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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 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 145/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  6 1 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: «Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος» 

 

Την 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 61η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της 
Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρηγορίου 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: 

 
Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία  

  

ΑΔΑ: 9ΚΚΔ46Μ445-ΙΗ4



2 
 

Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η έγκριση για τη μεταφορά διαθεσίμων της Αρχής σε 
λογαριασμό τηρούμενο εις την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
εγκυκλίους. 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 27ης 
Ιανουαρίου Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για τη σύνταξη της παρούσης απόφασης ελήφθησαν υπόψη το κατωτέρω νομοθετικό πλαίσιο: 

1) Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’94), όπως ισχύει. 

2) Ο Α.Ν. 1611/1950 «Περί καταθέσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Ταμείων» (ΦΕΚ Α’ 304).  

3) Ο Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38), όπως 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), άρθρο 69Α 
όπως ισχύει. 

5) Η από 20/04/2015 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων 
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», (ΦΕΚ Α’ 41) 
όπως κυρώθηκε με το ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄43). 

6) Ο Ν.4549/2018 Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις, άρθρο 80 παρ.18. 

7) Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπως ισχύει. 

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

9) Την ΥΑ 1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε 
(5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299 /19.06.2017). 

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

11)  Την απόφαση οικ. 2/ 66965 /ΔΛΔ/2017 Υπ. Οικονομικών. 
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14) Την απόφαση οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, 
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α 
του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β’ 2680/01.07.2019). 

15) Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Τροποποίηση της 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ 2680 Β')» (ΦΕΚ Β 3389 2019).  

12) Την Εσωτερική Διαδικασία της Τράπεζας της Ελλάδας 202/02/17-05-2018. 

13) Την υπ’ αρ. 78/2018 απόφαση της Αρχής με θέμα «Άνοιγμα λογαριασμού/-ών ταμειακής 
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος», ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΗ846Μ445-
ΠΡΙ). 

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

1. Αρμοδιότητα  

Σύμφωνα με το άρθρο 125, «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.» 

Επομένως, για την διαχείριση των διαθεσίμων της, και την πίστωσή τους σε τραπεζικό 
λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αρμόδια είναι η 
Αρχή. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80 παρ.18 του Ν.4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
- Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», 
προβλέπεται η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται 
η διαδικασία μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην ταμειακή 
διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι κανόνες, η διαδικασία και η συχνότητα υποβολής 
στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η διαδικασία 
παρακολούθησης και ελέγχου της συμμόρφωσης των φορέων από τις εποπτεύουσες 
Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γ.Λ.Κ., η μέθοδος προσδιορισμού του μεγίστου ορίου ρευστότητας και το 
ποσοστό υπέρβασης των ταμειακών αναγκών του φορέα πέραν του οποίου μπορούν να 
ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις της παραγράφου 16, οι βασικές αρχές προσδιορισμού του 
ελαχίστου ύψους ρευστών διαθεσίμων του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, 
η μέγιστη χρονική διάρκεια προσδιορισμού ειδικών ορίων, απολήψεων βάσει της 
παραγράφου 17 και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή των παραγράφων 9 
έως 17 του παρόντος άρθρου και την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Λογαριασμών 
Θησαυροφυλακίου.  
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Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παραγράφου 14 του ν. 4549/2018, τα περί 
της υποχρέωσης υποβολής ταμειακού προγραμματισμού προβλέπεται ότι ισχύουν και για 
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το ύψος του προϋπολογισμού δαπανών των οποίων 
υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο το οποίο θα προσδιορίζεται με την απόφαση της παρούσας 
παραγράφου.  

Έκτοτε, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός 
προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 
10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β’ 2680/01.07.2019), η οποία έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄ απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β 3389 2019), με την οποία έθεσε ως έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω 
Υπουργικής απόφασης την 1.10.2019. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω υπουργικής 
αποφάσεως, «Υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στην 
εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ έχουν οι Φορείς των οποίων το ύψος του προϋπολογισμού 
δαπανών, κατά το προηγούμενο του έτους αναφοράς έτος, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 
εκατομμυρίων ευρώ.».  

2. Πραγματικά περιστατικά  

Σύμφωνα με την Απόφαση 78/2018 της Ρ.Α.Λ., η Αρχή προέβη στο άνοιγμα λογαριασμού 
ταμειακής διαχείρισης (ΚΑ …) στην Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέροντας με τραπεζική εντολή 
από την συνεργαζόμενη με την Αρχή τράπεζα στις 10.01.2019 ποσό αξίας ….. ευρώ (……. €).  

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων που τηρούνται σε λογαριασμό 
ταμειακής διαχειρίσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι τις 31.12.2019, ανέρχοντο στο 
ποσό ……………….. (…………….. €), (……………… € πλέον ………… € πιστωτικών τόκων κεφαλαίων 
για το δεύτερο εξάμηνο του 2019). 

Η Αρχή προκειμένου να προβεί στην τεκμηρίωση του ύψους των προς μεταφορά 
πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων για το Οικονομικό Έτος 2019 στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, παραθέτει ετήσιο απολογισμό χρηματοροών (εισπράξεων – εξόδων) για το 2019 
καθώς και εκτιμώμενο ταμειακό προγραμματισμό για το 2020, βάσει στοιχείων 
προηγούμενων ετών.     

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες των χρηματοροών ανά έτος. 

 

[……………………….].  

 

Σύμφωνα με την κατάσταση των απολογιστικών χρηματοροών για το 2019, παρατηρείται 
ότι το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων των ανταποδοτικών τελών πραγματοποιείται εν 
τοις πράγμασι το μήνα Ιούλιο ενώ από την αρχή του έτους και μέχρι το μήνα Ιούνιο το 
άθροισμα των καταβολών κυμαίνεται στο 10% με 15% του ύψους των καταβολών του έτους. 
Η θετική σωρευτική διαφορά (ταμειακό πλεόνασμα), για το έτος 2019 οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στο προϋπολογισθέν κόστος μισθοδοσίας λόγω της μη πρόσληψης του συνόλου των 
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στελεχών μέσω ΑΣΕΠ (βλ. 1Ε/2017 και 7Κ/2017 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ). Σημειώνεται ότι έως τον 
12ο του έτους 2019 είχαν προσληφθεί 6 από τα συνολικά 11 στελέχη, με την μη πρόσληψη 
των υπολοίπων να οφείλεται σε διαδοχικές αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας από 
υποψηφίους των τελικών πινάκων κατάταξης των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, γεγονός για το οποίο 
η Αρχή δεν είχε δυνατότητα να προβλέψει.    

Σε σχέση με τα έξοδα της Αρχής, για το ίδιο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου αυτά ανέρχονται 
στο ~55% των ετήσιων συνολικών εξόδων. Η ιδιάζουσα αυτή χρηματοροή υποχρεώνει την 
Αρχή στο να διαθέτει ένα ταμειακό αποθεματικό τουλάχιστον αυτής της τάξεως στην 
συνεργαζόμενη με την Αρχή τράπεζα προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει τις 
λειτουργικές της δαπάνες για τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Προβαίνοντας σε εκτίμηση για το 2020, βασιζόμενοι στην πορεία των χρηματοροών του 
2019, του Π/Υ του 2020, καθώς, επίσης, και της υστέρησης στην είσπραξη των εσόδων σε 
σχέση με τα έξοδα κατά το πρώτο εξάμηνο, ως διαμορφώνεται κατά τα τελευταία έτη, 
θεωρούμε ότι η Αρχή θα πρέπει να διακρατήσει ως αποθεματικό στην συνεργαζόμενη με 
την Αρχή τράπεζα, το μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων συνολικών εξόδων της.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019 τα ταμειακά διαθέσιμα της Αρχής στην 
συνεργαζόμενη με την Αρχή τράπεζα ανέρχονταν συνολικά σε ………………… ευρώ (…………… 
€), εισηγούμαστε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που 
τηρεί η Αρχή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ποσό ………….. ευρώ (……………. €), διακρατώντας, 
έτσι, ποσό περίπου της τάξεως των ………….. €, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο το 
μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων εξόδων της.  

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη μεταφορά ποσού ύψους ……………. ευρώ (………….. €) στο λογαριασμό ταμειακής 
διαχείρισης (ΚΑ …) στην Τράπεζα της Ελλάδος που τηρεί η Αρχή, και την κοινοποίηση της 
σχετικής αποφάσεως στα αρμόδια όργανα των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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