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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ   

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888  

e-mail : info@raports.gr 

  Αρ. Πρωτ. :1726 /17-09-2020 

Πράξη Προέδρου  

 
Θέμα: Έγκριση δαπανών μετάβασης μέλους και στελέχους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής, αφού έλαβε υπόψη :  

1. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94) την Υποπαράγραφο Δ9 του άρθρου 2 : «Δαπάνες μετακινουμένων 
εντός και εκτός Επικράτειας», όπως ισχύει.  

3. Το N.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 
ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 39). 

4. Το Π.Δ. 19/2016 (ΦΕΚ Α’28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. 2/66665/0022/18-9-2014 (ΦΕΚ Υ.Ε.Θ.Ο.Δ.Φ.Δ.Ε.Δ.Τ. 667) κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορισμού αποδοχών μελών 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 

6. Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.00/44060/19-6-
2017, (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299). 

7. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

8. Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 

9. Την από 17.09.2020 πρόσκληση του Προέδρου για επίσημη συνάντηση με την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η 
οποία έχει οριστεί για την 22.09.2020 (Αρ. Πρωτ. 1719/17.09.2020). 

10. […]  

11. Την υπ’ αρ. 58/2020 απόφαση Προέδρου «Ορισμός τεχνικού κλιμακίου». 
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10. Την από 17/09/2020 (υπ’ αριθ. πρωτ. 1723/17.09.2020) αίτηση του Μπίτα Δημητρίου, για την 
έγκριση καταβολής των εξόδων για την μετάβασή του σε ανωτέρω ταξίδι.  

11. Την από 17/09/2020 (υπ’ αριθ. πρωτ. 1722/17.09.2020) αίτηση της Λεονάρδου Παναγιώτας για  
την έγκριση της καταβολής των εξόδων για τη μετάβασή της σε ανωτέρω ταξίδι. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την κάλυψη των εξόδων των διαδοχικών μετακινήσεων που θα πραγματοποιήσει το με την υπ’ αρ. 
58/2020 Απόφαση Προέδρου ορισθέν κλιμάκιο, το οποίο θα μεταβεί […] προκειμένου να λάβει 
μέρος σε επίσημη συνάντηση εργασίας, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 
22α Σεπτεμβρίου 2020, με αντικείμενο την πορεία εφαρμογής της Συμβάσεως Παραχώρησης από 
τον οικείο Οργανισμό Λιμένος. 

Για την ανωτέρω διαδοχική μετακίνηση, δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετακινούμενους 
μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης από τους μετακινούμενους ή μισθωμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρ. 7 παρ. 3 και 4 της Υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, 
από Πειραιά […] και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου θα 
αναχωρήσει για Πειραιά την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη των εργασιών. Σημειώνεται ότι για τις 
μετακινήσεις των μελών και στελεχών της Αρχής, δεν υπάρχει διαθέσιμο υπηρεσιακό αυτοκίνητο 
της Ρ.Α.Λ..  

Ως εκ τούτου αναγνωρίζεται η ανάγκη μιας μετάβασης, με αεροπλάνο, ή άλλο χερσαίο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης, με διανυκτέρευση κατά 
το βράδυ της ημέρας της μετάβασης προς την Θεσσαλονίκη, με επιστροφή το αργότερο την 
επομένη ημέρα.   

Η απόσταση από την έδρα της Αρχής στον Πειραιά […] από την Θεσσαλονίκη απευθείας προς τον 
Πειραιά 512,20 χλμ, σύμφωνα με τους χάρτες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, ήτοι συνολικά 1.025,70 χλμ.  

Ο ανωτέρω Δημήτριος Μπίτας, με την ιδιότητα του Εισηγητή και μέλους της Ρ.Α.Λ., αποτελεί 
μετακινούμενος κατηγορίας Ι, σύμφωνα με το άρ.  5 παρ. 1 περ. β του Ν.4336/2015.  

Η Λεονάρδου Παναγιώτα, με την ιδιότητα στελέχους του προσωπικού, αποτελεί μετακινούμενη 
κατηγορίας ΙΙ, δυνάμει του άρ. 5 παρ. 1 του Ν.4336/2015. 

Ειδικότερα, για τη μετάβαση των ανωτέρω εγκρίνονται τα κάτωθι ποσά εξόδων και αναλύονται ως 
εξής:  

1) Για οδοιπορικά έξοδα κατ’ επιταγήν του άρθρου 7 της Υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 
4336/2015, ήτοι το αντίτιμο των εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων που αντιστοιχούν στην 
κατηγορία των μετακινουμένων, ήτοι αντίτιμο των εισιτηρίων αεροπλάνου, ή εισιτηρίων των 
μέσων μαζικής μεταφοράς (ή συγκοινωνιακών μέσων) ή της κάρτας απεριόριστων διαδρομών, ή 
την δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή 
μισθωμένου μεταφορικού μέσου, λόγω ελλείψεως διαθέσιμου υπηρεσιακού οχήματος, ή τη 
δαπάνη διοδίων, ή τη δαπάνη μίσθωσης οχήματος, άλλως το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου, 
και μέχρι του συνολικού ποσού των διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 €), από τον ΚΑΕ 0711, για την 
μετάβαση από τον Πειραιά/Αθήνα […] τη Θεσσαλονίκη, ως αναλύεται ανωτέρω, και μετακινήσεις 
εντός της πόλης Θεσσαλονίκης.  
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2) Για έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 περ. α και β της Υποπαραγράφου 
Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, από τον ΚΑΕ 0715, μέχρι του ποσού των εκατό εξήντα οκτώ 
(168,00 €), το οποίο αναλύεται ως εξής:  

Α. για τον μετακινούμενο κατηγορίας Ι, αναγνωρίζεται το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο 
ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος στη Θεσσαλονίκη, για μία (1) ημέρα μέχρι 
του ποσού των ενενήντα έξι ευρώ (96,00 €) συνολικά, ανά βραδιά και μετά του αναλογούντος 
φόρου διαμονής, κατ΄ άρθρον 5 της Υποπαραγράφου Δ.9 του Ν. 4336/2015.  

Β. για την μετακινούμενη κατηγορίας ΙΙ, μέχρι του ποσού των σε εβδομήντα δύο (72,00 €) ανά 
βραδιά και μετά του αναλογούντος φόρου διαμονής, κατ΄ άρθρον 5 της Υποπαραγράφου Δ.9 του 
Ν. 4336/2015.  

3) Ημερήσια Αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015, σε 
βάρος του ΚΑΕ 0721, ποσού εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €) έως δύο ημερών (40,00 € ανά ημέρα 
ανά μετακινούμενο), καθώς η επιστροφή θα λάβει χώρα αυθημερόν, μετά τη λήξη των εργασιών 
της συναντήσεως. 

Για την παρούσα απόφαση υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Αρχής και η 
βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης Ιάσων Αγγελόπουλος  
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