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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ   

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ .  Λαμπράκη 150 ,  18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888  

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  9 5 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022 

 

Την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 95η Συνεδρίασή τους, μέσω φυσικής παρουσίας 
και τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Παπαποστόλου, 
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Παπαποστόλου Απόστολος Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος (μέσω τηλ/ψης) Εισηγητής 

5. Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων (μέσω τηλ/ψης) Μέλος 

8. Κουμπαράκης Γεώργιος (μέσω τηλ/ψης) Μέλος 
 
 
 

9. Πολέμης Διονύσιος Μέλος 
 
 

 
 
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

  

ΑΠΟΝTA ΜΕΛH:  

 
Ουδείς 
 

 

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η αύξηση του συνολικού ύψους των πιστώσεων του σκέλους 
των εξόδων λόγω της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών, η μεταφορά 
διαθέσιμων πιστώσεων από κωδικούς που υπάρχει υπερεπάρκεια σε κωδικούς με έλλειμμα καθώς 
και η  δημιουργία νέων κωδικών εξόδων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της 
Αρχής.  

Στη συνέχεια ανέπτυξε συνοπτικά την εισήγησή της εκτελούσας καθήκοντα Προϊσταμένης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής. 

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα στην εισήγηση, 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 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για τη σύνταξη της πρώτης Αναμόρφωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022, ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω νόμοι, 
εγκύκλιοι και αποφάσεις: 

1. Το άρθρο 11 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου». (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

2. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 35, 49, 66-68. 
 

3. 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), όπως ισχύει. 
 

4. Τα άρθρα 108-126 και 132 του Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

5. Τα άρθρα 75-91 του 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), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

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. 
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8. Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
με θέμα «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών 
και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
299/19.06.2017). 

9. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
με θέμα «Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 477/23.08.2018). 

10. Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
με θέμα «Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 

11. Η υπ’ αρ. 1000.0/6799/2022 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
με θέμα «Ορισμός Προέδρου και ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 70/07.02.2022). 

12. Η υπ’ αριθμ. 253/2021 Απόφαση της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου 
Λογιστικού» (ΦΕΚ 5707 Β’/09.12.2021). 

13. Η υπ’ αριθ. 2/87910/ΔΠΓΚ/07.07.2021 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5).  

14. Η υπ’ αρ. 241/21.07.2021 απόφαση της Ρ.Α.Λ. με θέμα: «Προσχέδιο Συνοπτικού 
Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για το Οικονομικό Έτος 2022» (ΑΔΑ: 
99ΞΙ46Μ445-00Μ). 

15. Η υπ’ αρ. 2/100427/ΔΠΓΚ/11.10.2021 απαντητική επιστολή της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με 
την έγκριση του συνοπτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Ρ.Α.Λ. 

16. Η υπ’ αρ. 252/24.11.2021 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. με θέμα: «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022» (ΑΔΑ: 9Π0846Μ445-2ΒΤ). 

17. Η υπ’ αρ. 2173/2021 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 2022» (ΦΕΚ Β’ 6489/31.12.2021). 

18. Η υπ’ αρ. πρωτ. 2/124835/ΔΠΓΚ/23.12.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με 
θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022» (ΑΔΑ: Ψ4ΣΞΗ-Η07). 

19. Η υπ’ αρ. 216/22.01.2021 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. με θέμα: «Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού 

Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 

2021» (ΑΔΑ: 6ΠΠΙ46Μ445-ΞΣΡ). 

20. Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

21. 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. 

22. Το γεγονός της ανεπάρκειας της πίστωσης των ΚΑΕ 31.23 και 04.11. 
23. Η ανάγκη για ολοκληρωμένη νομική στήριξη, συνδρομή και παροχή ειδικών νομικών 

υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία της Ρ.Α.Λ. 
24. Η ανάγκη για προμήθεια, λειτουργία και συντήρηση επιβατικού αυτοκινήτου για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών της Αρχής. 
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ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 124 του Ν.4389/2016: 

«[…] 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.» 

Επομένως, η αύξηση των πιστώσεων με ταυτόχρονη εγγραφή νέων πιστώσεων, αποτελεί 
αρμοδιότητα της Αρχής, η οποία δύναται να λάβει απόφασή της, κατόπιν Εισήγησης του 
Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας, εφόσον με αυτή δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση του 
Προϋπολογισμού της Αρχής, ούτε και του Κρατικού Προϋπολογισμού και της Γενικής Κυβέρνησης. 

Β. Αναμόρφωση  ΚΑ Εξόδων 

Δεδομένης της επικείμενης λήξης της απόσπασης (21.04.2022) της υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., […], 
που υπηρετεί στο Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων της Αρχής και της αδυναμίας 
παροχής νομικών υπηρεσιών από το υφιστάμενο προσωπικό της Αρχής και δεδομένης της 
έλλειψης άλλου υπαλλήλου με νομική κατάρτιση, δικηγόρου με έμμισθη εντολή και λόγω της 
υποστελέχωσης που καθιστά αδύνατη την απασχόληση, κατάρτιση και εξοικείωσή του 
υπηρετούντος προσωπικού με την απαραίτητη νομική ύλη για τη λειτουργία της Αρχής, προκύπτει 
άμεση και πραγματική ανάγκη για ολοκληρωμένη νομική στήριξη και συνδρομή της Αρχής επί 
νομικών θεμάτων από νομικούς - ελεύθερους επαγγελματίες. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ως άνω πραγματικές και άμεσες ανάγκες της Αρχής, οι οποίες είχαν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Αρχής του τρέχοντος έτους αλλά κατά πολύ μεγάλο ποσοστό 
η κάλυψη τους προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 0439, παρίσταται ανάγκη μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ 
υφιστάμενων κατηγοριών εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στις οποίες οι 
πιστώσεις αυτές είναι ήδη εγγεγραμμένες. Συγκεκριμένα, προτείνεται:  
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1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 3100: «Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να 
οφείλονται» με ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό εξόδου KAE 31.23: «Επιστροφές 
τελών» για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών τα οποία κατέβαλλαν 
ορισμένοι φορείς για τα έτη 2014 έως 2020, σε συνέχεια και εκτέλεση της υπ’ αρ. 256/2021 
αποφάσεως της Αρχής και θα καταβάλλουν πιθανότητα και για το έτος 2021, προτείνεται 
πίστωση 5.000,00 €. 

2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 04.11  «Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» κατά 35.000,00 €. 

3. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 04.39  «Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ. 
υπηρεσίες» κατά 40.000,00 €. 

Γ. Δημιουργία ΚΑ Εξόδων 

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Αρχής έχει προϋπολογισθεί για το 2022 να είναι 
πλεονασματικό, και να ανέλθει στο ποσό των 16.999,50 €. Για την κάλυψη της ανάγκης για 
προμήθεια, λειτουργία και συντήρηση επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Αρχής προτείνεται η δημιουργία νέων ΚΑΕ με ταυτόχρονη μείωση του προαναφερθέντος 
πλεονάσματος. Με την παρούσα αναμόρφωση το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, θα συνεχίζει να 
είναι πλεονασματικό κατά το ποσό των 4.999,50 €. Ακολούθως, προτείνουμε το άνοιγμα των εξής 
ΚΑΕ: 

1. ΚΑΕ 9000 «Ο5. Β’ ΕΚΤΑΚΤΑ», ΚΑΕ 9700 «Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των 
Ν.Π.Δ.Δ.», ΚΑΕ 9750 «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» με ελαχιστοβάθμιο ΚΑΕ 9752 
«Προμήθεια αυτοκινήτων». Στο νέο ΚΑΕ προτείνεται πίστωση 4.000,00 €. 

2. ΚΑΕ 0881 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς». Στο νέο ΚΑΕ προτείνεται 
πίστωση 4.000,00 €. 

3. ΚΑΕ 1600 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», ΚΑΕ 1610 «Προμήθεια υγρών -στερεών 
καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης», με ελαχιστοβάθμιο ΚΑΕ 1611  
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». Στο νέο ΚΑΕ προτείνεται πίστωση 4.000,00 
€. 

 

Η αντίστοιχη αναμόρφωση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 
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ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΥ 2022 
ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α’ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

31.23 Επιστροφές τελών - -  5.000,00 5.000,00 

04.11 Αμοιβές νομικών, που 
εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία 

20.000,00 - 35.000,00 55.000,00 

04.39 Λοιπές αμοιβές νομ. 
προσώπων που εκτελούν 
ειδ.υπηρεσίες  

106.980,00 40.000,00 - 66.980,00 

97.52 Προμήθεια αυτοκινήτων - - 4.000,00 4.000,00 

08.81 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων 
ξηράς 

- - 4.000,00 4.000,00 

16.11 Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών 

- - 4.000,00 4.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

- 40.000,00 52.000,00 - 

 Πίνακας 1. Αναμορφούμενος Πίνακας Εξόδων 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την έγκριση της ανωτέρω πρώτης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Αρχής του έτους 2022, 
ως αναλύεται ανωτέρω, και την περαιτέρω χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο προκειμένου 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναμόρφωση των συγκεκριμένων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού του έτους 2022 της Ρ.Α.Λ.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 

 

ΑΔΑ: ΡΠΑ646Μ445-ΗΕΑ
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