
1 
 

                    

 

  

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν   

 
 
 
 

R E G U L A T O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  P O R T S 
Γ ρ .  Λ α μ π ρ ά κ η  1 5 0 ,  1 8 5 3 5  Π ε ι ρ α ι ά ς 
Τ η λ . :  2 1 0 -  4 1 9 1 9 6 6 F a x :  2 1 0 - 4 1 9 1 8 8 8 
e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  9 2 η  

 
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκθεσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 92η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης και 
φυσικής παρουσίας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Αθανασίου Γ. Τορουνίδη,  
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

3. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

4. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

5. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

  

  

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ :  

1. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

  

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί ο Αντωνιάδης Ηλίας.  
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Με την παρούσα Εισήγηση φέρεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας που διενεργήθηκε για την «Καταγραφή Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων για 
τις ανάγκες του Εσωτερικού Ελέγχου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» και το εξαχθέν πόρισμα 
ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», για τη 
χρήση 2021, το οποίο διακρίνεται σε τρεις ξεχωριστές ενότητες, επάλληλες μεταξύ τους.  

Κατόπιν, ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε συνοπτικά την από 16ης Δεκεμβρίου 2021 Εισήγησή του. 
Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 
προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, αφού έλαβαν υπόψη την Εισήγηση.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
1. Στις 22.1.2021, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής και έλαβε την υπ’ αριθμ. 
214/2021 απόφαση με θέμα την «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον 
Πρόεδρο.», στο κεφάλαιο «Ι. Αναθέσεις Υπηρεσιών και Προμηθειών», περιλαμβάνεται η υπό 
στοιχεία «γ)» παρασχθείσα εξουσιοδότηση, για την «ανάθεση σε εξειδικευμένο συνεργάτη ή 
εταιρία εκπόνησης συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών 
κινδύνων που επαπειλούν τον φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4622/2019 
(ενδεικτικός ΚΑΕ 0439)». Για την ανωτέρω εξουσιοδότηση, ελήφθη υπ’ όψιν των μελών του Δ.Σ. 
ότι, ως φορέας Γενικής Κυβέρνησης, η Αρχή οφείλει όπως διαμορφώσει διαδικασίες εσωτερικού 
ελέγχου, δυνάμει του άρ. 168 του Ν. 4270/2014.  
2. Στις 10.09.2021, ελήφθη η υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 29363/10.09.2021 (ΡΑΛ 1495/10.09.2021) 
επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με 
θέμα την σύσταση Εσωτερικού Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές βάση των διατάξεων 
του ν. 4795/2021.  
3. Στις 08.10.2021, με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1614/08.10.2021 επιστολή, χορηγήθηκαν οι 
απόψεις της Αρχής προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.  
4. Ακολούθως, σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, στις 25.10.2021, εκκίνησε η διαδικασία 
της προμήθειας των ανωτέρω υπηρεσιών, ελλείψει εξειδικευμένου προσωπικού ή αρμοδίου 
οργάνου εντός της υπηρεσίας. Έτσι, αναρτήθηκε το υπ΄αριθμ. 1710/25.10.2021 Πρωτογενές 
αίτημα του Αντιπροέδρου (ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ009424846 2021-10-25) ενώ συνοδεύεται από την 
ιδίας ημερομηνία τεχνική έκθεση, όπου αναλύεται η αναγκαιότητα της διενέργειας διαδικασίας 
προμήθειας σχετικών υπηρεσιών από εξωτερικό πάροχο αυτών.  
5. Στις 26.10.2021, αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1722/25.10.2021 (ΚΗΜΔΗΣ: 
21REQ09427284 2021-10-26, ΑΔΑ: Ψ7ΔΞ46Μ445-ΕΟΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Καταχώρηση με Α/Α 58 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων) του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης για την ανάθεση υπηρεσιών προϋπολογισθείσας 
δαπάνης ποσού 12.152,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
6. Στις 27.10.2021, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1736/27-10-2021 πρόσκληση για την ανάθεση των 
παρεχομένων υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 21PROC009439305 2021-10-27, προσκλήθηκαν τρεις εταιρείες 
ορκωτών ελεγκτών για την υποβολή προσφορών.  
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7. Στις 10.11.2021, με την υπ’ αρ. 1886/10.11.2021 Πράξη του Αντιπροέδρου της Αρχής, 
ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» την 
ανωτέρω υπηρεσία (νομίμως αναρτηθείσα στο ΚΙΜΔΥΣ: 21SAWRD009513865 2021-11-10.  
8. Στις 15.11.2021, την πράξη του Αντιπροέδρου, ακολούθησε η υπογραφή της από 
12.11.2021 εγγράφου Συμβάσεως (21SYMV009539615 2021-11-15. Στο άρθρο 1 και 2 της ανωτέρω 
συμβάσεως, περιγράφεται αναλυτικώς το αντικείμενο της ανατεθημένων υπηρεσιών, και την 
διάρθρωσή τους σε τέσσερις ενότητες, ως κατωτέρω αναλύονται και ο χρόνος υλοποίησης του 
έργου.  
9. Στις 23.11.2021 και24.11.2021, χορηγήθηκαν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια εκ μέρους 
των επιμέρους τμημάτων.  
10. Στις 06.12.2021, ελήφθησαν εκ μέρους της Αρχής η ιδίας ημερομηνίας αποστολή των 
Αρχείων των Ενοτήτων Α’, Β’ και Γ’ (ΡΑΛ 2108/06.12.2021).  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».(ΦΕΚ 204 
Α'/19.07.1974), Άρθρο 30. 

2. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 
Α’/09.03.1999), όπως ισχύει, 

3. Το Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού 
Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, (ΦΕΚ 210 Α’/05.10.2006), 

4. Το Ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012, 
του Ν.4093/2012, του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 64 «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 167 
Α’/23.07.2013), 

5. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2014, άρθρα 63 παρ. 
4β, 173), ως ισχύουν. 

6. Το 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), ως ισχύουν. 

7. Το Ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος 
Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την 
τοπική αυτοδιοίκηση», (ΦΕΚ 62 Α’/17.04.2021). 

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

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

10. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής για τον «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών 
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μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017). 

11. Την υπ’ αριθμ. 1000.0/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής ««Ορισμός ενός (1) εισηγητή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
477/23.08.2018). 

12. Την 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.).» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

13. Την υπ’ αρ. 1366/05.08.2021 επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με έναρξη της 
ισχύος την 14η Σεπτεμβρίου 2021, όπως έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 860/08.10.2021).  

14. Η υπ’ αρ. 296/8.2.2021 επιστολή παραίτησης τακτικού μέλους της Ρ.Α.Λ. η οποία έγινε 
αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72414/4.10.2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 860/08.10.2021). 

15. Την υπ’ αρ. 189/2020 Απόφαση της Αρχής της 74ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 23ης Οκτωβρίου 
2020, με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2021, 
ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΟ9Χ46Μ445-6ΟΙ). 

16. Την υπ’ αρ. 2658/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της 
Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων οικονομικού έτους 2021» (ΦΕΚ 5940 Β’/31.12.2020). 

17. Την αναπλήρωση του ελλείποντος Προέδρου της Ρ.Α.Λ. από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, 
δυνάμει του άρ. 109 παρ. 1 του Ν.4389/2016. 

18. Την υπ’ αριθμόν 214/2021 Απόφαση της Αρχής της 80ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 
22ας Ιανουαρίου, με θέμα «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον 
Πρόεδρο» και με αντικείμενο μεταξύ άλλων την ανάθεση σε εξειδικευμένο συνεργάτη ή 
εταιρία εκπόνησης συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την αντιμετώπιση των 
δημοσιονομικών κινδύνων που επαπειλούν τον φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
39 του Ν.4622/2019, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Γ9Α46Μ445-0ΕΧ).  

19. Την υπ’ αριθμ. 216/2021 Απόφαση της 80ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 22ας 
Ιανουαρίου 2021 με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων 
– Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(ΑΔΑ: 6ΠΠΙ46Μ445-ΞΣΡ). 

20. Την υπ’ αριθμ. 235/2021 Απόφαση της 86ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 25ης Ιουνίου 
2021 με αντικείμενο τη Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(6ΡΕ246Μ445-418). 
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ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 
Α. Αρμοδιότητα Αρχής  
Β. Νομικό πλαίσιο  
Γ.              Υπαγωγή 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Α. Αρμοδιότητα Αρχής Σύμφωνα με το Άρθρο 108 «Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» 
του Ν.4389/2016, προβλέπεται ότι: «1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη 
διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού 
λιμενικού συστήματος «και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων», με έμφαση στην τήρηση της 
συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και με την 
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102), όπως ισχύει, και η εκεί 
προβλεπόμενη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και ως διακριτό 
νομικό πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 
υποκαθιστά στο σύνολο των εννόμων σχέσεων και των περιουσιακών στοιχείων την καταργούμενη 
Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102). Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιά. 2. 
[…] 3. Η Ρ.Α.Λ. υποβάλλει μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια 
έκθεση, η οποία περιέχει στοιχεία για τη δραστηριότητά της, την εφαρμογή των κριτηρίων κατά 
προτεραιότητα εξέτασης και την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων, τις αποφάσεις της και τις 
εκτιμήσεις της για την κατάσταση και τις εξελίξεις στον τομέα της αρμοδιότητάς της. 4. Η Ρ.Α.Λ. 
υποχρεούται να κινεί τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερα (4) χρόνια διαδικασία αξιολόγησης της 
λειτουργίας της, της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του 
ευρωπαϊκού δικαίου γενικότερα από ελεγκτές αναγνωρισμένου κύρους και αξιοπιστίας. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα της. 5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών 
Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής τροποποιείται το π.δ. 19/2016 (Α`28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση 
Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», ώστε να προσαρμοστούν οι σχετικές 
ρυθμίσεις στη μετεξέλιξη της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και οι σχετικές διατάξεις 
κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία 
ζητήματα σχετικά με τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μελών της Αρχής, την υπηρεσιακή 
κατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατά τον παρόντα νόμο 
λειτουργία της. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρούσας, οι διατάξεις του π.δ. 
19/2016 ισχύουν και για τη ρύθμιση των ζητημάτων της Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, 
ως προς την οποίαν εφαρμόζεται αναλόγως, στο μέτρο που διατάξεις του δεν αντιτίθενται σε 
διατάξεις του παρόντος νόμου ή δεν καταργούνται ρητά από αυτές. 6. [..]» 
Σύμφωνα με το Άρθρο 125 του Ν.4389/2016: «4. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να προβαίνει στην ανάθεση 
έργων, προμηθειών, καθώς και στην αγορά ή μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της, σύμφωνα με 
τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 
και Διαχείρισής της. Το τίμημα της αγοράς ή της μίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από τους 
πόρους της Ρ.Α.Λ.».  
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Σύμφωνα με το άρθρο 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «1. […] 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 43 του ν. 4150/2013, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 8 και 16 έως 19 του π.δ. 
19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Α` 
28)..3. […]». 
Επομένως, η Αρχή δύναται να αποφασίζει την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, τις οποίες κρίνει 
ότι είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της, επομένως, παραδεκτώς φέρεται προς 
συζήτηση στη Ρ.Α.Λ., η ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, και προβαίνει στην αποδοχή αυτής. 

Β. Ανάλυση Νομικού Πλαισίου 

Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με βάση την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 168 του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ143/28.06.2014 τεύχος Α’) και Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62A’/17.04.2021)) «Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες 
διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» οφείλουν να εφαρμόζουν 
σύστημα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.  

Η Ρ.Α.Λ. προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της, την πρόληψη 
ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, αλλά και ενισχύοντας τις υπηρεσίες της προς 
τους φορείς και τους πολίτες, προέβη στην ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου μέσω παροχής υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό την ενδυνάμωση του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών της 

Εσωτερικός έλεγχος (internal audit), σύμφωνα με το άρ. 3 περ. 8 του Ν.4795/2021, αποτελεί «μια 
ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να 
προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του φορέα. Βοηθάει τον φορέα να επιτύχει τους 
αντικειμενικούς του στόχους, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην 
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης.», ενώ, σύμφωνα με το  
όπως αυτός ορίζεται στο Ν. 3492/2006 (άρθρ. 4, §2), είναι «η ανεξάρτητη ελεγκτική - 
συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα, με στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών του και την επίτευξη 
των στόχων του, χρησιμοποιώντας συστημικές και δομημένες μεθοδολογίες. Οι μεθοδολογίες 
αυτές στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που διέπουν τη 
λειτουργία του, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ελέγχου».  

«Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O.» αποτελεί «ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο πρότυπο πλαίσιο που περιγράφει τα επιμέρους στοιχεία, λειτουργίες και 
διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο επίπεδο 
κάθε φορέα.», σύμφωνα με την περ. 13 του άρ. 3 του Ν.4795/2021. 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control), όπως αυτό ορίζεται στο 4795/2021 (άρθρ. 4 παρ. 
1), αποτελεί «το πλέγμα των λειτουργιών και διαδικασιών, καθώς και των δικλίδων ελέγχου που 
υιοθετεί ο φορέας και είναι σχεδιασμένο για να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση στον φορέα για την 
επίτευξη των στόχων του σχετικά με την: α) αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 
επιχειρησιακών του λειτουργιών, β) αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών, γ) 
συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του. 
2. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα 
για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού 
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Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις καλές πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, 
όπως η Επιτροπή C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - 
C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors - Ι.Ι.Α.).», ενώ 
αποτελείται από «ένα οργανωμένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών, το οποίο περιλαμβάνει 
το σύστημα διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων, το κανονιστικό πλαίσιο, τις πολιτικές, τις 
διαδικασίες, τις εντολές, καθώς και τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου.» (άρ. 5 παρ. 1 του 
Ν.4795/2021).  

Περαιτέρω, η λειτουργία Συστημάτων και Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο 
Τομέα κρίνεται απαραίτητη βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι το Ν. 4270/14 και το Ν. 4795/2021 
διότι με αυτό τον τρόπο προστατεύονται τα συμφέροντα του κράτους, των φορέων γενικής 
κυβέρνησης καθώς και των υπόλοιπων άμεσα ενδιαφερόμενων, ενώ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορέων γενικής κυβέρνησης. Σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (άρθρ.168, §1), εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους 
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο Ν. 3492/2006 (άρθρ. 4, §2). 

Γ. Υπαγωγή 

Η Ρ.Α.Λ. προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της, την πρόληψη 
ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, αλλά και ενισχύοντας τις υπηρεσίες της προς 
τους φορείς και τους πολίτες, προέβη στην ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου μέσω παροχής σχετικών υπηρεσιών, με σκοπό την ενδυνάμωση του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών της. 

Συγκεκριμένα, στο π.δ. 19/2016 «Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ.» δεν έχει 
προβλεφθεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ούτε και λειτουργεί αντίστοιχη διεύθυνση ή τμήμα ή 
γραφείο, με σχετικό αντικείμενο, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την ως άνω υπηρεσία 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 168 του Ν.4270/2014 και άρ. 9 του Ν.4795/2021).  

Μέχρι την αλλαγή του Κανονισμού με την έκδοση νεοτέρου Προεδρικού Διατάγματος, και την 
πρόσληψη προσωπικού ειδικών προσόντων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εξειδίκευσης και 
εμπειρίας στη Ρ.Α.Λ., εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.4795/2021, όπου προβλέπεται ότι 
«6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του 
επικεφαλής του φορέα της παρ. 2, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου κατ` εφαρμογή των παρ. 2 έως 4, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να 
ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.», όπου 
«Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 
τα πορίσματα των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων υποβάλλονται άμεσα στις αρχές του 
άρθρου 22, προς άσκηση των κατά νόμο συντονιστικών και εποπτικών τους αρμοδιοτήτων.». 
Επιπλέον, σύμφωνα με το υπ’ αρ. οικ.29363/10.09.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τέθηκε το ζήτημα της σύστασης 
Κοινής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, βάσει των διατάξεων 
του ν. 4795/2021. Στο έγγραφο αυτό, εστάλη η επιστολή απόψεων της Αρχής, σύμφωνα με τις 
οποίες η Αρχή δύναται να διερευνήσει περαιτέρω την δυνατότητα σύστασης Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου εντός της Αρχής ή κοινής μονάδας κατά τις προβλέψεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 
4795/2021. 

Επιπλέον, από το ανωτέρω παρατιθέμενο νομικό πλαίσιο, αναζητάτε η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των ελεγκτών, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία ενός 
πετυχημένου και αποτελεσματικού ελέγχου. Επομένως, ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν δύναται να 
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πραγματοποιείται από υπηρεσιακά στελέχη της Ρ.Α.Λ.., καθώς οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να 
είναι ανεξάρτητοι από επιρροές των ελεγχόμενων, γι’ αυτό το λόγο οργανωτικά θα πρέπει να 
υπάγονται, απευθείας στη Διοίκηση της Ρ.Α.Λ. ή σε καθορισμένη από αυτή Επιτροπή Ελέγχου.  

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείμενο την παροχή αξιόλογων πληροφοριών προς την 
Διοίκηση, για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της. Ο 
Εσωτερικός Ελεγκτής, επιθεωρώντας το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, αξιολογεί τόσο τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό του συστήματος διαδικασιών όσο και την αποτελεσματική λειτουργία 
του. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής πρέπει να έχει διαρκή ετοιμότητα και ευαισθησία για την ανακάλυψη 
γεγονότων μέσα στο φορέα που χρειάζονται να αναφερθούν στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια. 

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου του εσωτερικού 
ελέγχου ήταν σκόπιμη η ανάθεση της υπηρεσίας σε εξωτερικό οικονομικό φορέα έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021, ο οποίος διέθετε Εσωτερικό Ελεγκτή με εμπειρία στο αντικείμενο, έτσι ώστε να 
μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία του στη Ρ.Α.Λ. και να είναι εφικτή η διεξαγωγή του 
εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπο 1210.Α1). Οι 
οικονομικοί φορείς που κλήθηκαν για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, όφειλαν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες, διαπιστευμένοι/υπό διαπίστευση κατά ISO 
9001:2015, ISO 27001:2013 και ISO 14001:2015 και να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. 
Αναζητήθηκε δε οι εν λόγω υπηρεσίες, να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες της Ρ.Α.Λ. και 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, με προέχοντα στόχο την 
πρόληψη ενδεχόμενων σφαλμάτων με αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και στην 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της, κάτι που αναμένεται να επιφέρει μεταξύ άλλων 
και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.  

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια διαδικασία που συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης, όχι 
απευθείας των αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, 
με σκοπό να εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα 
οικονομικά δεδομένα και την κοινωνική παροχή της Ρ.Α.Λ..  

Ο σύγχρονος ορισμός του εσωτερικού ελέγχου τον περιγράφει ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική 
δραστηριότητα διασφάλισης και παροχής συμβουλών, σχεδιασμένη για να προσθέσει αξία και να 
βελτιώσει τις λειτουργίες του κάθε φορέα γενικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του φορέα γενικής κυβέρνησης, υιοθετώντας μια συστηματική και 
πειθαρχημένη προσέγγιση για να εκτιμήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των 
λειτουργιών της διαχείρισης κινδύνων, των μέσων ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, οι εργασίες του εσωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκε 
περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ενότητα Α’ 
Αξιολόγηση/εκτίμηση των διαβαθμισμένων κινδύνων καθώς και 
καταγραφή διαδικασιών που χρήζουν δημοσιονομικού ενδιαφέροντος στη 
Ρ.Α.Λ.  
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Ενότητα Β’  
Εκπαίδευση, κατάρτιση, υλικοτεχνική υποδομή και καθοδήγηση του 
υφιστάμενου προσωπικού καθώς και διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στη 
Ρ.Α.Λ.   

Ενότητα Γ’  
Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων 
ασφαλείας στη Ρ.Α.Λ.   

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Παροχής εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών , από την ανάδοχο 
εταιρεία και την υπογραφή σχετικής Βεβαίωσης Παραλαβής, εισάγονται συνημμένες Ενότητες, οι 
οποίες αποτελούν σώμα με την παρούσα εισήγηση Ενότητες ενώπιον του Δ.Σ. για την υιοθέτηση 
των πορισμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α’ την έγκριση και υιοθέτηση του προτεινομένου «Αναθεωρημένου Εγχειριδίου πολιτικών, 
διαδικασιών και δικλείδων Ασφαλείας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για το έτος 2021», 
προκειμένου να τηρούνται από τα αρμόδια τμήματα. 

β’ τη διαβίβαση της απόφασης που θα εκδοθεί και των συνημμένων σε αυτή Ενοτήτων Ελέγχου, 
προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου 
Οικονομικών και την αρμόδια Διεύθυνση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

γ' τη συσχέτιση των προτάσεων του εσωτερικού ελέγχου με την διαδικασία της επικαιροποίησης 
του επικείμενου προεδρικού διατάγματος με αντικείμενο τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. 

 

  

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Αθανάσιος Γ. Τορουνίδης 
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