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                                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                         
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  & 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                                  
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 

e-mail :  info@raports.gr  

                                                          ΑΠΟΦΑΗ 4/2015  
 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  37θ/16.11.2015 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Εκδίκαςθ Αιτιςεων Ανακεϊρθςθσ τθσ  ΑΠΟΦΑΗ 2/22.6.2015  τθσ Ρ.Α.Λ. από 
τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και τθν Α.Γ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΗ. 

 
τισ 16 Νοεμβρίου 2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00,  ςτθν οδό Γρ. Λαμπράκθ αρ.150, 
Πειραιάσ, όπου ςτεγάηεται το Τπουργείο Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, 
ςυνιλκαν ςτθ 37θ υνεδρίαςι τουσ τα Μζλθ τθσ αυτοτελοφσ δθμόςιασ υπθρεςίασ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Κακ. 
Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί του 
ανωτζρω  κζματοσ τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ  

 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 

2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 

3. Παπαδόπουλοσ Γεϊργιοσ του Σριαντάφυλλου 

4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 

7. ζργθ Αντωνία του Ιακϊβου 

8. Βαγγζλασ Γιϊργοσ του Κωνςταντίνου 
9. Χλωμοφδθσ Κων/νοσ του Ιωάννθ 

 

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ  

Ειςθγιτρια  

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 

 

 

Μζλοσ 

 

Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ  
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                                                                ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (για ςυντομία: Ρ.Α.Λ.) ζχει λάβει τθν ΑΠΟΦΑΗ 2/2015 
ςτθν 29θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ/22.6.2015, θ οποία κοινοποιικθκε ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ, 
ιτοι ςτον Οργανιςμό Λιμζνα Βόλου Α.Ε.(για ςυντομία: Ο.Λ.Β.) και ςτθν ΑΝΩΝΤΜΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΗΡΑΚΛΗ (για ςυντομία: ΑΓΕΣ - ΗΡΑΚΛΗ) ςτισ 6.7.2015. 

 τισ 13.07.2015 ο Ο.Λ.Β. κατζκεςε ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 438/13.7.2015).  τισ 5.8.2015 κατζκεςε επίςθσ ΑΙΣΗΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ  θ ΑΓΕΣ-ΗΡΑΚΛΗ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 484/5.8.2015).Επίςθσ κατζκεςε θ 
ιδία εταιρεία (αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 483/5.8.2015) ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΣΗΗ. 

 Επί των δφο αιτιςεων ανακεϊρθςθσ και τθσ καταγγελίασ-αίτθςθσ ο Πρόεδροσ τθσ 
Ρ.Α.Λ. ανζκεςε τθν διαμόρφωςθ ειςιγθςθσ κατϋ Αρκρο 43, παρ.5 εδ.1 του 
Ν.4150/2013 ςτον Ειςθγθτι τθσ Ρ.Α.Λ. κ. Γ. Παπαδόπουλο.  

 τθν 34θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ/4.9.2015 τθσ Ρ.Α.Λ. παρζςτθςαν, κατόπιν νομίμου προςκλιςεωσ 
τουσ, τα ενδιαφερόμενα μζρθ προκειμζνου να αναπτφξουν τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ επί 
των ανωτζρω αιτιςεων τουσ. Από πλευράσ του Ο.Λ.Β. παρζςτθ ο Πρόεδροσ του κ. Ι. 
Πρίγκοσ μετά του Νομικοφ  υμβοφλου του Οργανιςμοφ κ. Καραγιϊργου και από 
πλευρά τθσ Α.Γ.Ε.Σ. –ΗΡΑΚΛΗ θ κα Ι. Χατηθπλι-Μακιοφ, Γεν. Διευκφντρια Νομικϊν 
Τπθρεςιϊν και Ακίνθτθσ Περιουςίασ, μετά των Νομικϊν υμβοφλων τθσ, Κακ. κ. Γ. 
Δελλι και κ. Α. Χαςαπόπουλου. Η ΑΓΕΣ-ΗΡΑΚΛΗ δια των ανωτζρω εκπροςϊπων τθσ 
ηιτθςε και ζλαβε από τθν Ρ.Α.Λ. προκεςμία 15 θμερϊν προκειμζνου να υποβάλει 
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, τα οποία κατζκεςε ςτισ 15.9.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
553/15.9.2015) με υπόμνθμα και μελζτθ προςδιοριςμοφ φψουσ λιμενικϊν τελϊν με τα 
οποία αναλφονται οι ιςχυριςμοί τθσ, που διαλαμβάνονται ςτθν κατατεκείςα αίτθςθ 
ανακεϊρθςθσ. 

 Μετά τθν υποβολι και των ςυμπλθρωματικϊν, ςτοιχείων αυτϊν, ο Ειςθγθτισ κ. Γ. 
Παπαδόπουλοσ κατζκεςε τθν γραπτι  ειςιγθςι του προσ τθν Ρ.Α.Λ. (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
637/9.11.2015), θ οποία διανεμικθκε εμπροκζςμωσ ςε όλα τα Μζλθ. 

 

Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΑΡΑΔΕΚΣΟ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 

φμφωνα με το Αρκρο 43, παρ.6 του Ν. 4150/2013 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων τθσ 

Ρ.Α.Λ., όπωσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ υπ’ αρικμ. 2/2015 προςβαλλόμενθ 

απόφαςθ, χωρεί αίτθςθ ανακεϊρθςθσ, θ οποία αςκείται εντόσ τριάντα θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

τθν υπό εξζταςθ περίπτωςθ, θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ κοινοποιικθκε ςτα 

ενδιαφερόμενα μζρθ ςτισ 6.7.2015. Δεδομζνου ότι οι υπό κρίςιν αιτιςεισ 

ανακεϊρθςθσ κατατζκθκαν ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ., θ μεν του ΟΛΒ ςτισ 13.7.2015, θ δε τθσ 

ΑΓΕΣ-ΗΡΑΚΛΗ ςτισ 5.8.2015, θ Ρ.Α.Λ. κρίνει ότι είναι αμφότερεσ εντόσ τθσ νομίμου 

προκεςμίασ με ςυνζπεια να είναι παραδεκτζσ και προχωρεί ςτθν κατ’ ουςίαν εξζταςθ 

των λόγων τουσ. 
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Κατόπιν των παραπάνω και αφοφ τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ., ζλαβαν υπϋόψθ: 

 Σθν ανωτζρω ειςιγθςθ του οριςκζντα Ειςθγθτι κ. Γ. Παπαδόπουλου 

 Σθν νομοκεςία που διζπει τθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ Ρ.Α.Λ. 

 Σο γεγονόσ ότι θ Ρ.Α.Λ. είναι μεταξφ άλλων αρμόδια και για τθν 

διαμεςολάβθςθ και τθν επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ χρθςτϊν και φορζων 

διαχείριςθσ των Λιμζνων. 

 Σισ ΑΠΟΦΑΕΙ 1/2015 και 2/2015 τθσ Ρ.Α.Λ.  

 Σισ απόψεισ των  δφο μερϊν, επί των κατατεκειςϊν αιτιςεων ανακεϊρθςθσ, 

όπωσ αυτζσ διατυπϊκθκαν τόςο προφορικϊσ, όςο και γραπτϊσ μετά των 

ςυμπλθρωματικϊν τουσ ςτοιχείων.  

 Σισ αρχζσ τθσ αποφυγισ του ακζμιτου ανταγωνιςμοφ και τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ που πρζπει να διζπει τουσ φορείσ διαχείριςθσ και τουσ χριςτεσ 

των Λιμζνων, με απϊτερο ςκοπό τθν τόνωςθ τθσ Εκνικισ Οικονομίασ μασ. 

 Σισ διαλογικζσ απόψεισ μεταξφ των Μελϊν,  

 

 ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

 

(εκτόσ του οριςθζντα Ειςηγητή, ο οποίοσ απζχει από την ψηφοφορία για το θζμα, με άρθρο 
43, παρ.5 εδ.βϋ του Ν.4150/2013) 

 

Σθν απόρριψθ ςτο ςφνολo  τθσ αίτθςθσ ανακεϊρθςθσ του Οργανιςμοφ Λιμζνα Βόλου 

Α.Ε. με το εξισ ςκεπτικό:  

 

1) Όςον αφορά τον λόγο περί τθσ κακ’ υπζρβαςθ εξουςίασ και εκτόσ νομοκετικισ 
εξουςιοδότθςθσ ζκδοςθ τθσ προςβαλλόμενθσ ΑΠΟΦΑΗ 2/2015  τθσ Ρ.Α.Λ. : 

φμφωνα με τθν παράγραφο 8 του Άρκρου 43 του Ν.4150/2013, όπωσ αυτόσ ιςχφει 
ςιμερα, θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων είναι αρμόδια μεταξφ άλλων για τθν 
διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ χρθςτϊν και φορζων διαχείριςθσ των 
Λιμζνων, τθν διαχείριςθ παραπόνων και τθν λιψθ δεςμευτικϊν αποφάςεων επί 
αυτϊν. 

 Παράλλθλα ςτθν ίδια παράγραφο ορίηεται, ότι θ Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια και για τθν 

γνωμοδότθςθ επί τθσ μεκοδολογίασ και του κακοριςμοφ των τελϊν λιμενικϊν 

υπθρεςιϊν και των τελϊν λιμενικϊν υποδομϊν και για τθν γνωμοδότθςθ κατόπιν 

ςχετικοφ ερωτιματοσ ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου επί ειδικϊν κεμάτων 
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Λιμζνων, περιλαμβανομζνων και μζτρων για τθν ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμό του 

εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ. 

τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ ΡΑΛ δεν κλικθκε να γνωμοδοτιςει , όπωσ  αβαςίμωσ  

ερμθνεφει ο Ο.Λ.Β. , επί τθσ μεκοδολογίασ γενικϊσ του κακοριςμοφ των τελϊν 

λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ , 

που επίςθσ είναι αρμόδια , αλλά κλικθκε κατόπιν αιτιματοσ να επιλφςει υφιςτάμενθ 

διαφορά μεταξφ χριςτθ (ΑΓΕΣ-ΗΡΑΚΛΗ) και φορζα διαχείριςθσ (ΟΛΒ ) του Λιμζνα 

του Βόλου. Η Ρ.Α.Λ. μάλιςτα με τθν πρϊτθ απόφαςι τθσ επί του αιτιματοσ (ΑΠΟΦΑΗ 

1/2015) άςκθςε και τον διαμεςολαβθτικό τθσ ρόλο μεταξφ των δφο μερϊν  και επειδι 

αυτόσ απζβθ άκαρποσ προχϊρθςε  ςτθν λιψθ δεςμευτικισ απόφαςθσ, όπωσ ρθτϊσ 

ζχει νομοκετικι εξουςιοδότθςθ βάςει του ανωτζρω Νόμου. 

2) Όςον αφορά τον λόγο περί αρμοδιότθτασ τθσ Ρ.Α.Λ.  για τον κακοριςμό του νομίμου 

ανταλλάγματοσ και περί αρμοδιότθτασ του Δ.. του Ο.Λ.Β.  

Η Ρ.Α.Λ. δεν ανακάλεςε ατομικι διοικθτικι πράξθ, οφτε κακόριςε το νόμιμο 

αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ χϊρου με τθν απόφαςι τθσ, όπωσ αβαςίμωσ ιςχυρίηεται ο 

Ο.Λ.Β., αλλά τροποποίθςε τον υπολογιςμό του ανταλλάγματοσ, εφόςον κατόπιν 

ουςιαςτικά τθσ καταγγελίασ τθσ ΑΓΕΣ- ΗΡΑΚΛΗ, ζκρινε ςτα πλαίςια τθσ αρμοδιότθτάσ 

τθσ, ότι θ ςθμερινι τιμολόγθςθ του Ο.Λ.Β. είναι ςε κάποια ςθμεία υπζρμετρθ για τθν 

αιτοφςα Εταιρεία ςε ςχζςθ με άλλουσ χριςτεσ του ιδίου λιμζνοσ. 

3) Όςον αφορά τον λόγο ότι με τθν ΑΠΟΦΑΗ 2/2015 θ Ρ.Α.Λ. καταργεί ιςχφουςεσ 

αποφάςεισ των ανωτάτων Δικαςτθρίων, ςφμφωνα με τισ οποίεσ κρίκθκε νόμιμοσ ο 

ιςχφων τφποσ μεκοδολογίασ και κακοριςμοφ του ανταλλάγματοσ ςτθν υπόκεςθ 

αυτι . 

Η Ρ.Α.Λ. δεν κατιργθςε καμία απόφαςθ Δικαςτθρίου, αντικζτωσ εξζταςε ενδελεχϊσ 

όλεσ τισ προςκομιςκείςεσ και από τισ δφο πλευρζσ αποφάςεισ και ζκρινε  ότι δεν 

υπάρχει δεδικαςμζνο, όςον αφορά τον τρόπο κακοριςμοφ του ανταλλάγματοσ, όπωσ 

αβαςίμωσ ιςχυρίηεται ο Ο.Λ.Β. Τπάρχει δεδικαςμζνο  ςτο ότι νομίμωσ μζχρι και το 

ζτοσ  1980 (ζτοσ τθσ τελευταίασ χρονικά δικαςτικισ απόφαςθσ) αρμόδια αρχι για τθν 

είςπραξθ του ανωτζρω ανταλλάγματοσ τθσ ΑΓΕΣ-ΗΡΑΚΛΗ, ιταν θ Λιμενικι Επιτροπι 

Βόλου. 

 

φμφωνα με όλα τα παραπάνω , η προςβαλλόμενη από τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. απόφαςη, 

είναι απολφτωσ νόμιμη και εντόσ  του πλαιςίου των νομοθετημζνων αρμοδιοτήτων 

τησ Ρ.Α.Λ. και κατά ςυνζπεια απορρίπτεται η αίτηςη αναθεϊρηςησ του Ο.Λ.Β. Α.Ε.    
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ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(με ψιφουσ 6 υπζρ, 1 κατά) 

Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΗ ΑΓΕΣ-ΗΡΑΚΛΗ 

 

(εκτόσ του οριςθζντα Ειςηγητή, ο οποίοσ απζχει από την ψηφοφορία για το θζμα, ςφμφωνα 
με άρθρο 43, παρ.5 εδ.βϋ του Ν.4150/2013) 

 

1. Ωσ προσ τον κφριο λόγο τθσ αίτθςθσ, περί αναρμοδιότθτασ του Ο.Λ.Β. ΑΕ  να 

ειςπράττει το κακοριςκζν αντάλλαγμα. 

 

Η εταιρεία ωσ κφριο λόγο τθσ υπό κρίςιν αίτθςθσ ανακεϊρθςθσ, που κατζκεςε ςτθν 
Ρ.Α.Λ., προβάλλει τθν αναρμοδιότθτα του Ο.Λ.Β. να ειςπράττει από αυτιν το 
αντάλλαγμα που είχε κακοριςκεί με τθν υπϋαρικμ. 14/1976 Πράξθ τθσ Λιμενικισ 
Επιτροπισ Βόλου, για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ τθσ λιμενικισ ηϊνθσ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ. Ειδικότερα, ςτο ‘Αρκρο 2, παρ. 4 εδ. ιιι τθσ από 19.11.2002 
φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ 
με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Λιμζνα Βόλου Α.Ε.» ορίηεται ότι το παραχωροφμενο με 
τθν φμβαςθ αυτι ςτον Ο.Λ.Β. δικαίωμα χριςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ λιμενικισ 
ηϊνθσ κατϋεξαίρεςθ  δεν κα καλφπτει τθν περίπτωςθ των περιοχϊν, εγκαταςτάςεων 
και ζργων επί των οποίων υφίςτανται δικαιϊματα αποκλειςτικισ χριςθσ τουσ, τα 
οποία ζχουν χορθγθκεί ςε βιομθχανικζσ επιχειριςεισ με βάςθ διατάξεισ 
αναπτυξιακϊν νόμων. Η εξαίρεςθ, όπωσ ορίηεται ςυγκεκριμζνα, ιςχφει μζχρι να 
παφςει οριςτικά θ λειτουργία των επιχειριςεων τισ οποίεσ εξυπθρετοφν οι 
προαναφερόμενεσ περιοχζσ, εγκαταςτάςεισ και ζργα. 
 
Ερμθνεφοντασ τθν ωσ άνω διάταξθ τθσ φμβαςθσ θ ΑΓΕΣ-ΗΡΑΚΛΗ,  κεωρεί ότι το 
Ελλθνικό Δθμόςιο δεν ζχει παραχωριςει ςτον Ο.Λ.Β.  το δικαίωμα χριςθσ και 
εκμετάλλευςθσ των εγκαταςτάςεων τθσ Εταιρείασ ςτον Βόλο, αλλά εφόςον θ 
ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ ζχει υπαχκεί με τθν αρχικι ςφμβαςθ ςτισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ αναπτυξιακισ νομοκεςίασ του Ν. 4171/1961, το δικαίωμα αυτό ζχει 
διατθρθκεί ςτθν εξουςία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και κατά ςυνζπεια, αρμόδιο να 
κακορίηει και να ειςπράττει το αντάλλαγμα τθσ χριςθσ των εγκαταςτάςεων τθσ ΑΓΕΣ-
ΗΡΑΚΛΗ  ςτθν λιμενικι ηϊνθ του Βόλου, δεν είναι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ο 
Ο.Λ.Β, αλλά το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

Ο ιςχυριςμόσ αυτόσ τθσ Εταιρείασ δεν περιλαμβανόταν ςτθν από 1.9.2014 αρχικι 
αίτθςθ τθσ, επί τθσ οποίασ εκδόκθκε θ ΑΠΟΦΑΗ 2/2015  τθσ Ρ.Α.Λ. Ζγινε  επίκλθςι 
του για πρϊτθ φορά με υπόμνθμα  τθσ Εταιρείασ ςτισ 11.6.2015, μεταγενζςτερα τθσ 
αρχικισ επί του κζματοσ ΑΠΟΦΑΗ 1/2015 τθσ Ρ.Α.Λ. Για το λόγο αυτό θ Ρ.Α.Λ. δεν 
υπειςιρκε ςτθν ουςιαςτικι εξζταςθ του ςυγκεκριμζνου ιςχυριςμοφ κατά τθν ζκδοςθ 
τθσ προςβαλλομζνθσ ΑΠΟΦΑΗ 2/2015. Η ΑΓΕΣ-ΗΡΑΚΛΗ προβάλλει με τθν υπό 
κρίςθ αίτθςθ  ανακεϊρθςθσ ωσ κφριο λόγο τθν ανωτζρω άποψθ, ενϊ παράλλθλα με 
τθν με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 483/5.8.2015 ΑΙΣΗΗ-ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ τθσ προβάλλει αυτοτελϊσ 
τον ανωτζρω ιςχυριςμό προσ εξζταςθ από τθν ΡΑΛ. Η Εταιρεία με το ανωτζρω 
ζγγραφο τθσ αφενόσ καταγγζλλει τον Ο.Λ.Β για παραβίαςθ των όρων τθσ φμβαςθσ 
Παραχϊρθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου/Ο.Λ.Β.  με το παραπάνω  ςκεπτικό, δθλαδι ότι 
κακϊσ ειςπράττει το αντάλλαγμα για τθν χριςθ των εγκαταςτάςεϊν τθσ, ενϊ δεν ζχει  
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αυτό το δικαίωμα και αφετζρου ηθτά από τθν Ρ.Α.Λ. να αναγνωρίςει τον αναφερόμενο 
ιςχυριςμό και να απαγορεφςει προςωρινά τθν τιμολόγθςθ τθσ Εταιρείασ, μζχρι τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ ανωτζρω καταγγελίασ-αίτθςθσ. 

Επί του ανωτζρου κφριου λόγου τησ αίτηςησ αναθεϊρηςησ τησ ΑΓΕΣ – ΗΡΑΚΛΗ  η 

Ρ.Α.Λ. ςτην 36η ΤΝΕΔΡΙΑΗ/6.11.2015 (Θζμα 7ο) αποφάςιςε ομόφωνα να 

αποςταλεί ζγγραφο με ςυγκεκριμζνα διευκρινιςτικά ερωτήματα ςτα Τπουργεία τα 

οποία είχαν ςυνυπογράψει το 2003 την φμβαςη Παραχϊρηςησ Ελληνικοφ 

Δημοςίου - Οργανιςμοφ Λιμζνα Βόλου Α.Ε , αρχήσ γενομζνησ από το Τ.ΝΑ.Ν.Π. Ωσ εκ 

τοφτου ο ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ παραμζνει προσ εξζταςη από την Ρ.Α.Λ. μετά την 

παραλαβή των ςχετικϊν απόψεων. 

2. Ωσ προσ τον επικουρικό λόγο τθσ αίτθςθσ για τροποποίθςθ τθσ   μεκοδολογίασ 

επιβολισ του ανταλλάγματοσ  

Επικουρικά θ εταιρεία ηθτεί να ανακεωρθκεί θ ΑΠΟΦΑΗ 2/2015 τθσ Ρ.Α.Λ., ϊςτε θ 

μεκοδολογία τιμολόγθςθσ τθσ Εταιρείασ  από τον Ο.Λ.Β. (Α= Ε ∙ Δ1 + 0,4 ∙ Σ ∙ Δ2) να: 

α)  Μθν περιζχει κακόλου τον μεταβλθτό προςκετζο 0,4 ∙ Σ ∙ Δ2, αλλά μόνον τον 

ςτακερό προςκετζο  Ε ∙ Δ1. ε περίπτωςθ μθ αποδοχισ του αιτιματοσ μθδενιςμοφ 

του μεταβλθτοφ προςκετζου, θ εταιρεία προτείνει τθν δραςτικι μείωςθ του 

ςυντελεςτι 0,4 ∙ Δ2 από τθν τιμι του 0,10 € ανά τόνο διακινοφμενου εμπορεφματοσ 

τθσ ΑΠΟΦΑΗ 2/22.6.2015 τθσ Ρ.Α.Λ. ςε 0,50 ζωσ 0,70 ανά τόνο. 

β)  Βαςίηεται μόνο ςτθν πραγματικά χρθςιμοποιοφμενθ ζκταςθ Ε τθσ 

παραχϊρθςθσ και  

γ)   Μθν οδθγεί εκ του αποτελζςματοσ ςε μεγαλφτερθ χρζωςθ τθσ Εταιρείασ ανά 

μονάδα παραχωρθκείςασ επιφάνειασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αντίςτοιχα 

ςυγκριτικά ςτοιχεία που ζχει προςκομίςει για άλλεσ περιπτϊςεισ ςε άλλεσ περιοχζσ 

τθσ Ελλάδασ. 

Επί των ανωτζρω επικουρικϊν αιτθμάτων θ Ρ.Α.Λ. αποφαςίηει: 

α) Ορθϊσ ςτον μαθηματικό τφπο του καθοριςθζντοσ ανταλλάγματοσ 

ςυμπεριλαμβάνεται μεταβλητόσ προςθετζοσ, δεδομζνου ότι οι ςυντελεςτζσ 

Σ(=ποςότητα διακινοφμενου υλικοφ) και 0,10€ ανά τόνο διακινοφμενου 

εμπορεφματοσ είναι εφλογοι για τον υπολογιςμό του κόςτουσ χρήςησ των 

λιμενικϊν  εγκαταςτάςεων  τησ εταιρείασ, ανάλογα με τον κφκλο εργαςιϊν τησ 

και τησ ειδικήσ παραμζτρου τησ καταςκευήσ και ςυντήρηςησ αυτϊν των 

εγκαταςτάςεων αποκλειςτικά με δαπάνεσ τησ. Διατηρεί την προςβαλλόμενη 

απόφαςη, όςον αφορά το ςκζλοσ τησ μείωςησ του μεταβλητοφ ςυντελεςτή        

0,4 ∙ Δ2 από 0,14 €/τόνο ςε 0,10 €/τόνο  ςφμφωνα με το ςκεπτικό τησ και δεν 

αποδζχεται την προτεινόμενη από την εταιρεία δραςτική αφξηςη του (και όχι 

μείωςη, όπωσ η εταιρεία θεωρεί) από το ςημερινό 0,14 €/τόνο ςε 0,5-0,7 € /τόνο. 
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β) Καλεί τον Ο.Λ.Β. να εφαρμόςει το αργότερο ζωσ τισ 31.3.2016 το ςκζλοσ τησ 

ΑΠΟΦΑΗ 2/2015 τησ Ρ.Α.Λ. για επανακαθοριςμό του ςυντελεςτή Δ1. ε 

περίπτωςη παρζλευςησ άπρακτησ τησ ανωτζρω προθεςμίασ η Ρ.Α.Λ. θα προβεί 

με απόφαςη τησ ςε καθοριςμό υντελεςτή Δ1.  

Κατόπιν των παραπάνω, η Ρ.Α.Λ. εμμζνει ςτην ΑΠΟΦΑΗ 2/2015, απορρίπτοντασ 

τουσ λοιποφσ λόγουσ τησ αίτηςησ αναθεϊρηςησ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτην απόφαςη αυτή. 

Κατά την άποψη του μειοψηφοφντοσ Μζλουσ τησ Ρ.Α.Λ. κ. Κ. Βαλλερά, η Ρ.Α.Λ. 

πρζπει να αναβάλει την ζκδοςη απόφαςησ επί τησ ανωτζρω αίτηςησ αναθεϊρηςησ 

τησ ΑΠΟΦΑΗ 2/2015, μζχρι τη λήψη των απόψεων των αρμοδίων Υπουργείων 

επί των διευκρινιςτικϊν ερωτημάτων τησ Ρ.Α.Λ. 

Η Ρ.Α.Λ. καλεί τα δφο μζρη να επανεξετάςουν τη ςτάςη τουσ, λαμβάνοντασ 

υπόψη την προτροπή τησ, όπωσ διατυπϊνεται ςτην ΑΠΟΦΑΗ 1/2015. 

Κατά τθσ ανωτζρω αποφάςεωσ χωρεί Αίτθςθ Ακυρϊςεωσ ενϊπιον του Διοικθτικοφ 

Εφετείου Πειραιϊσ. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 
 
 
 
 

          Κακ.Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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