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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 88/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 5 η  

 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αντικατάςταςη του εκκαθαριςτή αποδοχών, του ταμειακοφ υπολόγου και του 

διαχειριςτή πάγιασ προκαταβολήσ». 
 

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 Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

5. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟ: 

 
Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι φζρεται προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Αρχισ  θ αντικατάςταςθ του εκκακαριςτι αποδοχϊν, του ταμειακοφ 
υπολόγου και του διαχειριςτι πάγιασ προκαταβολισ από τρία ςτελζχθ 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.  

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

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

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, Σζλθ-Παράβολα, Οικειοκελισ 
αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, 
Σροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Αϋ 240/22-12-2016, άρκρα 75-
91), περί εκκακάριςθσ δαπανϊν,  

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, και 108-113), ωσ ιςχφουν.  

5) Σο Π.Δ.19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν 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)  Σο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112), Διαςφάλιςθ δθμοςιότθτασ με τθν ανάρτθςθ προβλεπόμενων 
πράξεων και λοιπϊν ςτοιχείων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 

8) Σο Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α’204) Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, 
όπωσ ιςχφουν. 

9) 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). 
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10) Σθν υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

11) 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: Ψ9ΤΞΘ-ΔΡΤ). 

12) 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». 

13) 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),  

14) 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.).  

15) Σθν υπ αρ. 2/1901/ΔΠΓΚ/08-01-2019 εγκφκλιο Τπ.Οικ./ΓΛΚ με κζμα «Εκτζλεςθ 
προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2019» (ΑΔΑ: 9Β32Θ-0Φ6). 

16) Σου άρκρου 1 παρ. 2 τθσ υπ’ αρικμ. 194902/ 22-11-1969 (ΦΕΚ Β 777) Απόφαςθσ του 
Τπουργοφ Οικονομικϊν «Περί διαδικαςίασ πλθρωμισ ςτακερϊν διαρκοφσ ι περιοδικοφ 
χαρακτιρα δαπανϊν», όπωσ τοφτθ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 102131/4187/8-9-1977 
(ΦΕΚ Β 964) απόφαςθ του ίδιου Τπουργοφ. 

17) Σθν υπ αρικμ. πρωτ. 2/45897/0026/14-6-2017 εγκφκλιο «Παροχι οδθγιϊν επί διατάξεων του 
ν. 4270/2014) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δ/κισ Πολιτικισ του Γ.Λ.Κ. - Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Θθςαυροφυλακίου και Δθμ. Λογιςτικοφ - Δ/νςθσ υντονιςμοφ και Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμ. 
Διατάξεων» (ΑΔΑ: 65ΟΦΘ-36Κ). 

18) Σθν υπ αρικμ. πρωτ. 2/56489/0026/21-7-2017 εγκφκλιο «Παροχι οδθγιϊν για τθν αναηιτθςθ 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κατά τθν πλθρωμι δθμοςίων δαπανϊν» του Τπουργείου 
Οικονομικϊν, Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ, Γενικοφ Λογιςτθρίου του 
Κράτουσ, Γενικισ Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Διεφκυνςθσ 
υντονιςμοφ και ελζγχου Εφαρμογισ Δθμοςιολογιςτικϊν Διατάξεων, 

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

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

21) 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. 

22) Σθν από 08/02/2019 ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ τθσ Αρχισ, 

23) Σο γεγονόσ ότι από τθν εφαρμογι του παρόντοσ δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ ςε βάροσ 
του προχπολογιςμοφ τθσ ΡΑΛ και περαιτζρω, για τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν, τθν 
ζγκαιρθ και τθν ταχεία διεξαγωγι των ενεργειϊν που αφοροφν οικονομικζσ αρμοδιότθτεσ 
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όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν μεταφορά τουσ ςτο Φορζα, όπωσ των αρμοδιοτιτων 
ελζγχου, εκκακάριςθσ, ζκδοςθσ εντολισ πλθρωμϊν και εξόφλθςθσ των δαπανϊν του 
προχπολογιςμοφ αυτοφ.  

Β. ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 65 του ν. 4270/2014, όπωσ ιςχφει, ςυςτθματικά 
ερμθνευμζνου ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 115 παρ. 2 και ιδίωσ περίπτωςθ δ τθσ ιδίασ 
παραγράφου, και το άρκρο 125 παρ. 2 του νόμου 4389/2016, ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ αποτελεί τον 
Διατάκτθ και αρμόδιο όργανο για τθν εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ. Επιπροςκζτωσ, θ 
Ρ.Α.Λ. παρείχε ςτον Πρόεδρο με απόφαςι τθσ ρθτι εξουςιοδότθςθ προκειμζνου να 
υπεξουςιοδοτιςει ςε άλλα μζλθ ι υπαλλιλουσ τθν ανάκεςθ κακθκόντων εκκακαριςτι 
αποδοχϊν, ταμειακοφ υπολόγου και διαχειριςτι πάγιασ προκαταβολισ. 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το γεγονόσ του αςυμβιβάςτου μεταξφ των κακθκόντων του διατάκτθ και 
του εκκακαριςτι αποδοχϊν, εκχωρεί και ορίηει εκκακαριςτι των αποδοχϊν και λοιπϊν ςτακερϊν 
διαρκοφσ ι περιοδικοφ χαρακτιρα δαπανϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων τθν κα. 
Φαρμακοφλα Γεωργία (ΠΕ-Οικονομολόγοσ) ςε αντικατάςταςθ του κ. Κουφοφ Παναγιϊτθ, 
προκειμζνου να προβαίνει ςτισ εκ του νόμου ενζργειεσ για τθν ανάλθψθ, παρακολοφκθςθ και 
καταβολι των τακτικϊν αποδοχϊν και τθν ανά μινα ζκδοςθ των μιςκολογικϊν καταςτάςεων 
προσ τθν Ενιαία Αρχι Πλθρωμϊν. 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το γεγονόσ του αςυμβιβάςτου μεταξφ των κακθκόντων του Δθμόςιου 
Τπολόγου, Διατάκτθ, Εκκακαριςτι (ν. 4270/2014, άρκρο 151), ωσ ταμειακόσ υπόλογοσ ορίηεται  ο 
κ. Ηλζμαρθσ Νικόλαοσ (ΣΕ-Λογιςτισ) ςε αντικατάςταςθ τθσ κασ. Λεονάρδου Παναγιϊτασ, 
προκειμζνου να προβαίνει ςτισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ προβλζπονται από το νόμο. 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα άρκρα 108-113 Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ )- δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ » και 
τον Ν.3861/10 (Α.112) – Διαςφάλιςθ δθμοςιότθτασ με τθν ανάρτθςθ προβλεπόμενων πράξεων 
και λοιπϊν ςτοιχείων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ορίηεται Διαχειριςτισ Πάγιασ 
Προκαταβολισ, θ κα ουλιτςιϊτθ Ανκι (ΠΕ-Οικονομολόγοσ) ςε αντικατάςταςθ του κ. Σορουνίδθ 
Ακαναςίου, προκειμζνου να προβαίνει ςτισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ προβλζπονται από το 
νόμο. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν αντικατάςταςθ των τριϊν τελεχϊν τθσ αρχισ, ωσ παρατίκεται ανωτζρω, και τθν περαιτζρω 
χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ του Προζδρου να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν 

δθμοςίευςθ τθσ Απόφαςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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