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 ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση Παρασχεθείσας Εξουσιοδότησης για την προμήθεια υπηρεσιών 
οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  για την παρακολούθηση της 
λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Έτους 2020».  
 

Την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 70η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, 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. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος  

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ. Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την παρούσα Εισήγηση φέρεται προς 
συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό 
σύμβουλο των εργασιών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση των διαδικασιών εσωτερικού 
ελέγχου στη Ρ.Α.Λ.. Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με βάση την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 
168 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) οφείλουν να εφαρμόζουν σύστημα και 
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Η Ρ.Α.Λ., προτίθεται να προβεί στην ενίσχυση του υφιστάμενου 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω ανάθεσης της σχετικής υπηρεσίας , με σκοπό την εφαρμογή  
επαρκών και αποτελεσματικών δικλείδων εσωτερικού ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργικότητας των υπηρεσιών της.  

Κατόπιν, έδωσε τον λόγο στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος ανέπτυξε 
συνοπτικά την από 29 Ιουνίου 2020 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα 
σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγηση.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α/5-10-2006) «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του 
Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», άρθρα 4. 

2) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

3) Το 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.  

4) Το 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. 

5) 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. 

6) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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7) Το 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) 

8) Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης», άρθρα 39. 

9) Το ΠΔ 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 ) 

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

11) Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017). 

12) Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

13) 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.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

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

15) Την υπ’ αριθμόν 147/2020 Απόφαση της Αρχής της 62ης Συνεδρίασης της 14.2.2020, με θέμα 
«Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο» (ΑΔΑ 6ΙΛ246Μ445-
Ω5Ρ).  

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

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

18) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της γενικής κυβέρνησης της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

19) 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. 

Β. ΥΠΑΓΩΓΉ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια Υπαγωγής - Αιτιολογικού: 
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Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Β. Αιτιολογικό  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

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.»  

Επομένως, η Αρχή δύναται να αποφασίζει την ανάθεση για την προμήθεια υλικών και την παροχή 
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 Αντιπροέδρου, και 
προβαίνει στην αποδοχή αυτής 

Β. Υπαγωγή  

Εσωτερικός έλεγχος (internal audit), 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.  

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control), όπως αυτό ορίζεται στο Ν.3492/2006 (άρθρ. 4, §4), 
είναι το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου 
(internal audit), που έχει εφαρμόσει η Διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη 
της επίτευξης των στόχων του με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση στις πολιτικές της Διοίκησης, διασφαλίζει τα 
περιουσιακά στοιχεία και πόρους του φορέα, μέσω πιστοποίησης της πληρότητας και ακρίβειας 
των λογιστικών εγγραφών και καταστάσεων, και παρέχει επίκαιρες και αξιόπιστες δημοσιονομικές 
και διαχειριστικές πληροφορίες. 

Εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3492/2006. Ο εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται στις 
Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου που συστήνονται με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου υπό την γενική 
καθοδήγηση και εποπτεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (παρ.1 άρθρο 168 Ν.4270/14) 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε σε φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, προέβη σε συστάσεις με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση των 
υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η σύσταση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στους 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπου δεν υφίστανται, και η πλήρης λειτουργία όσων Υπηρεσιών 
Εσωτερικού Ελέγχου έχουν ήδη συσταθεί με τους οικείους Οργανισμούς. 
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Έργο των υπηρεσιών αυτών είναι ενδεικτικά: ο προγραμματισμός ελέγχων επί των διαδικασιών 
που μεσολαβούν από την παραλαβή μέχρι την εκκαθάριση και την πληρωμή των υποχρεώσεων 
του φορέα και η συνδρομή, μέσω παρατηρήσεων, στη βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών 
του φορέα με στόχο την εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη μη δημιουργία νέων. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έλαβε το υπ’ αρ. 6122/30.1.2020 έγγραφο από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
- Υπηρεσία Επιτρόπου που ερωτάται για το αν έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί συστήματα 
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και αν όχι, αν υφίσταται σχέδιο ή χρονοδιάγραμμα 
εγκατάστασής τους με σκοπό την εύρυθμη, αποτελεσματική και εντός των νομικών πλαισίων 
λειτουργία της. Επί του ανωτέρω εγγράφου, έχουν χορηγηθεί οι απόψεις της Αρχής με την υπ’ 
αριθμόν 357/03.03.2020 επιστολή του Προέδρου της Αρχής.  

Σύμφωνα με την ανωτέρω απαντητική επιστολή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, «Αναφορικά με την 
υιοθέτηση και εγκατάσταση συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, για την αντιμετώπιση των 
δημοσιονομικών κινδύνων, οι οποίοι δυνητικά απειλούν την Αρχή, έχει ληφθεί η υπ’ αρ. 147/2020 
απόφαση της Αρχής, ληφθείσα κατά την 62η Συνεδρίασης της 14ης Φεβρουαρίου 2020, με την 
οποία αποφασίστηκε η ανάθεση παροχής ειδικευμένων υπηρεσιών, για την υιοθέτηση του 
ανωτέρω συστήματος. Στην συνέχεια, και εν όψει της προσφάτου δημοσίευσης της εγκρίσεως του 
Προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2020 στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ Β’ 605/25.2.2020), 
προγραμματίζεται η ανωτέρω ανάθεση υπηρεσιών, βάσει της οποίας γνωμοδότησης θα 
δρομολογηθούν η υιοθέτηση του ενδεικνυόμενου συστήματος. Τέλος, μέχρι την υιοθέτηση του 
ανωτέρω συστήματος, η Αρχή αποφεύγει την δημοσίευση στοιχείων του λογαριασμού που τηρεί 
εκτός της Τραπέζης Ελλάδος μέσω αποφάσεων. Γνωστοποιεί τα στοιχεία του λογαριασμού και το 
Τραπεζικό Ίδρυμα μόνο στους υποκειμένους στο τέλος υπέρ της Αρχής φορείς. Επιπλέον, η Αρχή 
έχει προβεί σε λογιστικοποίηση των οφειλών προς αυτή, και προέβη σε έκδοση χρηματικών 
καταλόγων κατά το έτος 2019, ενώ δεν εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τρίτους. Σε 
περίπτωση έκδοσης εγκυκλίου από τις αρμόδιες Αρχές, θα την υιοθετήσει για τη βέλτιστη απόδοση 
του συστήματος Ελέγχου, που υιοθετείται από τους δημόσιους φορείς.»  

Επιπροσθέτως όσων αναφέρονται στην ανωτέρω επιστολή, έχουμε να προσθέσουμε ότι στον 
Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ., δεν έχει προβλεφθεί και δε λειτουργεί Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου, ούτε 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, ΦΕΚ 143/28.06.2014, τεύχος Α’ & Ν.3492/2006 εφαρμογή συστήματος και 
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου).  

Μέχρι την αλλαγή του Κανονισμού και την πρόσληψη προσωπικού ειδικών προσόντων συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου, εξειδίκευσης και εμπειρίας στη Ρ.Α.Λ. και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 
168 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις” στο 
οποίο ορίζεται η αναγκαιότητα και η υποχρέωση όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
κατάρτισης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, κρίνεται αναγκαία η δαπάνη για την ανάθεση σε 
εξωτερικό συνεργάτη της ορθολογικής οργάνωσης και λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, 
που αποτελούν τα βασικά στοιχεία ενός πετυχημένου και αποτελεσματικού ελέγχου, δε δύναται ο 
Εσωτερικός Έλεγχος να πραγματοποιείται από υπηρεσιακά στελέχη της Ρ.Α.Λ.. Για την 
αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει 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.  
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Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές παρέχουν στη Διοίκηση αξιόλογες πληροφορίες 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 λόγο του εξειδικευμένου αντικειμένου του εσωτερικού 
ελέγχου κρίνεται σκόπιμο να επιλεγεί η ανάθεση της υπηρεσίας σε εξωτερικό οικονομικό φορέα 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Οι εν λόγω υπηρεσίες, εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Ρ.Α.Λ. και συμβάλλουν στην 
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, αφού στοχεύουν προεχόντως στην 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 είναι 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..  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, οι εργασίες του εσωτερικού ελέγχου θα περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα: 

- Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την ύπαρξη συστήματος διαδικασιών και δικλείδων 
ασφαλείας στη Ρ.Α.Λ.. 

- Επισκόπηση – αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στη Ρ.Α.Λ.. 

- Ηλεκτρονικά Φύλλα εργασίας για την εκπαίδευση, κατάρτιση και καθοδήγηση του υφιστάμενου 
προσωπικού της Ρ.Α.Λ.. 

- Εγχειρίδιο πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Ρ.Α.Λ.. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση ανάθεσης  της προμήθειας  των ανωτέρω υπηρεσιών, με σκοπό την οργάνωση και 

διαμόρφωση κατάλληλου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες 

και  δικλείδες ασφαλείας για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της  λειτουργίας της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Έτους 2020, και την περαιτέρω χορήγηση εξουσιοδοτήσεως προς τον 

Πρόεδρο, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες αναζήτησης, αναθέσεων και σύναψης συμβάσεων 

για την προμήθεια παρεχομένων υπηρεσιών. 

Την έγκριση ανάθεσης της προμήθειας των ανωτέρω υπηρεσιών, με σκοπό την οργάνωση και 

διαμόρφωση κατάλληλου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, που θα περιλαμβάνει τον ορισμό 

διαδικασιών και τις δικλείδες ασφαλείας, για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της  

λειτουργίας της Ρυθμιστική Αρχής Λιμένων Έτους 2020, και την περαιτέρω χορήγηση 

εξουσιοδοτήσεως προς τον Πρόεδρο, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες αναζήτησης, 

αναθέσεων και σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
 

ΑΔΑ: 9Ο9Ι46Μ445-Ξ6Ζ


		2020-07-10T13:27:20+0300


		2020-07-10T13:32:54+0300
	Athens




