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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 182/2020 
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ΘΕΜΑ 6ο:  «Δεύτερη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 

της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020» 

 

Την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 71η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης και 
φυσικής παρουσίας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, 
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 
 
 

5. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 
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7. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
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Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος  Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTA LEONARDOU
Ημερομηνία: 2020.08.10 13:29:02 EEST

ΑΔΑ: 6ΚΧΚ46Μ445-ΓΓΓ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.08.10 13:50:36
EEST
Reason:
Location: Athens



2 
 

Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η αύξηση του συνολικού ύψους των πιστώσεων του σκέλους 
των εσοδών από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Αρχής καθώς και μία αύξηση 
των προσόδων της Αρχής από τόκους κεφαλαίων, με ισόποση αύξηση υφιστάμενων κατηγοριών 
εξόδων. Επιπλέον φέρεται προς συζήτηση η αύξηση του λογαριασμού εσοδών υπέρ Ανεξάρτητων 
Αρχών και λοιπών φορέων ο οποίος όμως, είναι αντικρυζόμενος με τον ΚΑΕ «Λοιπές Αποδόσεις» 
του προϋπολογισμού των εξόδων.  

Έπειτα δίδει τον λόγο στον Αντιπρόεδρο, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 24ης Ιουλίου 2020 
Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α’/27-05-16, Άρθρα 
108 έως 126), ιδίως άρθρο 125, ως ισχύουν. 

2) Ο Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016, άρθρα 75-91). 

3) Ο Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.»(ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015), ως ισχύει. 

4) Ο 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.  

5) Ο Ν.4597/2019 (Α’ 35) «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.», άρθρο 46 

6) 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). 

7) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

8) Η υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017). 

9) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»  (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 
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10) Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

11) Η υπ’ αρ. 2/55677/ΔΠΓΚ/5.7.2019 (ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ) Εγκύκλιος της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: 
«Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020». 

12) Η υπ’ αρ. 2/5236/ΔΠΓΚ/30.01.2020 εγκύκλιος Υπ.Οικ./ΓΛΚ με θέμα «Εκτέλεση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020» (ΑΔΑ: Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ). 

13) Η υπ’ αρ. 281/24.02.2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της 
Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
οικονομικού έτους 2020» (ΦΕΚ Β’ 605). 

14) Η υπ’ αρ. 134/2019 Απόφαση της Αρχής της 58ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21ης Νοεμβρίου 
2019, με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2020, 
ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΜΝ46Μ445-ΔΑΑ). 

15) Η υπ’ αριθμ. 170/2020 Απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση 
πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
Οικονομικού Έτους 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓΤΥ46Μ445-ΞΛ8). 

16) Η υπ. αρ. 2/84027/ΔΠΓΚ/16.11.2018 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική 
Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005» (ΦΕΚ B 
5171/16.11.2018). 

17) Η υπ’ αρ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 Απόφαση Υπ. Οικονομικών/Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με θέμα: «Ανακατανομή 
πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού»( AΔΑ: ΨΦΣΓΗ-ΦΕ1). 

18) Η υπ’ αρ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21.12.2018 Απόφαση Υπ. Οικονομικών/Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με θέμα: «Ανακατανομή 
πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» ( AΔΑ: ΩΕΣ1Η-ΒΗΔ). 

19) Η υπ’ αρ. 1000.0/93971/2018 ΚΥΑ «Καθορισμός και επιβολή τέλους για την χρηματοδότηση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού» (ΦΕΚ 
5840 Β΄). 

20) Η υπ’αρ. 340/2014 ΚΥΑ «Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.» (ΦΕΚ 924 Β’). 

21) Η ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής απεικόνισης 
και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

22) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.. 
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23) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει δικούς της πόρους και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
με αποτέλεσμα να μην έχει επίπτωση στα δημοσιονομικά στοιχεία του Κράτους. 

24) Η αύξηση του συνολικού ύψους των εσόδων από την επιχειρηματική δραστηριότητα της Αρχής 
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1000.0/93971/2018, με έναρξη ισχύος την 
28.12.2018, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρ. 124 Ν.4389/2016 και συμπεριέλαβε πέραν των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, και τους λοιπούς 
φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, όπως ορίζονται ΚΥΑ 8111/41/2009 (ΦΕΚ Β’412), 
και όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, τουριστικοί λιμένες και οι επιχειρήσεις που 
διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται ή λειτουργούν ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, με 
αποτέλεσμα τα έσοδα να αναμένονται αυξημένα. 

25) Το γεγονός της ανεπάρκειας της πίστωσης των ΚΑΕ Εξόδων 0411, 0419, 0431, 0439, 0816, 0859, 
0889, 0911, 1261, 1719, 3399, 7111, 7123, 7124, και 7129. 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 124 παρ. 1 του Ν.4389/2016 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. […]». Ακολούθως, με το άρθρο 124 παρ. 3 του Ν.4389/2016, προβλέπεται ότι «3. Πόροι 
της Ρ.Α.Λ. αποτελούν και οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις 
ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
από διεθνείς οργανισμούς.», ενώ η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι: «Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. 
εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του 
οποίου έχει η Ρ.Α.Λ..».  

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 125 του Ν. 4389/2016: «3. Τα έσοδα της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται στο 
όνομα και για λογαριασμό της και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του 
οποίου έχει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της (π.δ. 
19/2016, Α` 28). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Λ., καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία 
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είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών ποσών. Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. διαμορφώνονται ετησίως με απόφαση αυτής για να καλύψουν το 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων του επόμενου έτους. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς 
και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής 
Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών 
και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι 
οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Ρ.Α.Λ. και στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής μαζί με την ετήσια έκθεση του επόμενου 
έτους.», και την παράγραφο 6,: «Με αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με 
μείωση άλλων πιστώσεων με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου». 

Επομένως, η αύξηση των πιστώσεων με ταυτόχρονη εγγραφή νέων πιστώσεων, αποτελεί 
αρμοδιότητα της Αρχής, η οποία δύναται να λάβει απόφαση κατόπιν Εισήγησης του Προϊσταμένου 
Οικονομικής Υπηρεσίας, εφόσον με αυτή δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση του 
Προϋπολογισμού της Αρχής, ούτε και του Κρατικού Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης. 

Β. Πραγματικά στοιχεία: 

Β.1 Αναμόρφωση Εσόδων 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 124 του ν. 4389/2016, το εισπραττόμενο τέλος από την Αρχή 
ανέρχεται στο 0,3% των ετήσιων συνολικών εσόδων των Οργανισμών Λιμένων Α. Ε., καθώς και των 
καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, και στο 0,2% των λοιπών φορέων διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένων, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αρ. 8111/41/2009 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 412), και 
εξειδικεύτηκε με το άρθρο 46 του Ν.4597/2019.  

Το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής, κατόπιν ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των 
χρήσεων 2018 και 2019 των δύο μεγαλύτερων λιμένων της χώρας (Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ.) αντίστοιχα, 
παρατήρησε αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
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 Ο.Λ.Π. Ο.Λ.Θ. 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019 
155.520.762,12 € (*) 

 
73.901.536,60 € (**) 

 

ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ Ρ.Α.Λ. 
ΧΡΗΣΗΣ 2019 

466.562,29 € 215.471,26 € 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018 
139.023.940,59 € (*) 

 

 
66.058.246,88 € (**) 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ Ρ.Α.Λ. 
ΧΡΗΣΗΣ 2018 

417.071,82 € 198.174,74 € 

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 49.490,46 € 17.296,52 € 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 2019 
66.786,98 € 

Πίνακας 1. Έσοδα Ο.Λ.Π. & Ο.Λ.Θ. / Ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Αρχής 

(*) Σελ. 77 Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Ο.Λ.Π. 

(**) Σελ. 36 και 83 Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Ο.Λ.Θ. 

Ο Ο.Λ.Θ. δεν έχει καταβάλει για τις χρήσεις 2018 και 2019 το ανταποδοτικό τέλος το οποίο αφορά 
τα χρηματοοικονομικά έσοδα και από τα λοιπά έσοδα καταβάλει μόνο τα έσοδα από ασφαλιστικές 
αποζημιώσεις και τα έσοδα από ενοίκια. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν κατέβαλε ποσό 15.137,50 € για 
τη χρήση 2018  και 6.233,35 € για τη χρήση 2019. 

Παράλληλα θεωρεί ότι θα επέλθει αύξηση των πιστωτικών τόκων μέχρι το τέλος του 2020 η οποία 
οφείλεται στους πιστωτικούς τόκους […], σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους. […]  

Τέλος, αναμένεται αύξηση στον ΚΑΕ 52.99 «Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων», 
η οποία αναμένεται να εισπραχθεί υπέρ του Δημοσίου, προκειμένου να αποδοθεί ανάλογα. Ο 
συγκεκριμένος λογαριασμός των εσόδων είναι αντικρυζόμενος με τον ΚΑΕ 33.99 «Λοιπές 
Αποδόσεις» του προϋπολογισμού των εξόδων, και αφορά το σύνολο των κρατήσεων που οφείλει 
να αποδώσει η Αρχή κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων από την προμήθεια κάθε είδους 
αγαθών ή υπηρεσιών. Το ποσό αυτό υπολογίζεται ότι θα ανέλθει κατ’ εκτίμηση, στα 10.000,00 €.   

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίζεται: 

1. Η Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 1299 «Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα» κατά 
66.000,00 €, δηλαδή από τις 750.000,00 € στις 816.000,00 €, 

2. Η Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» κατά  33.500,00 
€, 
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3. Η Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 5299 «Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών 
φορέων» κατά 4.200,00 €. 

Η αναμόρφωση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Πίνακας 2. Αναμορφούμενος Πίνακας Εσόδων 

Β.2 Αναμόρφωση Εξόδων  

Προκειμένου να καλυφθούν πραγματικές και άμεσες ανάγκες της Αρχής, αποφασίζεται η 
μεταφορά πιστώσεων μεταξύ υφιστάμενων κατηγοριών εξόδων του προϋπολογισμού. Η αύξηση 
του συνολικού ύψους των πιστώσεων του σκέλους των εσόδων από την καταβολή του 
ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Αρχής, των πιστωτικών τόκων και των Εσόδων υπέρ Ανεξάρτητων 
Αρχών και λοιπών φορέων, υπολογίζεται στις 103.700,00 € η οποία θα αντισταθμιστεί με ισόποση 
αυξομείωση διαφόρων ΚΑΕ Εξόδων τρέχουσας χρήσης 2020, λόγω της ανεπάρκειας πιστώσεων. 

Συγκεκριμένα, αποφασίζονται οι κατωτέρω αυξομειώσεις, για τους λόγους που αναφέρονται σε 
εκάστη αναλυτικά, και συγκεκριμένα: 

1. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0411 «Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» κατά 10.000,00 €, για την κάλυψη αναγκών της 
Αρχής σε νομικά ζητήματα, 

2. Η επιπλέον αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0419 «Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» κατά 4.000,00 €, για την κάλυψη αναγκών 
της Αρχής σε τεχνική υποστήριξη κατά την επεξεργασία υποθέσεων, 

3. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0431 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» κατά 500,00 € 
για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων λόγω εμβασμάτων σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός της 
Εθνικής Τράπεζας, κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
Α' 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Π/Υ 2020 

ΠΟΣΑ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ Β’ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 
2020 ΚΑΤΟΠΙΝ Β' 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1299 
Έσοδα από 
λοιπά τέλη και 
δικαιώματα 

750.000,00 66.000,00 816.000,00 

3511 
Τόκοι από 
καταθέσεις σε 
τράπεζες 

6.500,00 33.500,00 40.000,00 

5299 

Έσοδα υπέρ 
Ανεξάρτητων 
Αρχών και 
λοιπών φορέων 

5.800,00 4.200,00 10.000,00 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  
  Ε Σ Ο Δ Ω Ν 

- 103.700,00 - 
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4. Η επιπλέον αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0439 «Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που 
εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες» κατά 62.000,00 €, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες 
σε παροχή νομικών και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους νομικών προσώπων, 
ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, 

5. Η μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 0526 «Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
δημοσίου δικαίου (Ν.Δ. 2592/53)» κατά 400,00 € διότι δεν προκύπτει η δυνατότητα παροχής 
νοσηλευτικής περίθαλψης από το Θεσμικό πλαίσιο καθώς και από το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός 
Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ.», 

6. Η μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 0527 «Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
ιδιωτικού δικαίου και κλινικές» κατά 8.900,00 € διότι δεν προκύπτει η δυνατότητα παροχής 
νοσηλευτικής περίθαλψης από το Θεσμικό πλαίσιο καθώς και από το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός 
Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ.», 

7. Η μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 0529 «Λοιπές δαπάνες νοσηλείας» κατά 400,00 € διότι δεν 
προκύπτει η δυνατότητα παροχής νοσηλευτικής περίθαλψης από το Θεσμικό πλαίσιο καθώς και 
από το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ.», 

8. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0816 «Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης» κατά 5.000,00 
€ για την κάλυψη της δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου για τις 
ανάγκες της Αρχής,  

9. Η επιπλέον αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0859 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» κατά 
200,00€, 

10. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0889 «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά 
2.000,00€, 

11. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0911 «Φόροι» κατά 15.000,00 € για την πληρωμή του 
φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος από 01-01-2019 έως 31-12-2019, λόγω του αυξημένου 
φόρου εισοδήματος εξ’ αιτίας των επιπρόσθετων εσόδων από τους τόκους καταθέσεων στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, 

12. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 1261 «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 
γραφείου γενικά» κατά 1.000,00 €, 

13. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 1719 «Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και 
βιβλιοδετήσεων» κατά 2.000,00 €, 

14. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 3399 «Λοιπές Αποδόσεις» κατά 4.200,00 €, 

15. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 7111 «Προμήθεια επίπλων» κατά 1.000,00 €, 

16. Η επιπλέον αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» κατά 5.000,00 €,  

17. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 7124 «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» κατά 
500,00€, 
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18. Η αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 7129 «Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου» κατά 
1.000,00€. 

Η αναμόρφωση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 

Α' 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Π/Υ 2020 

ΠΟΣΑ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣ Β΄ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΣΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ Β΄ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Π/Υ 2020 

ΚΑΤΟΠΙΝ Β' 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

0411 

Αμοιβές νομικών, 

που εκτελούν 

ειδικές υπηρεσίες 

με την ιδιότητα του 

ελεύθερου 

επαγγελματία 

18.000,00 10.000,00 - 28.000,00 

0419 

Αμοιβές λοιπών, 

που εκτελούν 

ειδικές υπηρεσίες 

με την ιδιότητα 

ελευθέρων 

επαγγελματιών 

4.300,00 4.000,00 - 8.300,00 

0431 

Αμοιβές και 

προμήθειες 

τραπεζών  

1.000,00 500,00 - 1.500,00 

0439 

Λοιπές αμοιβές 

νομ. προσώπων 

που εκτελούν 

ειδ.υπηρεσίες  

84.400,00 62.000,00 - 146.400,00 

0526 

Νοσοκομειακή 

περίθαλψη σε 

νοσηλευτικά 

ιδρύματα δημοσίου 

δικαίου 

(Ν.Δ.2592/53) 

500,00 - 400,00 100,00 

0527 

Νοσοκομειακή 

περίθαλψη σε 

νοσηλευτικά 

ιδρύματα ιδιωτικού 

9.000,00 - 8.900,00 100,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 

Α' 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Π/Υ 2020 

ΠΟΣΑ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣ Β΄ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΣΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ Β΄ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Π/Υ 2020 

ΚΑΤΟΠΙΝ Β' 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

δικαίου και 

κλινικές 

0529 
Λοιπές δαπάνες 

νοσηλείας 
500,00 - 400,00 100,00 

0816 

Δαπάνες 

χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 

5.000,00 5.000,00 - 10.000,00 

0859 
Λοιπές δαπάνες 

δημόσιων σχέσεων 
200,00 200,00 - 400,00 

0889 

Συντήρηση και 

επισκευή λοιπού 

εξοπλισμού 

500,00 2.000,00 - 2.500,00 

0911 Φόροι 4.200,00 15.000,00 - 19.200,00 

1261 

Προμήθεια 

γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων 

γραφείου γενικά 

2.500,00 1.000,00 - 3.500,00 

1719 

Προμήθεια υλικού 

εκτυπώσεων και 

βιβλιοδετήσεων 

500,00 2.000,00 - 2.500,00 

3399 Λοιπές αποδόσεις 7.800,00 4.200,00 - 12.000,00 

7111 Προμήθεια επίπλων 0,00 1.000,00 - 1.000,00 

7123 

Προμήθεια 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 

λογισμικού και 

λοιπού συναφούς  

βοηθητικού 

εξοπλισμού 

10.000,00 5.000,00 - 15.000,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 

Α' 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Π/Υ 2020 

ΠΟΣΑ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣ Β΄ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΟΣΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ Β΄ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Π/Υ 2020 

ΚΑΤΟΠΙΝ Β' 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

7124 

Προμήθεια 

φωτοτυπικών 

μηχανημάτων 

0,00 500,00 - 500,00 

7129 
Προμήθεια λοιπών 

μηχανών γραφείου 
0,00 1.000,00 - 1.000,00 

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο   E Ξ Ο 

Δ Ω Ν 
- 

 

113.400,00 9.700,00 - 

 Πίνακας 3. Αναμορφούμενος Πίνακας Εξόδων 

Με την παρούσα αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς ο 
προϋπολογισμός διατηρείται ισοσκελισμένος τόσο κατά το σκέλος εσόδων, όσο και εξόδων.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση της ανωτέρω δεύτερης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 2020 της Αρχής ανά 
ΚΑΕ, ως παρατίθεται ανωτέρω, και την περαιτέρω χορήγηση εξουσιοδότησης του Προέδρου να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την αναμόρφωση των απαραίτητων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού του 2020 της Ρ.Α.Λ. 

Να κοινοποιηθεί στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

 Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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