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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  

                                                                                                                 Πειραιάς, 04.08.2021 

                                                                                                        Αρ. πρωτ. 1359 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 91/2021 

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση κατ΄ άρθρον 115 του Ν. 4389/2016 

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

Τις διατάξεις: 

1. Toυ Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ΦΕΚ 26 A’/9-2-2007.  

2. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ειδικότερα 
τα άρθρα 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68, 69Γ.  

3. Του Ν.4727/ 2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α' 184), άρ. 76 παρ. 3 περ. δ', ιδ και ιστ’.  

4. Του 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), άρθρο 9 και 
20.  

5. Του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 94), ιδίως άρθρα 109 παρ. 2, 115 παρ. 2, 3 και 125 παρ. 1.  

6. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, 
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α' 147), αρ. 117α και 118.  

7. Του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (Α' 191).» (ΦΕΚ Α’ 191). 
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8. Του Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28) άρθρα 6 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 

10. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

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

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

13. Την υπ’ αρ. 239/2021 απόφαση Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Ανάθεση 
Καθηκόντων Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ Β’ 3495/31.7.2021).  

14. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Αρχής.  

15. Την υπ' αρ. 1358/4.8.2021 επιστολή Εισήγησης της εκτελούσης καθήκοντα 
Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των δημοσιονομικών επιπτώσεων, 
σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, από την οποία 
προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Αρχής από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,  

Αποφασίζει 

Άρθρο 1 

Όπως χορηγήσει προς τον Αντιπρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, κ. Αθανάσιο 
Τορουνίδη, εξουσιοδότηση να υπογράφει «Εντολή Προέδρου» τις κάτωθι διοικητικές 
πράξεις:  

Α. Τις διοικητικές πράξεις που αφορούν σε διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων έργων και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 10.000 € 
πλέον ΦΠΑ.  

Β. Τις διοικητικές πράξεις που εμπίπτουν στον ορισμό του διατάκτη του προϋπολογισμού, 
όπως περιγράφονται στους Ν.4270/ 2014, Ν.4446/2016 και στο π.δ. 80/2016 και αφορούν 
σε τεκμηριωμένα αιτήματα για δέσμευση ή ανάκληση πιστώσεων, αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης, δέσμευση ή ανάκληση πιστώσεων, έγκριση δαπάνης, κατάσταση δαπάνης, 
διαβιβαστικά έγγραφα για την έκδοση ενταλμάτων μαζί με τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται κατά περίπτωση από τις κείμενες διατάξεις, ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών, και έκδοση αποφάσεων / πράξεων καταλογισμού για μη νόμιμες 
πληρωθείσες δαπάνες, έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 
ανά δαπάνη.   

Γ. Τις διοικητικές πράξεις για την έγκριση χρήσης κανονικών αδειών, αδειών 
διευκολύνσεων, που προβλέπονται στα άρθρα 50, 52, 53 του ν. 3528/2007, των 
συνδικαλιστικών αδειών, τη χορήγηση ή ανάκληση αναρρωτικών αδειών, την έκδοση 
ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν σε ζητήματα βαθμολογικής ή μισθολογικής 
προαγωγής όλων των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως βαθμίδος των υπηρεσιών της Αρχής, 
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αλλήλων και στελεχών προσωπικού της Αρχής, κατόπιν γνώμης της ΡΑΛ όπου αυτό 
απαιτείται.  
Δ. Τις διοικητικές πράξεις για την διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν.4440/2016, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς τον αρμόδιο 
Υπουργό για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, που επιλέγονται 
σύμφωνα με την ανωτέρω προβλεπομένη διαδικασία.  

Ε. Τις διοικητικές πράξεις διορισμού και υπογραφής συμβάσεων εργασίας αορίστου 
χρόνου ιδιωτικού δικαίου και συμβάσεων εργασίας ορισμένης θητείας, για την πρόσληψη 
προσωπικού που επιλέγεται δυνάμει των διατάξεων του ν.4389/2016, του Ν.2190/1994, 
του Ν. 4765/2021 και του π.δ. 19/2016, την ένταξη αυτών στις μισθολογικές καταστάσεις 
καθώς και την εποπτεία κατά την έκδοση μισθολογικών καταστάσεων και πληρωμής 
μελών και στελεχών προσωπικού της Αρχής.  

Στ. Να αναζητά τη χορήγηση απόψεων και στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 114 παρ. 3 και 
115 παρ. 3 του Ν.4389/2016, για τα ανωτέρω θέματα.  

Άρθρο 2 

Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου για τα οριζόμενα στο 
άρθρο 1, το δικαίωμα της τελικής υπογραφής ασκείται από τον Πρόεδρο.  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Πειραιάς, 4.8.2021  

Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. 
 
 
 
 

Παναγιώτης - Ιάσων Αγγελόπουλος 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

- Αντιπρόεδρος 

- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

-Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού  

-Γραμματεία της ΡΑΛ  
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