ. Η προςφυγι ςτθ 

διαδικαςία επίλυςθσ των διαφορϊν αυτϊν δεν αίρει τθ δυνατότθτα των μερϊν να επιδιϊξουν 

παραλλιλωσ τθ φιλικι διευκζτθςθ τθσ μεταξφ τουσ διαφοράσ, χωρίσ αυτζσ οι προςπάκειεσ 

διευκζτθςθσ να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ Διαδικαςίασ Επίλυςθσ Διαφορϊν ι των 

προκεςμιϊν τθσ εν λόγω διάταξθσ, εκτόσ αντίκετθσ ςυμφωνίασ των μερϊν.». 

Με βάςθ, τθ διάταξθ αυτι, τα μζρθ (ΟΛΠ Α.Ε. και ΕΠ Α.Ε.) ιλκαν ςε επαφζσ και ςυνεννοιςεισ 

και κατζλθξαν ςτο ότι θ όποια κακυςτζρθςθ ςτθν καταβολι ανταλλάγματοσ, δεν είχε 

δθμιουργιςει άμεςθ βλάβθ ι/και ηθμία ςτθν ΟΛΠ Α.Ε. και ςτουσ μετόχουσ τθσ, μεταξφ των 

οποίων και το Ελλθνικό Δθμόςιο.  

Αντίκετα, θ τυχόν παραπομπι τθσ διαφοράσ ςτθ Διαιτθςία με διεκδίκθςθ από τθν πλευρά τθσ 

ΕΠ Α.Ε. ποςϊν τόκων υπερθμερίασ από τθν μθ ζγκαιρθ επιςτροφι ΦΠΑ από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο και ποςϊν από τυχόν διαφυγόντα κζρδθ ι τυχόν αναδιαπραγμάτευςθ των όρων τθσ 

φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, ιςχυρίςτθκε θ ΟΛΠ Α.Ε. ότι κα επζφερε ςθμαντικι βλάβθ ςτθν 

εταιρεία, το Ελλθνικό Δθμόςιο και πικανόν να διακινδφνευε και τθν ίδια τθ φμβαςθ 

Παραχϊρθςθσ. 

φμφωνα με τθν πάγια νομολογία των δικαςτθρίων οι μζτοχοι μιασ ανωνφμου εταιρείασ δεν 

δικαιοφνται να αξιϊςουν τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ που κα υποςτοφν λόγω καταβολισ ςε 

αυτοφσ μειωμζνου μερίςματοσ εξαιτίασ τθσ μειϊςεωσ των πάςθσ φφςεωσ εςόδων τθσ εταιρείασ, 

είτε αυτι θ μείωςθ οφείλεται ςε παράνομθ και υπαίτια απόφαςθ τθσ διοικιςεωσ τθσ εταιρείασ 

είτε ςε παράνομθ και υπαίτια πράξθ τρίτου. Και τοφτο διότι οι μζτοχοι κεωροφνται ωσ ζμμεςα 

ηθμιωκζντεσ και ςυνεπϊσ μθ δικαιοφμενοι να απαιτιςουν τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ τουσ. 



 

 

10 
 

Άμεςα ηθμειωκείσ και δικαιοφμενοσ να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ του είναι μόνο 

το νομικό πρόςωπο τθσ εταιρείασ, το οποίο φυςικά μπορεί να παραιτθκεί από το δικαίωμα 

αυτό, όπωσ ανεπτφχκθ και ανωτζρω.  Βλζπετε αντί πολλϊν ΑΠ 1298/2006, ΕλλΔ 47, 1406 και 

ΕφΑΘ 924/1998, ΕλλΔ 40, 407. 

 

φμφωνα δε, με το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 160/08.02.2019 ζγγραφο τθσ ΟΛΠ Α.Ε. τα τρία επίμαχα 

τιμολόγια (783/15.06.2015, 825/22.06.2015 και 826/22.06.2015), που καταλόγιηαν ςτθ .Ε.Π Α.Ε 

τόκουσ υπερθμερίασ ςυνολικοφ ποςοφ 137.931,14 Ευρϊ ςυμπεριελιφκθςαν ςτα ενοποιθμζνα 

ζςοδα τθσ ΟΛΠ ΑΕ κατά τθν εταιρικι χριςθ 2015, δεν ςυνδιαμόρφωςαν όμωσ το τελικό ποςόν 

με βάςθ το οποίο κα υπολογιηόταν το ετιςιο αντάλλαγμα τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, κακότι 

κάτι τζτοιο δεν προβλεπόταν ςτθν από 9θσ Φεβρουαρίου 2002 ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ  μεταξφ 

τθσ Ο.Λ.Π Α.Ε και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με το άρκρο 5.2 τθσ φμβαςθσ 

Παραχϊρθςθσ. Με βάςθ τθν εν λόγω διάταξθ, το αντάλλαγμα υπολογιηόταν ωσ ποςοςτό 2% επί 

των ενοποιθμζνων εςόδων τθσ Ο.Λ.Π Α.Ε. Ωσ ενοποιθμζνα ζςοδα κεωροφνταν τα ζςοδα τθσ 

ετιςιασ χριςεωσ εξαιρουμζνων των εκτάκτων εςόδων, των εςόδων προθγουμζνων χριςεων και 

των εςόδων από χρθματοοικονομικι διαχείριςθ. Οι τόκοι υπερθμερίασ αποτελοφν ζκτακτο 

ζςοδο τθσ ςυγκεκριμζνθσ χριςεωσ και ωσ τζτοιο δεν ςυνυπολογιηόταν ςτο ωσ άνω ςυμβατικά 

οφειλόμενο αντάλλαγμα προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο. Άλλωςτε, το Δθμόςιο προςζβλεπε ςτθν 

είςπραξθ ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ 2% επί των ενοποιθμζνων εςόδων τθσ ΟΛΠ ΑΕ, τα οποία 

(ζςοδα) προζρχονται από τθν επιχειρθματικι λειτουργία τθσ εταιρείασ ςφμφωνα με το 

αντικείμενο τθσ απαςχόλθςισ τθσ. Σοφτο ςυνάγεται εκ του ότι ρθτά εξαιροφνται από τα ζςοδα 

τθσ ενοποιθμζνθσ χριςθσ, επί των οποίων υπολογίηεται το «λαβείν» του δθμοςίου, τα 

προερχόμενα από χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, δθλαδι ζςοδα που δεν προκφπτουν από τθν 

κακθμερινι επιχειρθματικι λειτουργία τθσ εταιρείασ. 

Ωσ εκ τοφτου δεν μπορεί να υποςτθριχκεί ότι θ ακφρωςθ των τιμολογίων και θ διαγραφι τθσ 

απαίτθςθσ τθσ Ο.Λ.Π Α.Ε προσ τθ .Ε.Π Α.Ε, το ζτοσ 2017 επζδραςε με οποιονδιποτε τρόπο ςτα 

ζςοδα που κα ελάμβανε το Ελλθνικό Δθμόςιο το ίδιο ζτοσ, κακϊσ με βάςθ το άρκρο 5.2 τθσ από 

9θσ Φεβρουαρίου 2002 ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ τα ζςοδα αυτά εξαιροφταν από τον υπολογιςμό 

του ετθςίου ανταλλάγματοσ ςε κάκε περίπτωςθ. Ζτςι, θ ΟΛΠ Α.Ε. αποφάςιςε τθ διαγραφι των 

τόκων αυτϊν, κρίνοντασ ςφμφωνα με τισ μακροχρόνιεσ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των δφο 

εταιρειϊν και το γενικότερο εταιρικό ςυμφζρον. Πράγματι, κα δθμιουργοφςε, χωρίσ ουςιαςτικό 

και βάςιμο λόγο, αρνθτικι  εντφπωςθ ςτθν αγορά κίγοντασ τθν φιμθ και το κφροσ τόςο τθσ ΟΛΠ 

ΑΕ όςο και τθσ ΕΠ ΑΕ, εταιρείεσ που ελζγχονται πλζον από τον ίδιο μζτοχο (CoscoPacificLtd) να 

ζχουν εκκρεμείσ διενζξεισ για ανεξόφλθτα τιμολόγια, ςε ςχζςθ με τα οποία ο υπόχρεοσ ζχει  

αρνθκεί τθν  νομιμότθτα τθσ αιτίασ ζκδοςισ τουσ. 

Τπό το πρίςμα όλων των ανωτζρω ςυνκθκϊν και με γνϊμονα τα καλϊσ νοοφμενα ςυμφζροντα 

και των δφο εμπλεκομζνων εταιρειϊν (ΟΛΠ Α.Ε και ΕΠ Α.Ε), αλλά και τθσ απουςίασ 

οποιαςδιποτε οικονομικισ ηθμίασ για το Ελλθνικό Δθμόςιο και τουσ μετόχουσ τθσ ΟΛΠ Α.Ε.,  

όπωσ προκφπτει και από τθν ζκκεςθ του Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι που ενςωματϊνεται 

ςτθν ετιςια Οικονομικι ζκκεςθ του 2017, δεν προκφπτει από τθν διαγραφι των επιμάχων 

τόκων υπερθμερίασ καμία ουςιαςτικι βλάβθ ι/και ηθμία οποιουδιποτε εμπλεκομζνου μζρουσ. 



 

 

11 
 

Επειδι αποδείχκθκε ότι το κεφάλαιο του ανταλλάγματοσ, επί του οποίου λογίςτθκαν οι τόκοι, 

εξοφλικθκε ολοςχερϊσ εντόσ τθσ χριςεωσ του ζτουσ 2015 τθν οποία αφοροφςε. 

 

Επειδι το ποςό των τιμολογίων τόκων υπερθμερίασ δεν κα επθρζαηε το ποςό των εςόδων με 

βάςθ τα οποία κα υπολογιηόταν το ςτακερό αντάλλαγμα για το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ χριςθ.  

Επειδι προκφπτει ότι θ απόφαςθ διαγραφισ των εν λόγω τόκων που αποτελεί επιχειρθματικι 

απόφαςθ, θ οποία ςτθρίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, προςτάτευςε δε τόςο 

τθν ιςχφ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, όςο και τθν ΟΛΠ Α.Ε. και το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων και ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 

Ότι θ διαγραφι των τόκων υπερθμερίασ δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. 106/106/02.02.2017 

αποφάςεωσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ ΟΛΠ Α.Ε., που εγκρίκθκε από τθ Γενικι 

υνζλευςθ του ΟΛΠ Α.Ε., αποτζλεςε επιχειρθματικι απόφαςθ – διαχειριςτικι πράξθ τθσ 

εταιρείασ, θ οποία ςτθρίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, ελιφκθ ςτα πλαίςια 

του ευρφτερου επιχειρθματικοφ πλαιςίου δραςτθριοποίθςθσ  τθσ ΟΛΠ Α.Ε. και τελζςτθκε για 

τθν προάςπιςθ του γενικοφ ςυμφζροντοσ των εταιρειϊν ΟΛΠ Α.Ε. και ΕΠ Α.Ε. 

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ θ υπόκεςθ τίκεται ςτο αρχείο.  

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 
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