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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 271/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  9 7 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεως σχετικά με τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής. 

 

Την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 97η Συνεδρίασή τους μέσω φυσικής 
παρουσίας και τηλεδιάσκεψης στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, στον 
Πειραιά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Γ. 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   Εισηγητής 

5. Βελουδογιάννη Ελένη (μέσω τηλ/ψης)  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων (μέσω τηλ/ψης) Μέλος 
 
 
 

8. Πολέμης Διονύσιος Μέλος 
 
 
 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Κουμπαράκης Γεώργιος             Μέλος 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα, η οποία υπηρετεί στη 

Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, δυνάμει της υπ’ αρ. 126/2022 Απόφασης του 

Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 

 

 

 

ΑΔΑ: Ρ4ΘΑ46Μ445-ΞΨΗ



2 
 

Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων τηρεί τραπεζικό 
λογαριασμό όψεως στην Τράπεζα {….} ο οποίος παραμένει αδρανής ήδη από το 2018 και μάλιστα 
με {….} υπόλοιπο.  

Στη συνέχεια ανέπτυξε συνοπτικά την Εισήγησή του με την οποία προτάθηκε προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αρχής η χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον ίδιο προκειμένου να προβαίνει στην 
επικαιροποίηση των τηρουμένων στοιχείων και την ανανέωση της γνωμάτευσης νομιμοποίησης 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα {….} , όπως 
να προβαίνει σε κάθε κίνηση του οικείου τηρούμενου λογαριασμού όψεως, με εντολές, 
ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 
Αρχής. Ειδικότερα προτάθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για το κλείσιμο του 
οικείου τηρούμενου λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα {….}.  

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 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 143), άρ. 69Α, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 (Α' 105) και τροποποιήθηκε με τον ν. 
4638/2019 (Α' 181) και ν. 4764/2020 (Α' 256), 

2. To Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94), ιδίως αρ. 115 και 
125, όπως ισχύουν. 

3. Το Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38), άρ. 15 παρ. 11 όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του 
δυνάμει του αρ. 81 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105). 

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

5. Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Α΄28) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, 
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 
4270/2014, όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β' 604/15.02.2021), ιδίως άρθρο 1 παρ. 3. 

7. Τις σχετικές αποφάσεις για το άνοιγμα λογαριασμού και μεταφορών διαθεσίμων της Αρχής, 
ήτοι : α) Την υπ’ αρ. 78/2018 απόφαση της Αρχής με θέμα «Άνοιγμα λογαριασμού/-ών 
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ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα {….}, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΗ846Μ445-ΠΡΙ), 
β) Την υπ’ αρ. 145/2020 απόφαση της Αρχής με θέμα «Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην 
Τράπεζα {….} »,αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9ΚΚΔ46Μ445-ΙΗ4), γ) Την υπ’ αρ. 221/2021 
απόφαση της Αρχής με θέμα «Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα {….}», 
απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΤΚΘ46Μ445-ΟΚΣ), για την αποφυγή 
δημοσιονομικών κινδύνων, δ) Την υπ’ αρ. 246/2021 απόφαση της Αρχής με θέμα «Μεταφορά 
Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα {….} και παροχή εξουσιοδοτήσεων», απόσπασμα της 
οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω2Δ446Μ445-ΙΥΥ), για την αποφυγή δημοσιονομικών 
κινδύνων, ε) Την υπ’ αρ. 251/2021 απόφαση της Αρχής με θέμα «Εξουσιοδότηση Αντιπροέδρου 
για τη κίνηση λογαριασμών με εντολές, ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμού 
τηρουμένου στην Τράπεζα {….}», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
Ψ2ΔΩ46Μ445-ΦΓΣ), για την αποφυγή δημοσιονομικών κινδύνων και στ) Την υπ’ αριθμ. 
264/2022 Απόφαση της 94ης Συνεδρίασης του Δ. Σ. της Αρχής της 28ης Φεβρουαρίου 2022 με 
θέμα «Εξουσιοδότηση Προέδρου, ως νόμιμου εκπροσώπου, για την κίνηση του Λογαριασμού 
Ταμειακής Διαχείρισης της Αρχής στην Τράπεζα {….}», ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
9Κ7346Μ445-2ΩΥ). 

8. Την 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). 

9. Την υπ’ αριθμ. 268/2022 Απόφαση της 95ης Συνεδρίασης του Δ. Σ. της Αρχής της 30ης Μαρτίου 
2022 με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
ΡΠΑ646Μ445-ΗΕΑ).  

10. Την υπ’ αριθμ. 253/2021 Απόφαση της 91ης Συνεδρίασης του Δ. Σ. της Αρχής της 24ης Νοεμβρίου 
2021, με θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 5707 Β’/09.12.2021). 

11. Την υπ’ αριθμ. 263/2022 Απόφαση της 94ης Συνεδρίασης του Δ. Σ. της Αρχής της 28ης 
Φεβρουαρίου 2022 με θέμα «ανάθεση καθηκόντων ταμειακού υπολόγου», ανηρτηθείσα στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9ΝΜ946Μ445-88Π). 

12. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«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). 

13. Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμό μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

14. Την 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). 

15. Την υπ’ αρ. 1366/05.08.2021 επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., με έναρξη της 
ισχύος την 14η Σεπτεμβρίου 2021, όπως έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 860/08.10.2021).  
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16. Την υπ’ αριθμ. 1000.0/6799/2022 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
για τον «Ορισμό Προέδρου και ενός (1) μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
70/07.02.2022). 

17. Την υπ’ αρ. 37/2017 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΑΔΑ: 6ΥΧΧ46Μ445-
Σ6Κ)δυνάμει της οποίας ανοίχθηκε λογαριασμός όψεως της Αρχής στην Τράπεζα {….} (ΑΔΑ: 
6ΥΧΧ46Μ445-Σ6Κ). 

18. Την ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης στο λογαριασμό όψεως που τηρεί η Αρχή στην Τράπεζα 
{….}. 

19. Την ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή με τη χορήγηση της 
διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α. Ε. για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά 
κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Αρχής στην Τράπεζα {….} προς 
λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρεί η Αρχή σε πιστωτικά ιδρύματα ή προς 
λογαριασμούς τρίτων. 

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. 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗΣ 

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. 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με την υπ’ αρ. 37/2017 Απόφασή της αποφάσισε να προβεί στο 
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα {….}. Το Δεκέμβριο του 2017 ο  Πρόεδρος της 
Αρχής απέστειλε την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 605/13.12.2017 επιστολή για το άνοιγμα του τραπεζικού 
λογαριασμού στην Τράπεζα {….} και ανοίχτηκε ο τραπεζικός λογαριασμός όψεως με αριθμό {….} ο 
οποίος παραμένει αδρανής και με {….} υπόλοιπο ήδη από το Νοέμβριο του 2019. Επιπλέον, η 
Τράπεζα {….} απέστειλε επιστολή (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 595/10.05.2022) αναφορικά με τη γνωμάτευση 
νομιμοποίησης των εκπροσώπων της Αρχής. 

Σημειώνεται ότι τα χρηματικά διαθέσιμα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων τηρούνται σε 
λογαριασμούς όψεως στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδος.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, προτάθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής η χορήγηση 
εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο, κ. Απόστολο Παπαποστόλου, προκειμένου να προβαίνει στην 
επικαιροποίηση των τηρουμένων στοιχείων και την ανανέωση της γνωμάτευσης νομιμοποίησης 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα {….}, όπως 
να προβαίνει σε κάθε κίνηση του οικείου τηρούμενου λογαριασμού όψεως, με εντολές, 
ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 
Αρχής. Ειδικότερα προτάθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για το κλείσιμο του 
οικείου τηρούμενου λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα {….}.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία ομόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και νόμιμο εκπρόσωπο της Αρχής, κ. Παπαποστόλου 
Γ. Απόστολο για: α) τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών στην Τράπεζα {….}  μέσω του 
λογαριασμού όψεως με αριθμό {….} που τηρεί η Αρχή, β) την ανανέωση της γνωμάτευσης 
νομιμοποίησης του λογαριασμού όψεως με αριθμό {….} που τηρεί η Αρχή στην Τράπεζα {….} και γ) 
το κλείσιμο του ως άνω λογαριασμού. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

 
 
 

  Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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