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 ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός υπευθύνου για την πρόσβαση στο Internet Banking. 
 

Την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 88η 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. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

6. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Αρχή διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο 
πιστωτικό ίδρυμα «Εθνική Τράπεζα», όπου κατατίθεται μέρος των εσόδων που εισπράττει η Ρ.Α.Λ. 
στο όνομα και για λογαριασμό της κατ’ άρθρα 124 και  125 του Ν. 4389/2016. Προκειμένου να 
καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των κινήσεων του λογαριασμού και η λήψη των μηνιαίων 
αντιγράφων κινήσεων λογαριασμού (extrait), δοθέντος δε και του πλέον κατηργημένου 
authenticator για τη λήψη extrait από την Εθνική Τράπεζα, κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός 
υπευθύνου για την πρόσβαση στην πλατφόρμα του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας.  

 Κατόπιν, ανέπτυξε συνοπτικά την από 26ης Αυγούστου 2021 Εισήγησή του.  

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 
προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για τον ορισμό υπευθύνου για την πρόσβαση στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, 
ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω νόμοι, εγκύκλιοι και αποφάσεις: 

1) Ο 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. 

2) Ο 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). 

3) Ο 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. 

4) Ο 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.  

5) Ο Ν.4597/2019 (Α’ 35) «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία 
του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.», άρθρο 46 

6) Το Π.Δ. 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). 

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

8) Η υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017). 
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9) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»(Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

10) Η 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). 

11) Η υπ’ αριθ. 2/30551/ΔΠΓΚ/21.07.2020 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ).  

12) Η υπ’ αρ. 2658/31.12.2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςκαι 
της Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων οικονομικού έτους 2021» (ΦΕΚ Β’ 5940). 

13) Η υπ’ αρ.189/2020 Απόφαση της Αρχής της 74ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 23η Οκτωβρίου 
2020, με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2021, 
ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΟ9Χ46Μ445-6ΟΙ). 

14) Η υπ’ αρ. 2658/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της 
Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων οικονομικού έτους 2021» (ΦΕΚ Β’ 5940/31.12.2020), 

15) Η υπ’ αριθμ. 216/2021 απόφαση της 80ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 22ας Ιανουαρίου 
2021 με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
6ΠΠΙ46Μ445-ΞΣΡ), 

16) Η υπ΄αριθμ. 231/2021 Απόφαση Ρ.Α.Λ. της 85ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 27ης Μαΐου 2021, με 
θέμα «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο», και με 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την προμήθεια μιας σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας (περιλ. 
δεδομένων) (ΚΑΕ 0832) και μιας τηλεφωνικής συσκευής αφής (ΚΑΕ 7127), αναρτημένη στη 
Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Β8Ν46Μ445-Ρ0Γ), 

17) Η υπ’ αριθμ. 235/2021 απόφαση της 86ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 25ης Ιουνίου 
2021 με αντικείμενο τη Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(6ΡΕ246Μ445-418), 

18) Η υπ’ αριθμ. 90/2021 απόφαση Προέδρου με θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου 
Λογιστικού» (ΦΕΚ Β’ 3495/31.07.2021), 

19) Την υπ’ αριθμ. 91/2021 απόφαση Προέδρου με αρ. πρωτ. 1359/04.08.2021 και  αντικείμενο 
την εξουσιοδότηση κατ΄ άρθρον 115 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Β’ 3729/12-08-2021), 

20) Η ανάγκη εξασφάλισης της πρόσβασης στην πλατφόρμα του Internet Banking της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος για την παρακολούθηση των κινήσεων των λογαριασμών και τη λήψη 
των μηνιαίων αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών (extrait).  
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21) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

22) 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. 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

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

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 115 του Ν. 4389/2016 προβλέπεται ότι «3. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. μπορεί με 
πράξη του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη της, εκτός 
δε των περιπτώσεων όπου ο νόμος το απαγορεύει ρητά, μπορεί με πράξη του να παρέχει 
εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη της Ρ.Α.Λ. ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης ή ενέργειας ή 
κατηγορίας πράξεων ή ενεργειών, καθώς και να υπογράφουν «με εντολή προέδρου» έγγραφα ή 
άλλες πράξεις της Ρ.Α.Λ., οι οποίες δημοσιεύονται δι` αναρτήσεως, με επιμέλεια της Γραμματείας 
της Ρ.Α.Λ. στον πίνακα ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων της, καθώς και στην ιστοσελίδα της. Οι 
πράξεις του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Τον 
Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 124 του Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι:«1. Για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. εισπράττει τέλος, το οποίο επιβάλλεται και εισπράττεται ετησίως με 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί των φορέων 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Το ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 0,3% 
των ετήσιων μεικτών εσόδων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., καθώς και των καθολικών ή ειδικών 
διαδόχων τους και από το 0,2% των λοιπών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, όπως 
ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 8111/41/2009 (Β` 412), συμπεριλαμβανομένων των 
Δημοτικών και Κρατικών Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων 
τους, καθώς και των πάσης φύσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων 
ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος και υποπαραχωρησιούχων αυτών, εξυπηρετούντων 
πλοίων, αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων και ιδιωτικών τερματικών εξυπηρέτησης ιδίας επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Το ύψος του τέλους καταβαλλομένου από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικά 
τερματικά που προορίζονται να εξυπηρετούν την ιδία επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν είναι 
ευχερής η αποτίμηση των ετήσιων μεικτών εσόδων από τη λιμενική δραστηριότητα, μπορεί να 
υπολογίζεται αναλογικά, με βάση υπολογισμού άλλο μέγεθος, αντίστοιχο προς το 0,2% των ετήσιων 
μεικτών εσόδων εμπορικού λιμένα από παροχή λιμενικών υπηρεσιών, όπως ο αριθμός και η 
χωρητικότητα σε Κ.Ο.Χ. πλοίων που καταπλέουν σε αυτά σε ετήσια βάση, με χρήση κατάλληλου 
συντελεστή. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
ρυθμίζονται το ύψος του τέλους, θέματα διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού 
και των προστίμων, που επιβάλλονται από την Αρχή, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Λ.. 2. […] 3. Πόροι 
της Ρ.Α.Λ. αποτελούν και οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις 
ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
από διεθνείς οργανισμούς. 4. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται για λογαριασμό της και 
κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ. 5. […].». 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 125 του Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι:«3. Τα έσοδα της Ρ.Α.Λ. 
εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, 
τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και 
Διαχείρισής της (π.δ. 19/2016, Α` 28). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Λ., καθορίζονται τα όργανα, ο 
τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών ποσών. Οι δαπάνες που 
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. διαμορφώνονται ετησίως με απόφαση αυτής για 
να καλύψουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του επόμενου έτους. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να 
τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο 
ισολογισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα ορίζεται στον 
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των 
ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές. Τα 
στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Ρ.Α.Λ. και 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής μαζί με την ετήσια 
έκθεση του επόμενου έτους. […]. 6. Με αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με μείωση 
άλλων πιστώσεων με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.». 

Β. Ορισμός Υπευθύνου 

Προκειμένου το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης να έχει πρόσβαση στο Internet Banking της 
Εθνικής Τράπεζας, αποκλειστικά για την παρακολούθηση των κινήσεων των λογαριασμών και τη 
λήψη των μηνιαίων αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών (extrait), απαιτείται πέραν της υποβολής 
του ονόματος χρήστη (usedID) και του κωδικού πρόσβασης (password), η αποστολή μηνύματος με 
κωδικό μίας χρήσης (One Time Password - OTP) ως επιπλέον ασφάλεια, σε ένα δηλωμένο αριθμό 
κινητής τηλεφωνίας ο οποίος θα έχει οριστεί αποκλειστικά για αυτό το σκοπό λόγω της κατάργησης 
της συσκευής παραγωγής κωδικών (extra pin generator). 

Η Αρχή προέβη για αυτόν ακριβώς τον λόγο, στην προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής αφής και  
σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με την εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ο αριθμός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας είναι […]. 

[…]. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α΄ Τον ορισμό του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Αθανάσιου Τορουνίδη, ως υπευθύνου για την 
πρόσβαση και τη λήψη των αιτούμενων κωδικών στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας. 
 
β΄ Τη δήλωση του αριθμού […] ως αριθμού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για την παρακολούθηση 
των κινήσεων των λογαριασμών και τη λήψη των μηνιαίων αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών 
(extrait) από την Εθνική Τράπεζα. 
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 Ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΛ 

Αθανάσιος Τορουνίδης  
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