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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  7 8 η  

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση έκθεσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 78η Συνεδρίασή τους, μέσω 
τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας, 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. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

  

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται ενώπιον του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αρχής εισήγηση με θέμα το αποτέλεσμα της διαδικασίας που διενεργήθηκε για 
την «Οργάνωση και διαμόρφωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την παρακολούθηση της 
λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», για τη χρήση 2020, το οποίο διακρίνεται σε 
τέσσερις ξεχωριστές ενότητες, επάλληλες μεταξύ τους.  

Έπειτα, έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά 
την από 17ης Δεκεμβρίου 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 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Στις 3.7.2020, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής και έλαβε την υπ’ αριθμ. 178/2020 
απόφαση με θέμα την «Εξειδίκευση Παρασχεθείσας Εξουσιοδότησης για την προμήθεια 
υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την 
παρακολούθηση της λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Έτους 2020.». Σύμφωνα με 
την ανωτέρω απόφαση, σκοπός της Αρχής απετέλεσε η διερεύνηση των απαιτούμενων 
εργασιών, για τη διαμόρφωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στη Ρ.Α.Λ., ως φορέας 
Γενικής Κυβέρνησης, δυνάμει του άρ. 168 του Ν. 4270/2014. Με την εν λόγω απόφαση η Αρχή 
δήλωσε τη πρόθεσή της 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. 

2. Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, στις 14.7.2020, εκκίνησε η διαδικασία της προμήθειας 
των ανωτέρω υπηρεσιών, ελλείψει προσωπικού. Έτσι, αναρτήθηκε το υπ΄αριθμ. 
1290/14.07.2020 Πρωτογενές αίτημα του Προέδρου (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007242310 2020-08-
31), η υπ’ αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1589/31.08.2020 (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007242531 2020-08-31  ΑΔΑ: 
ΩΚΓΙ46Μ445-ΖΙ3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Καταχώρηση με Α/Α 80 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων) του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης για την ανάθεση υπηρεσιών προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.200,00 
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και η υπ’ αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1606/02.09.2020 μελέτη 
ανάθεσης υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 54/2020 απόφαση του Προέδρου της Αρχής. 

3. Στις 8.9.2020, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1627/08-09-2020 Απόφαση του Προέδρου (ΑΔΑΜ: 
20ΑWRD007276173 και ΑΔΑ: 9Ο0846Μ445-726), ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία 
«Εσωτερικός έλεγχος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» την ανωτέρω υπηρεσία. Την πράξη Προέδρου, 
ακολούθησε η υπογραφή της από 10.9.2020 εγγράφου Συμβάσεως (20SYMV007294067 2020-
09-10). Στο άρθρο 1 της ανωτέρω συμβάσεως, περιγράφεται αναλυτικώς το αντικείμενο της 
ανατεθειμένων υπηρεσιών, και την διάρθρωσή τους σε τέσσερις ενότητες, ως κατωτέρω 
αναλύονται.  
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4. Στις 29.9.2020, χορηγήθηκαν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια εκ μέρους των επιμέρους 
τμημάτων , τα οποία στην συνέχεια συμπληρώθηκαν με δύο μεταγενέστερες υποβολές, στις 
7.10.2020, και στις 09.11.2020.  

5. Στις 11.12.2020, ελήφθη εκ μέρους της Αρχής η από 11.12.2020 υπ’ αρ. 2553/11.12.2020 
επιστολή της αναδόχου εταιρείας, με θέμα «Οργάνωση και διαμόρφωση Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
για τη χρήση 2020». Με την ανωτέρω επιστολή της, η ανάδοχος διαβίβασε την Ενότητα Α’, 
στην οποία αναφέρεται στην συγκέντρωση του υλικού και στοιχείων.  

6. Στις 14.12.2020, ελήφθη εκ μέρους της Αρχής η από υπ’ αρ. πρωτ. 2563/14.12.2020 Ενότητα 
Β’ του ανατεθειμένου έργου, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, όπου διενεργείται 
επισκόπηση - ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας, δυνάμει του 
τεθέντος ερωτηματολογίου (για τις ενότητες 1 έως 16) της ανωτέρω Ενότητας Α και 
αναλύονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι.  

7. Στις 14.12.2020, ελήφθη εκ μέρους της Αρχής η υπ’ αρ. 2564/14.12.2020 προσχέδιο της Γ’ 
Ενότητας, όπου περιλαμβάνονται Ηλεκτρονικά Φύλλα εργασίας για την εκπαίδευση, 
κατάρτιση, υλικοτεχνική υποδομή και καθοδήγηση του υφιστάμενου προσωπικού και της 
Οικονομικής Υπηρεσίας της Αρχής.  

8. Στις 14.12.2020, ελήφθη εκ μέρους της Αρχής η υπ’ αρ. 2565/14.12.2020 προσχέδιο της Δ’ 
Ενότητας, το οποίο αποτελεί το Εγχειρίδιο πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας 
της Αρχής.   

9. Στις 17.12.2020, παρελήφθησαν τα τελικά κείμενα παραδοτέων Ενοτήτων, εκ μέρους της 
Αναδόχου εταιρείας.  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. O N.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2014), άρθρο 168.  

2. Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», και ιδίως 
τα Άρθρα 112 και 113, όπως ισχύει. 

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

4. Το π.δ. 19/2016 (Α΄ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

6. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 
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7. Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 

8. 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», (ΦΕΚ 210 Α/5-10-2006), άρθρο 4. 

9. Την υπ΄ αριθμ. 147/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. της 62ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 14ης 
Φεβρουαρίου 2020, με θέμα «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον 
Πρόεδρο», και με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ανάθεση 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, αναρτημένη στη 
Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΙΛ246Μ445-Ω5Ρ). 

10. Την υπ΄ αριθμ. 178/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. της 70ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 3ης Ιουλίου 2020, 
με θέμα «Εξειδίκευση Παρασχεθείσας Εξουσιοδότησης για την προμήθεια υπηρεσιών 
οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την παρακολούθηση της 
λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Έτους 2020», αναρτημένη στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 
9Ο9Ι6Μ445-Ξ6Ζ). 

11. Την υπ’ αριθμ. 134/2019 απόφαση της Αρχής της 58ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21ης 

Νοεμβρίου 2019, με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Αρχής για το 
οικονομικό έτος 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΜΝ46Μ445-ΔΑΑ). 

12. 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). 

13. Την υπ’ αριθμ. 170/2020 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση 
πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
Οικονομικού Έτους 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓΤΥ46Μ445-ΞΛ8). 

14. Την υπ’ αριθμ. 182/2020 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο τη Δεύτερη αναμόρφωση 
πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
Οικονομικού Έτους 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΚΧΚ46Μ445-ΓΓΓ). 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1627/08-09-2020 Απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων με ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007276173 και ΑΔΑ: 9Ο0846Μ445-726, με την οποία ανατέθηκε 
στο δεύτερο των συμβαλλόμενων η παραπάνω υπηρεσία. 

16. Το υπ΄ αριθμ. 1290/14.07.2020 Πρωτογενές αίτημα του Προέδρου με θέμα την προμήθεια 
υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την 
παρακολούθηση της λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Έτους 2020, και την Τεχνική 
έκθεση που το συνοδεύει (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007242310 2020-08-31). 

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1589/31.08.2020 (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007242531 2020-08-31  ΑΔΑ: 
ΩΚΓΙ46Μ445-ΖΙ3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Καταχώρηση με Α/Α 80 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων) του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης για την ανάθεση υπηρεσιών προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.200,00 
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
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18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1610/02.09.2020 Απόφαση Προέδρου 54/2020 αναφορικά με την 
έγκριση μελέτης ανάθεσης υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΑΔΑ: ΨΒΙΠ46Μ445-ΣΑΑ). 

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1615/03.09.2020 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αναφορικά 
με την ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1619/04.09.2020 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία   
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με τα ζητούμενα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1627/08-09-2020 Απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων με ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007276173 και ΑΔΑ: 9Ο0846Μ445-726, με την οποία ανατέθηκε 
στο δεύτερο των συμβαλλόμενων η παραπάνω υπηρεσία. 

22. Την από 10.09.2020 σύμβαση προμήθειας υπηρεσιών αναφορικά με την προμήθεια 
υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την 
παρακολούθηση της λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Έτους 2020 με την εταιρεία 
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» έναντι ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
(6.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αναρτηθείσα στο διαδίκτυο (ΚΗΜΔΗΣ: 
20SYMV007294067 2020-09-10). 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Β. Νομικό πλαίσιο  

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

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Ι. Νόμος 4389/2016 

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 προμήθεια υλικών και 
υπηρεσιών, τις οποίες κρίνει ότι είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της και συνεπώς, 
παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση στη Ρ.Α.Λ., η σχετική εισήγηση. 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

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 
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ελέγχου (internal control and 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. 
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.. 

Ένεκα  των προβλέψεων και υποχρεώσεων του άρθρου 163 του Ν.4270/2014, συνήφθη η 
ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση, με αντικείμενο το οποίο περιγράφεται συνοπτικά στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

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

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

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

Ενότητα Δ’  - Εγχειρίδιο πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Ρ.Α.Λ.. 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Παροχής εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών, από την ανάδοχο 
εταιρεία και την υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής, οι Ενότητες παρατίθενται στο 
Παράρτημα, οι οποίες αποτελούν σώμα με την παρούσα Ενότητες.  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α’ Την έγκριση και υιοθέτηση του προτεινομένου «Εγχειριδίου πολιτικών, διαδικασιών και 
δικλείδων ασφαλείας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» και των σχετικών ηλεκτρονικών φύλλων 
εργασίας για το μέλλον προκειμένου να τηρούνται από τα αρμόδια τμήματα. 
β’ Τη διαβίβασή της παρούσας απόφασης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, ομού μετά των 
οικονομικών καταστάσεων και απολογισμού για το έτος 2020.  
γ' Τη συσχέτιση των προτάσεων με την διαδικασία της επικαιροποίησης του προεδρικού 
διατάγματος με αντικείμενο τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής.   

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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