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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1 0 6 η  

 
 ΘΕΜΑ 3ο: Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη ανταποδοτικού 

τέλους του οικονομικού έτους 2022 (Χρήση 2021) και εξέταση επιμέρους αιτημάτων 
συμψηφισμού καταβληθέντων τελών  
 

  

 
Στις 28 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 106η Συνεδρίαση, δια ζώσης ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Γ. Παπαποστόλου, 
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
 

1. Παπαποστόλου Γ. Απόστολος (μέσω τηλ/ψης)  

2. Ατταλιώτης Ε. Νικόλαος (μέσω τηλ/ψης) 

3. Αγουρόγιαννης Ν. Παναγιώτης 

4. Πολέμης Ε. Διονύσιος 

5. Καμπούρης Γ. Φίλιππος  

6. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς (μέσω τηλ/ψης) 

7. Σταύρου Δ. Πέτρος (μέσω τηλ/ψης) 

8. Κουμπαράκης Δ. Γιώργος (μέσω τηλ/ψης) 

 

 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

           1.  Κουφός Γ. Παναγιώτης                                                

  

   Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σ. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος  ανέφερε ότι φέρεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Αρχής Εισήγηση με θέμα την σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων για την είσπραξη 
ανταποδοτικού τέλους του οικονομικού έτους 2022 (Χρήση 2021) και εξέταση επιμέρους 
αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών.  
 
Κατόπιν, ανέπτυξε συνοπτικά την από 21 Δεκεμβρίου 2022 σχετική Εισήγηση αναφέροντας ότι τα 
σχετικά παραρτήματα ως εξής: Διοικητικός καθορισμός των τελών (Παράρτημα I), Εξέταση 
αιτημάτων συμψηφισμού (Παράρτημα ΙI) και Χρηματικοί κατάλογοι χρήσης 2021 (Παράρτημα ΙΙΙ). 
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 

Το χρονικό διάστημα από 22 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου εστάλησαν από την Αρχή επιστολές 
υπενθύμισης στους δημόσιους φορείς (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά 
Ταμεία, και Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία) που είναι υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους, ώστε να 
κοινοποιήσουν στην Αρχή τα οικονομικά τους στοιχεία, να εξοφλήσουν τέλη τόσο των 
προηγουμένων ετών όσο και της τρέχουσας υποχρέωσής τους (βλ. εξερχόμενα Ρ.Α.Λ.). Επίσης, 
απεστάλησαν Ατομικές Ειδοποιήσεων Οφειλών σε φορείς οι οποίοι εμφανίζουν βεβαιωμένες 
οφειλές παλαιοτέρων ετών.  
 
Για όσους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων (ΦΔΛ) δεν υπέβαλαν τα οικονομικά τους στοιχεία, 
πραγματοποιήθηκε ο διοικητικός προσδιορισμός του τέλους με τη μέθοδο της εύρεσης της 
μέγιστης τιμής της τελευταίας πενταετίας (2016-2020). Στο παράρτημα Ι επισυνάπτεται πίνακας 
στον οποίο απεικονίζονται οι φορείς οι οποίοι έχουν παραλείψει την κοινοποίηση των οικονομικών 
στοιχείων όπως ορίζεται. Αν οι συγκεκριμένοι φορείς υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις, το 
τέλος θα προσδιοριστεί εκ νέου, με προσαυξήσεις όπου αυτό απαιτείται. 
 
Ο συμψηφισμός πλεοναζόντων καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών με αντίστοιχες υποχρεώσεις 
οδηγεί στον εξορθολογισμό και στην ακριβή απεικόνιση του ύψους της απαίτησης ανά φορέα. Η 
διαδικασία του συμψηφισμού πραγματοποιείται βάσει παλαιότητας, εξαλείφοντας κατά 
προτεραιότητα παλαιές οφειλές, ξεκινώντας από τη χρήση 2013 όπως ορίζει η ΚΥΑ 340/2014 ή της 
χρήσης σύστασης του εκάστοτε φορέα (βλ. Παράρτημα ΙΙ).  
 
Τέλος, στο Παράρτημα ΙΙΙ απεικονίζονται οι οφειλές ως ισχύουν με τα μέχρι την σύνταξη της από 
21ης Δεκεμβρίου 2022 Εισήγησης διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2021 ανά φορέα 
που διαθέτει η Αρχή με ημέρα αναφοράς την ίδια μέρα. 
 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1) Το Ν. Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’ 90).  
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2) Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 204), 
Άρθρο 30. 

3) Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 247/23.11.1995), Άρθρο 86.  

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

5) Το Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», (ΦΕΚ Α' 97/17-05-1999), Άρθρο 66. 

6) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7) Το Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». 
(Α’ 102/29.04.2013).  

8) Το Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α' 170/26.7.2013), 
Άρθρο 5. 

9) Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2014, άρθρα 63 παρ. 
4β, 173), ως ισχύουν. 

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

11) 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.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 3, 4, 45 έως 46. 

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

13) Το Π.Δ. 2/1999 (ΦΕΚ Α’ 2) «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». 

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

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

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

17) 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 
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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. 

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

19) 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’). 

20) Την υπ’ αρ. 1000.0/47424/2022 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
με θέμα «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δυο (2) εισηγητών και πέντε (5) τακτικών  μελών 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 563/08.07.2022). 

21) Την υπ’ αριθμ. 253/2021 Απόφαση της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου 
Λογιστικού» (ΦΕΚ 5707 Β’/09.12.2021). 

22) Την υπ’ αριθμ. 263/2022 Απόφαση της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων ταμειακού 
υπολόγου» (ΦΕΚ 1536 Β’/31-03-2022). 

23) Η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013» (Β’ 19/2014 και 
Β’113/2014). (ΦΕΚ 5635 Β’/02.11.2022) 

24) 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.). 

25) Την υπ’ αρ. 130/2019 απόφαση της Ρ.Α.Λ της 51ης Συνεδρίασης της 17ης Μαΐου 2019 με θέμα 
«Άρθρο 113 παρ.2 και 124 του Ν.4389/2016» (ΑΔΑ Ψ7ΜΨ46Μ445-ΜΞΝ).  

26) Την υπ’ αρ. 135/2019 απόφαση της Ρ.Α.Λ. της 58ης Συνεδρίασης της 21ης Νοεμβρίου 2019 με 
θέμα «Σύνταξη Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των 
οικονομικών ετών 2014 έως 2019 (Χρήση 2013 έως 2018)» (ΑΔΑ Ψ5ΣΖ46Μ445-ΒΦΑ).  

27) Την υπ’ αρ. 177/2020 απόφαση της Ρ.Α.Λ. της 69ης Συνεδρίασης της 5ης Ιουνίου 2020 με θέμα 
«Επικαιροποίηση χρηματικών καταλόγων για την είσπραξη τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. των 
οικονομικών ετών 2014 έως 2019 και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού 
καταβληθέντων τελών» (ΑΔΑ ΩΕ8Τ46Μ445-5ΒΓ).  

28) Την υπ’ αρ. 190/2020 απόφαση της Ρ.Α.Λ. της 75ης Συνεδρίασης της 12ης Νοεμβρίου 2020 με 
θέμα «Εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών και σύνταξη και 
Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών 
ετών 2014 έως 2020 (Χρήση 2013 έως 2019)» (ΑΔΑ: 6Ψ5246Μ445-4ΩΖ).  

29) Την υπ’ αρ. 209/2020 απόφαση της Ρ.Α.Λ. της 79ης Συνεδρίασης της 29ης Δεκεμβρίου 2020 με 
θέμα «Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους 
των οικονομικών ετών 2014 έως 2020 (Χρήση 2013 έως 2019), και εξέταση επιμέρους 
αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών» (ΑΔΑ: 6ΨΣ746Μ445-Β6Β).  
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30) Την υπ’ αρ. 256/2021 απόφαση της Ρ.Α.Λ. της 92ης Συνεδρίασης της 21ης Δεκεμβρίου 2021 με 
θέμα «Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους 
του οικονομικού έτους 2021 (Χρήση 2020), και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού 
καταβληθέντων τελών» (ΑΔΑ: 68ΔΟ46Μ445-7Δ6). 

 
ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Α. Νομικό πλαίσιο  
 
Α. Αρμοδιότητα Αρχής  
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 112 παρ. 1 του Ν.4389/2016: «Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ. 1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την 
αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την εποπτεία και 
συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: αα) επί των τελών και χρήσεων λιμενικών 
υποδομών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σε συνεργασία 
με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, β) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών 
ενδιαφερομένων μερών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων και 
καταγγελιών, και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα 
αρμοδιότητάς της, γ) την υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών 
δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήματα και των 
σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του 
συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, 
δ) τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξασφάλιση της πιστής εφαρμογής της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, 
εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Ρ.Α.Λ. μπορεί να ζητεί τη γνώμη της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού σε θέματα ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν υποθέσεις, οι 
οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 3959/2011 (Α` 93) και στην αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού που της απονέμονται από την κείμενη νομοθεσία. 2. Περαιτέρω, 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, ιδίως την υποβολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
εισηγήσεων ως προς την απλούστευση, τη διαφάνεια και την, κατά περίπτωση, εναρμόνιση των 
τελών κοινού ενδιαφέροντος όλων των ελληνικών λιμένων με την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, γ) την έκδοση Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων επί θεμάτων 
αρμοδιότητάς της, δ) την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς 
των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στις αρμοδιότητές της, ε) τη 
γνωμοδότηση - κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων λιμένων - 
περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού 
συστήματος, στ) την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού 
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Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του. 3. 
Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα: i) να ενεργεί 
αντίθετα με ή ii) να τροποποιεί καθ` οιονδήποτε τρόπο διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, καθώς και όρους Συμβάσεων Παραχώρησης ή νόμων που τις κυρώνουν.»  

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 
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).  

Επομένως η Αρχή είναι αρμόδια για την συζήτηση του παρόντος θέματος και την έκδοση 
αποφάσεως.  
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Β. Αιτιολογικό 

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ενημερωθεί όλοι οι ΦΔΛ μέσω επιστολών που τους 
υπενθύμισαν την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις στην Αρχή που θα 
επιτρέψουν τον ακριβή υπολογισμό των τελών, ενώ τους ειδοποιούσαν  για οικονομικές οφειλές 
τους, με τους αναλογούντες τόκους όταν οι εξοφλήσεις είχαν καθυστερήσει.  

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι αρκετά από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεση της 
η Αρχή, προκύπτουν μόνο κατόπιν κοινοποίησης του Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων εκάστης 
χρήσης χωρίς να είναι διαθέσιμοι οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αυτών, οι οποίες 
αποτελούν πιο αξιόπιστη πηγή στοιχείων για τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών.  

Για τους Φορείς Διαχείρισης Λιμένων (ΦΔΛ) που έχουν παραλείψει να αποστείλουν τις οικονομικές 
καταστάσεις τους στην Ρ.Α.Λ., η Αρχή θα προχωρήσει στον διοικητικό προσδιορισμό των εσόδων 
τους με βάση το μέγιστο της τελευταίας πενταετίας. Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση είναι να 
ασκηθεί πίεση προς αυτούς μέσω των υψηλών τελών που θα κληθούν να καταβάλουν ώστε να 
τηρήσουν την υποχρέωσή τους. Αυτονόητα, σε περίπτωση κατά την οποία, σε μεταγενέστερο 
χρόνο, οι ΦΔΛ αποστείλουν τα οικονομικά τους στοιχεία, η Αρχή θα προβεί σε επανυπολογισμό 
της αντίστοιχης υποχρέωσης. 

Εάν οποιαδήποτε οφειλή δεν καταβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ο οφειλέτης υποχρεούται 
να καταβάλει τόκους για τη χρονική περίοδο από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης 
προθεσμίας καταβολής (άρθρο 53 παρ. 1 Ν 4174/13, άρθρο 6 παρ. 1 ΚΕΔΕ, όπως ισχύει). 

Το επιτόκιο είναι ίσο με το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του χρέους, πλέον οκτώ και 
πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως (άρθρο 1 Απόφ. Υπ. Οικον. 
ΔΠΕΙΣ/1198598/ΕΞ2013/2014, ΦΕΚ 19/Β). Το ανωτέρω επιτόκιο δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος 
που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, πριν την εκάστοτε 
σωρευτική μεταβολή αυτού κατά τέσσερεις (4) εκατοστιαίες μονάδες (βλ. τροποποίηση της υπό 
στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 5635 Β’/02.11.2022). Για τον υπολογισμό της μεταβολής αυτής λαμβάνεται ως βάση 
υπολογισμού το επιτόκιο που ίσχυε την 01/01/2014 (άρθρο 3 Απόφ. Υπ. Οικον. 
ΔΠΕΙΣ/1198598/ΕΞ2013/2014). Άρα, εξακολουθεί να είναι το ίδιο ως ίσχυε και το έτος 2021. 

Με βάση το Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ A 90/05-04-1974) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 
και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 83 παρ. 1 και 2 προβλέπεται ότι: «1. Βέβαιη και εκκαθαρισμένη 
χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το 
Δημόσιο. 2. Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., η 
οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και 
αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα 
στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαίτηση του Δημοσίου παραγεγραμμένη 
αντιτάσσεται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής. Η δήλωση του 
οφειλέτη για συμψηφισμό της απαίτησης κατά του Δημοσίου ή το έγγραφο του προϊσταμένου της 
Δ.Ο.Υ. για αυτεπάγγελτο συμψηφισμό κοινοποιείται στην εκκαθαρίζουσα την απαίτηση υπηρεσία, 
η οποία υποχρεούται σε άμεση απόδοση του συμψηφισθέντος ποσού». Συνακόλουθα, προκύπτει 
ότι ο συμψηφισμός δύναται να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας 
υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. 
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Γ. Παραρτήματα 

Παράρτημα I: Διοικητικός καθορισμός των τελών  

Για τους παρακάτω ΦΔΛ, η ΡΑΛ δεν διαθέτει πληροφόρηση για τα οικονομικά τους στοιχεία, παρά 
τις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις της, οπότε ορίζει το ύψος του τέλους με βάση το μέγιστο της 
τελευταίας πενταετίας. Οι ΦΔΛ που επιθυμούν τον επαναπροσδιορισμό του τέλους με βάση τα 
πραγματικά στοιχεία καλούνται για μία ακόμη φορά να υποβάλλουν αυτά, οπότε θα ακολουθήσει 
ο επανυπολογισμός (του τέλους). 

Α/Α Οργανισμός Λιμένος 
Τέλος για την 

χρήση 2021 (€) 

1 {..} 14.871,83 

 

Α/Α Λιμενικό ταμείο 
Τέλος για την 

χρήση 2021 (€) 

1 {..} 187,36 

2 {..} 343,86 

3 {..} 76,11 

4 {..} 295,70 

 

Α/Α 
Δημοτικό λιμενικό 

ταμείο 
Τέλος για την 

χρήση 2021 (€) 

1 {..} 668,62 

2 {..} 63,66 

3 {..} 324,19 

4 {..} 402,80 

5 {..} 1,28 

6 {..} 104,31 

7 {..}* 0,00 

8 {..} 103,50 

9 {..} 128,55 

10 {..} 412,28 

11 {..} 40,00 

12 {..} 23,03 

13 {..} 571,39 

14 {..} 6.824,97 

15 {..} 113,80 

16 {..} 225,53 

17 {..} 257,26 

18 {..} 1.833,68 

19 {..} 427,08 

20 {..} 20,12 

21 {..} 799,97 

22 {..} 6.859,42 
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Α/Α 
Δημοτικό λιμενικό 

ταμείο 
Τέλος για την 

χρήση 2021 (€) 

23 {..} 1.051,10 

24 {..} 426,92 

25 {..} 7.074,72 

26 {..} 164,98 

27 {..} 277,40 

28 {..} 2.471,22 

29 {..} 7,53 

30 {..} 92,62 

31 {..} 1.310,67 

32 {..} 246,97 

33 {..} 590,40 

34 {..} 139,00 

35 {..} 419,65 

36 {..} 654,69 

37 {..} 2.824,48 

38 {..} 795,28 

39 {..} 65,95 

40 {..} 1.040,93 

 

Α/Α Λιμενικό γραφείο 
Τέλος για την 

χρήση 2021 (€) 

1 {..}* 0,00 

2 {..}* 0,00 

 
*Οι τρεις (3) ανωτέρω ΦΔΛ για το έτος 2021 δεν έχουν κοινοποιήσει στοιχεία για τα δε 
προηγούμενα έτη κοινοποίησαν στοιχεία με μηδενική δραστηριότητα.  
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Παράρτημα ΙI: Εξέταση υπολογισμών συμψηφισμού 

Οι πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ περιέχουν για κάθε ΦΔΛ: 

• Οφειλόμενο ανταποδοτικό τέλος (υπέρ της Ρ.Α.Λ.), που είναι μερίδιο επί των συνολικών εσόδων, 0,3% για τους Οργανισμούς Λιμένων και 
0,2% για τους υπολοίπους,  

• Καταβολές, δηλαδή το ποσό το οποίο πιστώθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της Ρ.Α.Λ. από τον αντίστοιχο ΦΔΛ, 
• Διαφορά, η οποία προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης του καταβληθέντος ανταποδοτικού τέλους από το οφειλόμενο ανταποδοτικό τέλος, 
• Προσαυξήσεις, που αφορούν σε καθυστερημένη καταβολή της υποχρέωσης εκ μέρους των οφειλετών. Υπενθυμίζεται ότι για το χρονικό 

διάστημα της καθυστέρησης, το επιτόκιο είναι 8,76% ετησίως (0,73% μηνιαίως). 
• Αποτέλεσμα κατ’ έτος (με έντονη γραφή αυτό που ισχύει κατά την στιγμή έκδοσης της απόφασης) 

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ {..} 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Οφειλόμενο 
ανταποδοτικό τέλος 

13.942,02 € 13.803,27 € 15.667,52 € 16.771,14 € 17.765,77 € 20.612,16 € 20.664,44 € 15.069,56 € 18.077,50 € 

Καταβολές 13.942,02 € 15.000,00 € 15.956,89 € 16.771,14 € 17.765,77 € 20.699,77 € 21.000,00 € 15.447,69 € 16.000,00 € 

Διαφορά 0,00 € 1.196,73 € 289,37 € 0,00 € 0,00 € 87,61 € 335,56 € 378,13 € -2.077,50 € 

Αποτέλεσμα 0,00 € 1.196,72 € 1.486,10 € 1.486,10 € 1.486,10 € 1.573,70 € 1.909,26 € 2.287,39 € 209,89 € 

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ {..} 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Οφειλόμενο 
ανταποδοτικό τέλος 

434,96 € 424,18 € 313,31 € 397,66 € 366,21 € 313,27 € 527,66 € 471,66 € 900,03 € 

Καταβολές 501,29 € 588,34 € 380,50 € 463,65 € 413,13 € 0,00 € 430,34 € 471,66 € 1.025,34 € 

Διαφορά 66,33 € 164,16 € 67,19 € 65,99 € 46,92 € -313,27 € -97,32 € 0,00 € 125,31 € 

Αποτέλεσμα 66,33 € 230,49 € 297,68 € 363,67 € 410,59 € 97,32 € 0,00 € 0,00 € 125,31 € 
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  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ {..} 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Οφειλόμενο 
ανταποδοτικό τέλος 

1.674,89 € 1.318,65 € 1.521,29 € 2.013,00 € 2.062,14 € 1.615,47 € 2.598,68 € 1.708,34 € 1.007,42 € 

Καταβολές 2.465,70 € 1.583,28 € 2.040,92 € 2.151,91 € 9.183,40 € 1.695,40 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Διαφορά 790,81 € 264,63 € 519,63 € 138,91 € 7.121,26 € 79,93 € -598,68 € -1.708,34 € -1.007,42 € 

Αποτέλεσμα 790,81 € 1.055,44 € 1.575,08 € 1.713,99 € 8.835,25 € 8.915,19 € 8.316,51 € 6.608,17 € 5.600,76 € 

 
 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ {..} 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Οφειλόμενο 
ανταποδοτικό τέλος 

718,47 € 587,88 € 176,74 € 225,53 € 162,48 € 189,21 € 162,31 € 176,15 € 225,53 €* 

Καταβολές 1.313,48 € 1.143,33 € 656,02 € 298,44 € 150,92 € 192,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Διαφορά 595,01 € 555,45 € 479,28 € 72,91 € -11,56 € 2,97 € -162,31 € -176,15 € -225,53 € 

Αποτέλεσμα 595,01 € 1.150,46 € 1.629,74 € 1.702,65 € 1.691,08 € 1.694,06 € 1.531,75 € 1.355,60 € 1.130,07 € 

 
*διοικητικά οριζόμενο τέλος λόγω μη υποβολής των οικονομικών στοιχείων 
 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ {..} 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Οφειλόμενο 
ανταποδοτικό τέλος 

200,36 € 193,80 € 210,04 € 241,02 € 326,71 € 437,72 € 504,24 € 405,95 € 936,90 € 

Καταβολές 227,40 € 248,87 € 302,37 € 529,36 € 493,45 € 466,98 € 961,30 € 0,00 € 894,11 € 

Διαφορά 27,04 € 55,07 € 92,33 € 288,34 € 166,74 € 29,26 € 457,06 € -405,95 € -42,79 € 

Αποτέλεσμα 27,04 € 82,11 € 174,44 € 462,77 € 629,51 € 658,78 € 1.115,83 € 709,89 € 667,09 € 
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  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ {..} 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Οφειλόμενο 
ανταποδοτικό τέλος 

2.494,07 € 2.428,87 € 2.227,65 € 2.645,45 € 2.662,84 € 2.735,24 € 3.057,41 € 2.260,53 € 3.171,81 € 

Καταβολές 2.375,00 € 2.340,80 € 2.519,88 € 2.696,76 € 2.710,76 € 3.236,79 € 2.368,48 € 2.038,00 € 3.662,75 € 

Διαφορά -119,07 € -88,07 € 292,23 € 51,31 € 47,92 € 501,55 € -688,93 € -222,53 € 490,94 € 

Προσαυξήσεις λόγω 
μη έγκαιρης 
καταβολής 

        6,60 € 

Αποτέλεσμα -119,07 € -207,13 € 85,10 € 136,40 € 184,33 € 685,87 € -3,06 € -225,59 € 258,75 € 
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Παράρτημα ΙΙΙ: Χρηματικοί κατάλογοι χρήσης 2021 

Α/Α 
Οργανισμός 

Λιμένος 

Υποχρεώσεις από 
τέλη χρήσεων 

πριν το 2021 (€) Προσαυξήσεις (€) 
Υπόλοιπο από τέλη για 

την χρήση 2021 (€) Σύνολο (€) 

1 {..} 0 0 14.871,83 14.871,83 

2 {..} 0 0 26,44 26,44 

 

Α/Α 
Λιμενικό 
ταμείο 

Υποχρεώσεις από 
τέλη χρήσεων πριν 

το 2021 (€) Προσαυξήσεις (€) 

Υπόλοιπο από 
τέλη για την 

χρήση 2021 (€) Σύνολο (€) 

1 {..} 239,40 19,22 187,36 445,98 

2 {..} 1.793,48 144,02 343,86 2.281,36 

3 {..} 0 0 76,11 76,11 

4 {..} 0 0 348,55 348,55 

5 {..} -279,71 0 295,70 15,99 

6 {..}1 -407,33 0 52,38 52,38 

7 {..} 0 0 263,26 263,26 

 

Α/Α 
Δημοτικό λιμενικό 

ταμείο 

Υποχρεώσεις από 
τέλη χρήσεων 

πριν το 2021 (€) Προσαυξήσεις (€) 

Υπόλοιπο από 
τέλη για την 

χρήση 2021 (€) Σύνολο (€) 

1 {..} 0 0 294,32 294,32 

2 {..} 0 0 685,80 685,80 

3 {..} 112,14 9,00 63,66 184,80 

4 {..} 0 0 324,19 324,19 

5 {..} 0 0 402,80 402,80 

6 {..} 13,55 1,09 1,28 15,92 

7 {..} 0 0 104,31 104,31 

8 {..} 0 0 103,50 103,50 

9 {..} 84,13 6,76 128,55 219,44 

10 {..} -67,83 0 412,28 344,45 

11 {..} 60,26 4,84 40 105,10 

12 {..} 121,74 9,78 23,03 154,55 

13 {..} 572,82 46,00 571,39 1.190,21 

14 {..} 1.287,93 18,80 6.824,97 8.131,70 

15 {..} 0,34 0,03 113,8 114,17 

16 {..} 0 0 29,37 29,37 

17 {..} 0 0 257,26 257,26 

18 {..} 14.172,62 1.138,06 1.833,68 17.144,36 

19 {..} -2,72 0 427,08 424,36 

20 {..} 0 0 1,40 1,40 

21 {..} 584,31 27,56 0 611,87 

 
1 Το ΛΤ Φθιώτιδας διέθετε πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 407,33. Το τέλος του για το 2021 υπολογίστηκε στα 613,91 €, 
ενώ κατέβαλλε έναντι της υποχρέωσής του 154,20 €, οπότε η τρέχουσα οφειλή του είναι 52,38 €. 
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Α/Α 
Δημοτικό λιμενικό 

ταμείο 

Υποχρεώσεις από 
τέλη χρήσεων πριν 

το 2021 (€) Προσαυξήσεις (€) 

Υπόλοιπο από 
τέλη για την 

χρήση 2021 (€) Σύνολο (€) 

22 {..} 10,37 € 0,83 € 20,12 31,32 

23 {..} 0 0 799,97 799,97 

24 {..} -4.274,55 0 6.859,42 2.584,86 

25 {..} 499,26 40,09 0 539,35 

26 {..} 0 0 1.051,10 1.051,10 

27 {..} 0 0 426,92 426,92 

28 {..} 0 0 7.074,72 7.074,72 

29 {..} 741,04 59,51 164,98 965,53 

30 {..} 0 0 277,40 277,40 

31 {..} 953,50 76,57 2471,22 3.501,29 

32 {..} 0 0 7,53 7,53 

33 {..} 0 0 1.026,35 1.026,35 

34 {..} -82,56 0 92,62 10,06 

35 {..} 0 0 1.310,67 1.310,67 

36 {..} 0 0 246,97 246,97 

37 {..} 2.880,98 231,34 590,4 3.702,72 

38 {..} 0 0 139,00 139,00 

39 {..} 3.918,08 314,62 419,65 4.652,35 

40 {..} 0 0 654,69 654,69 

41 {..} -165,44 0 2.824,48 2.659,04 

42 {..} 0 0 795,28 795,28 

43 {..} 65,95 5,30 65,95 137,20 

44 {..} 0 0 1.040,93 1.040,93 

 

Α/Α Λιμενικό γραφείο 

Υποχρεώσεις από 
τέλη χρήσεων 

πριν το 2021 (€) Προσαυξήσεις (€) 
Υπόλοιπο από τέλη για 

την χρήση 2021 (€) Σύνολο (€) 

1 {..} 0 0 8,40 8,40 

2 {..} 0 0 55,66 55,66 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΦΔΛ με μηδενικό υπόλοιπο  
 

Α/Α Οργανισμός Λιμένος 

1 {..} 

2 {..} 

3 {..}2 

4 {..} 

5 {..} 

6 {..} 

7 {..} 

8 {..} 

9 {..} 

10 {..} 
 

Α/Α Λιμενικό ταμείο 

1 {..} 

2 {..} 

3 {..} 
 

Α/Α Δημοτικό λιμενικό ταμείο 

1 {..} 

2 {..} 

3 {..} 

4 {..} 

5 {..} 

6 {..} 

7 {..} 

8 {..} 

9 {..} 

10 {..} 

11 {..} 

12 {..} 

13 {..} 

14 {..} 

15 {..} 

16 {..} 

17 {..} 

18 {..} 

19 {..} 

20 {..} 

21 {..} 

22 {..} 

23 {..} 

24 {..} 

25 {..} 
 

 
2 Αναμονή για υποβολή οριστικών οικονομικών στοιχείων. 
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Α/Α Λιμενικό γραφείο 

1 {..} 

2 {..} 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία ομόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

α΄. Την έγκριση του διοικητικά οριζόμενου τέλους για όσους ΦΔΛ δεν έχουν υποβάλλει οικονομικά 
στοιχεία στην Αρχή (βλ. Παράρτημα Ι). 

β’. Την έγκριση των υπολογισμών για τον συμψηφισμό πλεοναζόντων καταβληθέντων 
ανταποδοτικών τελών (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

γ΄. Την βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους του 
οικονομικού έτους 2022 (Χρήση 2021), όπως φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

δ΄. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης για τις απαραίτητες ενέργειες προς το αρμόδιο προσωπικό της 
Αρχής για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

  

  Ο Πρόεδρος της Ρ. Α. Λ. 

Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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