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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΘ  ΑΡΧΘ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΘ 86/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  4 5 η  

 
ΘΕΜΑ 6ο: «Μεταφορά πιςτώςεων του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων τησ 

Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων Οικονομικοφ Ζτουσ 2019». 
 

Σθν 13θ Φεβρουαρίου 2019, θμζρα Σετάρτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 45θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, ςτον Πειραιά, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ.. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

7. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείσ   

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία. 

  

ΑΔΑ: ΩΡΙΕ46Μ445-Δ4Σ



2 
 

τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι φζρεται προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Αρχισ θ μεταφορά των πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ των προσ 
δζςμευςθ ποςϊν αμοιβϊν και αποηθμίωςθσ των Μελϊν του Δ.. τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων. 

Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με τθν ιδιότθτα του Προϊςταμζνου τθσ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ, κ. Ακανάςιο Σορουνίδθ, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 
08.02.2019 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.  

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν 
Ειςιγθςθ. 

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Για τθ ςφνταξθ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ ελιφκθςαν υπόψθ το κατωτζρω νομοκετικό πλαίςιο: 

1) Σο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 94 Α’/27-05-16, Άρκρα 
108 ζωσ 126), ωσ ιςχφουν. 

2) Σο Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ-Παράβολα, 
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, 
Τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Αϋ 240/22-12-2016, άρκρα 75-
91) 

3) Σο Ν. 4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και 
άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων.» (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015), ωσ ιςχφει. 

4) Σο Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Αϋ 143/28-6-2014, 
άρκρα 63 παρ. 4β, 173), ωσ ιςχφουν.  

5) Σο Π.Δ.19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.).» (Αϋ28) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

6) Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», (ΦΕΚ Α’ 145) όπωσ ιςχφει. 

7) Σθν υπ’ αρικμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ για τον «Οριςμό μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017). 

8) Σθν υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

10) Σθν υπ’αρικ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.7.2018 Εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με κζμα: «Κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019» (ΑΔΑ: Ψ9ΤΞΗ-ΔΡΤ). 
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11) Σθν υπ’αρικ. 2/66672/ΔΠΓΚ/12.9.2018 Εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με κζμα: «Κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2019». 

12) Σθν υπ’ αρ. 75/2018 απόφαςθ τθσ Αρχισ με αντικείμενο τθν Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ 
τθσ Αρχισ για το οικονομικό ζτοσ 2019, ανθρτθκείςα ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΜΔΠ46Μ445-6Σ8),  

13) Σθν υπ’ αρ. 597/2018 απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, με κζμα τθν ζγκριςθ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων Οικονομικοφ Ζτουσ 2019 (ΦΕΚ 345 Β/11.02.2019.).  

14) Σθν υπ αρ. 2/1901/ΔΠΓΚ/08-01-2019 εγκφκλιο Τπ.Οικ./ΓΛΚ με κζμα «Εκτζλεςθ 
προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2019» (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6). 

15) Σθν υπ αρ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21-12-2018 Απόφαςθ Τπ. Οικονομικϊν/Γενικι Γραμματεία 
Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ/ΓΛΚ/Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ και 
Προχπολογιςμοφ/Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ με κζμα: «Ανακατανομι 
πιςτϊςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ» (AΔΑ: ΩΕ1Η-ΒΗΔ). 

16) Σθν υπ’ αρικμ. 1000.0/93971/2018 ΚΤΑ (ΦΕΚ 5840 Βϋ) «Κακοριςμόσ και επιβολι τζλουσ για 
τθν χρθματοδότθςθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικαςίεσ είςπραξθσ και 
απόδοςθσ αυτοφ», και τθν υπ’ αρικμ. 340/2014 ΚΤΑ  «Κακοριςμόσ τζλουσ για τθν 
χρθματοδότθςθ τθσ Ρ.Α.Λ.». (ΦΕΚ 924 Β’). 

17) Σθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και τθσ ορκισ απεικόνιςθσ 
και εκτζλεςθσ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.  

18) Σο γεγονόσ ότι θ ΡΑΛ ζχει ενταχκεί ςτο μθτρϊο των φορζων τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ τθσ 
ΕΛΣΑΣ. 

19) Σο γεγονόσ ότι θ ΡΑΛ ζχει δικοφσ τθσ πόρουσ και δεν επιβαρφνει τον Κρατικό Προχπολογιςμό 
με αποτζλεςμα να μθν ζχει επίπτωςθ ςτα δθμοςιονομικά ςτοιχεία του κράτουσ. 

20) Σο γεγονόσ ότι από τθν εφαρμογι του παρόντοσ δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ ςε βάροσ 
του προχπολογιςμοφ τθσ ΡΑΛ. 

21) Σθν εκκρεμοφςα διαδικαςία ανακεϊρθςθσ των αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων τθσ Αρχισ, εν 
όψει τθσ μετατροπισ τθσ από αυτοτελι υπθρεςία του Τπουργείου Ναυτιλίασ ςε Ανεξάρτθτθ 
Αρχι, δυνάμει των άρκρων 108 επ. του Ν.4389/2016, το οποίο τθσ απζνειμε νομικι 
προςωπικότθτα, διοικθτικι και οικονομικι ανεξαρτθςία. Σα δε μζλθ του Δ.. τθσ Αρχισ 
απολαμβάνουν προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ και φζρουν αυξθμζνα εχζγγυα 
ανεξαρτθςίασ, αςυμβιβάςτων και κωλυμάτων, άνευ χρονικοφ περιοριςμοφ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 108 και 109 του Ν. 4389/2016.  

22) Σο γεγονόσ τθσ ανεπάρκειασ τθσ πίςτωςθσ του ΚΑΕ εξόδου 02.64. 

Β. ΤΠΑΓΩΓΘ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  

1. Αρμοδιότητα  

φμφωνα με το Άρκρο 124 του Ν.4389/2016: 
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«3. Τα ζςοδα τθσ Ρ.Α.Λ. ειςπράττονται ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ και κατατίκενται ςε 
ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, τθ διαχείριςθ του οποίου ζχει θ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 
Εςωτερικισ Λειτουργίασ και Διαχείριςισ τθσ (π.δ. 19/2016, Α` 28). Με κοινι απόφαςθ των 
Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Ρ.Α.Λ., 
κακορίηονται τα όργανα, ο τρόποσ και θ διαδικαςία είςπραξθσ των πιο πάνω χρθματικϊν ποςϊν. 
Οι δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτον προχπολογιςμό τθσ Ρ.Α.Λ. διαμορφϊνονται ετθςίωσ με 
απόφαςθ αυτισ για να καλφψουν το πρόγραμμα δραςτθριοτιτων του επόμενου ζτουσ. Η Ρ.Α.Λ. 
ζχει υποχρζωςθ να τθρεί λογαριαςμοφσ και αρχεία, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται τα 
αποτελζςματα χριςθσ και ο ιςολογιςμόσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του δθμοςίου λογιςτικοφ και 
όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτον Κανονιςμό Εςωτερικισ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ. Ο ζλεγχοσ των 
οικονομικϊν ςτοιχείων και των ετιςιων λογαριαςμϊν και οικονομικϊν καταςτάςεων γίνεται από 
δφο ορκωτοφσ λογιςτζσ. Τα ςτοιχεία αυτά και οι οικονομικζσ καταςτάςεισ δθμοςιεφονται ςτο 
διαδικτυακό τόπο τθσ Ρ.Α.Λ. και ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και υποβάλλονται ςτον 
Πρόεδρο τθσ Βουλισ μαηί με τθν ετιςια ζκκεςθ του επόμενου ζτουσ.  

6. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. είναι δυνατι θ κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ 
εγγραφι ι αφξθςθ πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό τθσ με μείωςθ άλλων πιςτϊςεων με τθ 
διαδικαςία τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου.» 

Επομζνωσ, θ αφξθςθ των πιςτϊςεων (Κ.Α.Ε.) με ταυτόχρονθ μείωςθ άλλων πιςτϊςεων (Κ.Α.Ε.), 
αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ Αρχισ, θ οποία δφναται να λάβει απόφαςθ κατόπιν Ειςιγθςθσ του 
Προϊςταμζνου Οικονομικισ Τπθρεςίασ, εφόςον με αυτι δεν προκαλείται επιπλζον επιβάρυνςθ 
του Προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ, οφτε και του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και τθσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ. 

2. Τπαγωγή - Αιτιολογικό  

Η αυξομείωςθ των ΚΑΕ Εξόδων τρζχουςασ χριςθσ 2019 μεταξφ των ΚΑΕ τθσ ίδιασ ομάδασ 02.00 
«Αμοιβζσ πολιτικϊν υπαλλιλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)» δφναται να ςυμβεί μζςω τθσ μείωςθσ τθσ 
πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 02.11 «Βαςικόσ μιςκόσ τακτικϊν (μονίμων, αιρετϊν, μετακλθτϊν με κθτεία)» 
κατά 26.000,00 € για το τρζχον ζτοσ 2019, και τθν ιςόποςθ αφξθςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 02.64 
«Αποηθμίωςθ μελϊν ςυλλογικϊν οργάνων» τθσ ίδιασ ομάδασ.  

κοπόσ τθσ αναμόρφωςθσ αποτελεί τθν κάλυψθ τθσ δθμοςιονομικισ και νομικισ ανάλθψθσ τθσ 
υπό επεξεργαςία αναμόρφωςθσ και τροποποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, και Οικονομικϊν, θ οποία κα κακορίςει τισ αμοιβζσ και αποηθμιϊςεισ των 
μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Αρχισ.  

Η αναμόρφωςθ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα, ωσ εξισ:  

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΕ 
ΑΡΧΙΚΘ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ 

ΠΟΟ 

ΜΕΙΩΘ 

ΠΟΟ 

ΑΤΞΘΘ 

ΣΕΛΙΚΘ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ 

02.11 Βαςικόσ μιςκόσ τακτικϊν 
(μονίμων, αιρετϊν, 

μετακλθτϊν με κθτεία) 

390.000,00 26.000,00  364.000,00 

02.64 Αποηθμίωςθ μελϊν 
ςυλλογικϊν οργάνων 

14.700,00  26.000,00 40.700,00 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 
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Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 

Σθν ζγκριςθ τθσ ανωτζρω αναμόρφωςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ ανά ΚΑΕ, ωσ 
παρατίκεται ανωτζρω, και τθν περαιτζρω χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ του Προζδρου να προβεί 
ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν αναμόρφωςθ των απαραίτθτων κονδυλίων του 
προχπολογιςμοφ του 2019 τθσ ΡΑΛ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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