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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  & 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 

Τηλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 

e-mail :  info@raports.gr  

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2015  
 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  37
η
/16.11.2015 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Εκδίκαση Αιτήσεων Αναθεώρησης της  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/22.6.2015  της Ρ.Α.Λ. από 

τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. 

 

Στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,  στην οδό Γρ. Λαμπράκη αρ.150, 

Πειραιάς, όπου στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 

συνήλθαν στη 37
η
 Συνεδρίασή τους τα Μέλη της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας 

«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Καθ. 

Κωνσταντίνου Μουτζούρη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του 

ανωτέρω  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Μουτζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη Πρόεδρος 

2. Μπαντιάς Δημήτριος του Παρασκευά 

3. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Τριαντάφυλλου 

4. Μακρυγιάννη Αφροδίτη-Ευαγγελία του Σταματίου 

5. Βαλλεράς Κρίτων-Αθανάσιος του Στεφάνου 

7. Σέργη Αντωνία του Ιακώβου 

8. Βαγγέλας Γιώργος του Κωνσταντίνου 

9. Χλωμούδης Κων/νος του Ιωάννη 

 

Αντιπρόεδρος 

Εισηγητής  

Εισηγήτρια  

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αμούργης Παντελής του Σπυραγγέλου 

 

 

Μέλος 

 

Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΡΤΙΑ  
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                                                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (για συντομία: Ρ.Α.Λ.) έχει λάβει την ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015 

στην 29
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/22.6.2015, η οποία κοινοποιήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη, 

ήτοι στον Οργανισμό Λιμένα Βόλου Α.Ε.(για συντομία: Ο.Λ.Β.) και στην ΑΝΩΝΥΜΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (για συντομία: ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ) στις 6.7.2015. 

 Στις 13.07.2015 ο Ο.Λ.Β. κατέθεσε ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ κατά της ανωτέρω 

απόφασης (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 438/13.7.2015).  Στις 5.8.2015 κατέθεσε επίσης ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  η ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 484/5.8.2015).Επίσης κατέθεσε η 

ιδία εταιρεία (αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 483/5.8.2015) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ. 

 Επί των δύο αιτήσεων αναθεώρησης και της καταγγελίας-αίτησης ο Πρόεδρος της 

Ρ.Α.Λ. ανέθεσε την διαμόρφωση εισήγησης κατ΄ Αρθρο 43, παρ.5 εδ.1 του 

Ν.4150/2013 στον Εισηγητή της Ρ.Α.Λ. κ. Γ. Παπαδόπουλο.  

 Στην 34
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/4.9.2015 της Ρ.Α.Λ. παρέστησαν, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως 

τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους επί 

των ανωτέρω αιτήσεων τους. Από πλευράς του Ο.Λ.Β. παρέστη ο Πρόεδρος του κ. Ι. 

Πρίγκος μετά του Νομικού  Συμβούλου του Οργανισμού κ. Καραγιώργου και από 

πλευρά της Α.Γ.Ε.Τ. –ΗΡΑΚΛΗΣ η κα Ι. Χατζηπλή-Μαθιού, Γεν. Διευθύντρια Νομικών 

Υπηρεσιών και Ακίνητης Περιουσίας, μετά των Νομικών Συμβούλων της, Καθ. κ. Γ. 

Δελλή και κ. Α. Χασαπόπουλου. Η ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ δια των ανωτέρω εκπροσώπων της 

ζήτησε και έλαβε από την Ρ.Α.Λ. προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να υποβάλει 

συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία κατέθεσε στις 15.9.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 

553/15.9.2015) με υπόμνημα και μελέτη προσδιορισμού ύψους λιμενικών τελών με τα 

οποία αναλύονται οι ισχυρισμοί της, που διαλαμβάνονται στην κατατεθείσα αίτηση 

αναθεώρησης. 

 Μετά την υποβολή και των συμπληρωματικών, στοιχείων αυτών, ο Εισηγητής κ. Γ. 

Παπαδόπουλος κατέθεσε την γραπτή  εισήγησή του προς την Ρ.Α.Λ. (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 

637/9.11.2015), η οποία διανεμήθηκε εμπροθέσμως σε όλα τα Μέλη. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με το Αρθρο 43, παρ.6 του Ν. 4150/2013 κατά των εκτελεστών πράξεων της 

Ρ.Α.Λ., όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση η υπ’ αριθμ. 2/2015 προσβαλλόμενη 

απόφαση, χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται εντός τριάντα ημερών από 

την κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο. 

Στην υπό εξέταση περίπτωση, η προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στα 

ενδιαφερόμενα μέρη στις 6.7.2015. Δεδομένου ότι οι υπό κρίσιν αιτήσεις 

αναθεώρησης κατατέθηκαν ενώπιον της Ρ.Α.Λ., η μεν του ΟΛΒ στις 13.7.2015, η δε της 

ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ στις 5.8.2015, η Ρ.Α.Λ. κρίνει ότι είναι αμφότερες εντός της νομίμου 

προθεσμίας με συνέπεια να είναι παραδεκτές και προχωρεί στην κατ’ ουσίαν εξέταση 

των λόγων τους. 
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Κατόπιν των παραπάνω και αφού τα Μέλη της Ρ.Α.Λ., έλαβαν υπ΄όψη: 

• Την ανωτέρω εισήγηση του ορισθέντα Εισηγητή κ. Γ. Παπαδόπουλου 

• Την νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της Ρ.Α.Λ. 

• Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. είναι μεταξύ άλλων αρμόδια και για την 

διαμεσολάβηση και την επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων 

διαχείρισης των Λιμένων. 

• Τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1/2015 και 2/2015 της Ρ.Α.Λ.  

• Τις απόψεις των  δύο μερών, επί των κατατεθεισών αιτήσεων αναθεώρησης, 

όπως αυτές διατυπώθηκαν τόσο προφορικώς, όσο και γραπτώς μετά των 

συμπληρωματικών τους στοιχείων.  

• Τις αρχές της αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού και της ίσης 

μεταχείρισης που πρέπει να διέπει τους φορείς διαχείρισης και τους χρήστες 

των Λιμένων, με απώτερο σκοπό την τόνωση της Εθνικής Οικονομίας μας. 

• Τις διαλογικές απόψεις μεταξύ των Μελών,  

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

 

(εκτός του ορισθέντα Εισηγητή, ο οποίος απέχει από την ψηφοφορία για το θέμα, με άρθρο 

43, παρ.5 εδ.β΄ του Ν.4150/2013) 

 

Την απόρριψη στο σύνολo  της αίτησης αναθεώρησης του Οργανισμού Λιμένα Βόλου 

Α.Ε. με το εξής σκεπτικό:  

 

1) Όσον αφορά τον λόγο περί της καθ’ υπέρβαση εξουσίας και εκτός νομοθετικής 

εξουσιοδότησης έκδοση της προσβαλλόμενης ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015  της Ρ.Α.Λ. : 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 43 του Ν.4150/2013, όπως αυτός ισχύει 

σήμερα, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για την 

διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης των 

Λιμένων, την διαχείριση παραπόνων και την λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί 

αυτών. 

 Παράλληλα στην ίδια παράγραφο ορίζεται, ότι η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια και για την 

γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών 

υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών και για την γνωμοδότηση κατόπιν 

σχετικού ερωτήματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επί ειδικών θεμάτων 
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Λιμένων, περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του 

εθνικού λιμενικού συστήματος. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ΡΑΛ δεν κλήθηκε να γνωμοδοτήσει , όπως  αβασίμως  

ερμηνεύει ο Ο.Λ.Β. , επί της μεθοδολογίας γενικώς του καθορισμού των τελών 

λιμενικών υπηρεσιών στα πλαίσια της ανάπτυξης του εθνικού λιμενικού συστήματος , 

που επίσης είναι αρμόδια , αλλά κλήθηκε κατόπιν αιτήματος να επιλύσει υφιστάμενη 

διαφορά μεταξύ χρήστη (ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ) και φορέα διαχείρισης (ΟΛΒ ) του Λιμένα 

του Βόλου. Η Ρ.Α.Λ. μάλιστα με την πρώτη απόφασή της επί του αιτήματος (ΑΠΟΦΑΣΗ 

1/2015) άσκησε και τον διαμεσολαβητικό της ρόλο μεταξύ των δύο μερών  και επειδή 

αυτός απέβη άκαρπος προχώρησε  στην λήψη δεσμευτικής απόφασης, όπως ρητώς 

έχει νομοθετική εξουσιοδότηση βάσει του ανωτέρω Νόμου. 

2) Όσον αφορά τον λόγο περί αρμοδιότητας της Ρ.Α.Λ.  για τον καθορισμό του νομίμου 

ανταλλάγματος και περί αρμοδιότητας του Δ.Σ. του Ο.Λ.Β.  

Η Ρ.Α.Λ. δεν ανακάλεσε ατομική διοικητική πράξη, ούτε καθόρισε το νόμιμο 

αντάλλαγμα παραχώρησης χώρου με την απόφασή της, όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο 

Ο.Λ.Β., αλλά τροποποίησε τον υπολογισμό του ανταλλάγματος, εφόσον κατόπιν 

ουσιαστικά της καταγγελίας της ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ, έκρινε στα πλαίσια της αρμοδιότητάς 

της, ότι η σημερινή τιμολόγηση του Ο.Λ.Β. είναι σε κάποια σημεία υπέρμετρη για την 

αιτούσα Εταιρεία σε σχέση με άλλους χρήστες του ιδίου λιμένος. 

3) Όσον αφορά τον λόγο ότι με την ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015 η Ρ.Α.Λ. καταργεί ισχύουσες 

αποφάσεις των ανωτάτων Δικαστηρίων, σύμφωνα με τις οποίες κρίθηκε νόμιμος ο 

ισχύων τύπος μεθοδολογίας και καθορισμού του ανταλλάγματος στην υπόθεση 

αυτή . 

Η Ρ.Α.Λ. δεν κατήργησε καμία απόφαση Δικαστηρίου, αντιθέτως εξέτασε ενδελεχώς 

όλες τις προσκομισθείσες και από τις δύο πλευρές αποφάσεις και έκρινε  ότι δεν 

υπάρχει δεδικασμένο, όσον αφορά τον τρόπο καθορισμού του ανταλλάγματος, όπως 

αβασίμως ισχυρίζεται ο Ο.Λ.Β. Υπάρχει δεδικασμένο  στο ότι νομίμως μέχρι και το 

έτος  1980 (έτος της τελευταίας χρονικά δικαστικής απόφασης) αρμόδια αρχή για την 

είσπραξη του ανωτέρω ανταλλάγματος της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, ήταν η Λιμενική Επιτροπή 

Βόλου. 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω , η προσβαλλόμενη από τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. απόφαση, 

είναι απολύτως νόμιμη και εντός  του πλαισίου των νομοθετημένων αρμοδιοτήτων 

της Ρ.Α.Λ. και κατά συνέπεια απορρίπτεται η αίτηση αναθεώρησης του Ο.Λ.Β. Α.Ε.    

 

 

ΑΔΑ: 7ΓΛΠ4653ΠΩ-Α1Λ



5 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(με ψήφους 6 υπέρ, 1 κατά) 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ 

 

(εκτός του ορισθέντα Εισηγητή, ο οποίος απέχει από την ψηφοφορία για το θέμα, σύμφωνα 

με άρθρο 43, παρ.5 εδ.β΄ του Ν.4150/2013) 

 

1. Ως προς τον κύριο λόγο της αίτησης, περί αναρμοδιότητας του Ο.Λ.Β. ΑΕ  να 

εισπράττει το καθορισθέν αντάλλαγμα. 

 

Η εταιρεία ως κύριο λόγο της υπό κρίσιν αίτησης αναθεώρησης, που κατέθεσε στην 

Ρ.Α.Λ., προβάλλει την αναρμοδιότητα του Ο.Λ.Β. να εισπράττει από αυτήν το 

αντάλλαγμα που είχε καθορισθεί με την υπ΄αριθμ. 14/1976 Πράξη της Λιμενικής 

Επιτροπής Βόλου, για την παραχώρηση χρήσης της λιμενικής ζώνης στις 

εγκαταστάσεις της. Ειδικότερα, στο ‘Αρθρο 2, παρ. 4 εδ. ιιι της από 19.11.2002 

Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένα Βόλου Α.Ε.» ορίζεται ότι το παραχωρούμενο με 

την Σύμβαση αυτή στον Ο.Λ.Β. δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της λιμενικής 

ζώνης κατ΄εξαίρεση  δεν θα καλύπτει την περίπτωση των περιοχών, εγκαταστάσεων 

και έργων επί των οποίων υφίστανται δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης τους, τα 

οποία έχουν χορηγηθεί σε βιομηχανικές επιχειρήσεις με βάση διατάξεις 

αναπτυξιακών νόμων. Η εξαίρεση, όπως ορίζεται συγκεκριμένα, ισχύει μέχρι να 

παύσει οριστικά η λειτουργία των επιχειρήσεων τις οποίες εξυπηρετούν οι 

προαναφερόμενες περιοχές, εγκαταστάσεις και έργα. 

 

Ερμηνεύοντας την ως άνω διάταξη της Σύμβασης η ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ,  θεωρεί ότι το 

Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει παραχωρήσει στον Ο.Λ.Β.  το δικαίωμα χρήσης και 

εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας στον Βόλο, αλλά εφόσον η 

συγκεκριμένη επένδυση έχει υπαχθεί με την αρχική σύμβαση στις διατάξεις της 

κείμενης αναπτυξιακής νομοθεσίας του Ν. 4171/1961, το δικαίωμα αυτό έχει 

διατηρηθεί στην εξουσία του Ελληνικού Δημοσίου και κατά συνέπεια, αρμόδιο να 

καθορίζει και να εισπράττει το αντάλλαγμα της χρήσης των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ-

ΗΡΑΚΛΗΣ  στην λιμενική ζώνη του Βόλου, δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση ο 

Ο.Λ.Β, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο. 

Ο ισχυρισμός αυτός της Εταιρείας δεν περιλαμβανόταν στην από 1.9.2014 αρχική 

αίτηση της, επί της οποίας εκδόθηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015  της Ρ.Α.Λ. Έγινε  επίκλησή 

του για πρώτη φορά με υπόμνημα  της Εταιρείας στις 11.6.2015, μεταγενέστερα της 

αρχικής επί του θέματος ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2015 της Ρ.Α.Λ. Για το λόγο αυτό η Ρ.Α.Λ. δεν 

υπεισήρθε στην ουσιαστική εξέταση του συγκεκριμένου ισχυρισμού κατά την έκδοση 

της προσβαλλομένης ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015. Η ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ προβάλλει με την υπό 

κρίση αίτηση  αναθεώρησης ως κύριο λόγο την ανωτέρω άποψη, ενώ παράλληλα με 

την με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 483/5.8.2015 ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της προβάλλει αυτοτελώς 

τον ανωτέρω ισχυρισμό προς εξέταση από την ΡΑΛ. Η Εταιρεία με το ανωτέρω 

έγγραφο της αφενός καταγγέλλει τον Ο.Λ.Β για παραβίαση των όρων της Σύμβασης 

Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου/Ο.Λ.Β.  με το παραπάνω  σκεπτικό, δηλαδή ότι 

κακώς εισπράττει το αντάλλαγμα για την χρήση των εγκαταστάσεών της, ενώ δεν έχει  

ΑΔΑ: 7ΓΛΠ4653ΠΩ-Α1Λ



6 

 

αυτό το δικαίωμα και αφετέρου ζητά από την Ρ.Α.Λ. να αναγνωρίσει τον αναφερόμενο 

ισχυρισμό και να απαγορεύσει προσωρινά την τιμολόγηση της Εταιρείας, μέχρι την 

έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Λ. επί της ανωτέρω καταγγελίας-αίτησης. 

Επί του ανωτέρου κύριου λόγου της αίτησης αναθεώρησης της ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ  η 

Ρ.Α.Λ. στην 36
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/6.11.2015 (Θέμα 7

ο
) αποφάσισε ομόφωνα να 

αποσταλεί έγγραφο με συγκεκριμένα διευκρινιστικά ερωτήματα στα Υπουργεία τα 

οποία είχαν συνυπογράψει το 2003 την Σύμβαση Παραχώρησης Ελληνικού 

Δημοσίου - Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε , αρχής γενομένης από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. Ως εκ 

τούτου ο συγκεκριμένος λόγος παραμένει προς εξέταση από την Ρ.Α.Λ. μετά την 

παραλαβή των σχετικών απόψεων. 

2. Ως προς τον επικουρικό λόγο της αίτησης για τροποποίηση της   μεθοδολογίας 

επιβολής του ανταλλάγματος  

Επικουρικά η εταιρεία ζητεί να αναθεωρηθεί η ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015 της Ρ.Α.Λ., ώστε η 

μεθοδολογία τιμολόγησης της Εταιρείας  από τον Ο.Λ.Β. (Α= Ε ∙ Δ1 + 0,4 ∙ Τ ∙ Δ2) να: 

α)  Μην περιέχει καθόλου τον μεταβλητό προσθετέο 0,4 ∙ Τ ∙ Δ2, αλλά μόνον τον 

σταθερό προσθετέο  Ε ∙ Δ1. Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος μηδενισμού 

του μεταβλητού προσθετέου, η εταιρεία προτείνει την δραστική μείωση του 

συντελεστή 0,4 ∙ Δ2 από την τιμή του 0,10 € ανά τόνο διακινούμενου εμπορεύματος 

της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/22.6.2015 της Ρ.Α.Λ. σε 0,50 έως 0,70 ανά τόνο. 

β)  Βασίζεται μόνο στην πραγματικά χρησιμοποιούμενη έκταση Ε της 

παραχώρησης και  

γ)   Μην οδηγεί εκ του αποτελέσματος σε μεγαλύτερη χρέωση της Εταιρείας ανά 

μονάδα παραχωρηθείσας επιφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα 

συγκριτικά στοιχεία που έχει προσκομίσει για άλλες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές 

της Ελλάδας. 

Επί των ανωτέρω επικουρικών αιτημάτων η Ρ.Α.Λ. αποφασίζει: 

α) Ορθώς στον μαθηματικό τύπο του καθορισθέντος ανταλλάγματος 

συμπεριλαμβάνεται μεταβλητός προσθετέος, δεδομένου ότι οι συντελεστές 

Τ(=ποσότητα διακινούμενου υλικού) και 0,10€ ανά τόνο διακινούμενου 

εμπορεύματος είναι εύλογοι για τον υπολογισμό του κόστους χρήσης των 

λιμενικών  εγκαταστάσεων  της εταιρείας, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της 

και της ειδικής παραμέτρου της κατασκευής και συντήρησης αυτών των 

εγκαταστάσεων αποκλειστικά με δαπάνες της. Διατηρεί την προσβαλλόμενη 

απόφαση, όσον αφορά το σκέλος της μείωσης του μεταβλητού συντελεστή        

0,4 ∙ Δ2 από 0,14 €/τόνο σε 0,10 €/τόνο  σύμφωνα με το σκεπτικό της και δεν 

αποδέχεται την προτεινόμενη από την εταιρεία δραστική αύξηση 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 έως τις 31.3.2016 το σκέλος της 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 της Ρ.Α.Λ. για επανακαθορισμό του συντελεστή Δ1. Σε 

περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας η Ρ.Α.Λ. θα προβεί 

με απόφαση της σε καθορισμό Συντελεστή Δ1.  

Κατόπιν των παραπάνω, η Ρ.Α.Λ. εμμένει στην ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015, απορρίπτοντας 

τους λοιπούς λόγους της αίτησης αναθεώρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην απόφαση αυτή. 

Κατά την άποψη του μειοψηφούντος Μέλους της Ρ.Α.Λ. κ. Κ. Βαλλερά, η Ρ.Α.Λ. 

πρέπει να αναβάλει την έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω αίτησης αναθεώρησης 

της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015, μέχρι τη λήψη των απόψεων των αρμοδίων Υπουργείων 

επί των διευκρινιστικών ερωτημάτων της Ρ.Α.Λ. 

Η Ρ.Α.Λ. καλεί τα δύο μέρη να επανεξετάσουν τη στάση τους, λαμβάνοντας 

υπόψη την προτροπή της, όπως διατυπώνεται στην ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2015. 

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιώς. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

 

 

 

 

          Καθ.Κ.Ι. Μουτζούρης 
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