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ΑΠΟΦΑΘ 75/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΘ 40η
ΘΕΜΑ 4ο: «Προχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2019».

Σθν 5θ Οκτωβρίου 2018, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 14:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 40θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί
των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Μπίτασ Δθμιτριοσ
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
6. Γεωργίου Βαςίλειοσ
7. Γρίνοσ πυρίδων
8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ
9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
Ουδείσ
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι φζρεται προσ ζγκριςθ ο Αναλυτικόσ
Προχπολογιςμόσ Εςόδων και Εξόδων τθσ Αρχισ για το επόμενο οικονομικό ζτοσ 2019, ο οποίοσ
προδιαγράφεται ιςοςκελιςμζνοσ.
Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με τθν ιδιότθτα του Προϊςταμζνου τθσ
Οικονομικισ Τπθρεςίασ, κ. Ακανάςιο Σορουνίδθ, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από
03.10.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν
Ειςιγθςθ.
ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Για τθ ςφνταξθ του Αναλυτικοφ Προχπολογιςμοφ Εςόδων-Εξόδων Οικονομικισ Χριςθσ 2019,
ελιφκθςαν υπόψθ οι παρακάτω νόμοι και εγκφκλιοι:
1. Σο Ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρα 108
ζωσ 126, όπωσ ιςχφει.
2. Σο Ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ
ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων
και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων.», όπωσ ιςχφει.
3. Σο Ν. 4270/2014 (Αϋ143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.», άρκρα 91-92, όπωσ ιςχφει.
4. Σο ΠΔ 205/1998 (Α’ 163) «Περί οριςμοφ του περιεχομζνου και του χρόνου ενάρξεωσ τθσ
εφαρμογισ του Κλαδικοφ Λογιςτικοφ χεδίου Νομικϊν Προςϊπων Δθμόςιου Δικαίου», όπωσ
ιςχφει.
5. Σο ΠΔ 80/2016 (Α 1́ 45) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει
6. Σο ΠΔ 19/2016 (Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ
Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.») όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ιςχφουν τα άρκρα 1,6,7,9 ζωσ 15 )
7. Σθν υπ’ αρικμ. 2/66665/0022/18.09.2014 (Τ.Ε.Θ.Ο.Δ.Φ.Δ.Ε.Δ.Σ. 667) Απόφαςθ του Τπουργοφ
Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ για τον «Κακοριςμό αποδοχϊν μελϊν Ρυκμιςτικισ Αρχισ
Λιμζνων».
8. Σθν υπ’ αρικμ. 1000.00/44060/19.06.2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ
Πολιτικισ για τον «Οριςμό μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017)
9. Σθν υπ’ αρικμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ
Πολιτικισ για τον «Οριςμό μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.8.2018)
10. Σο γεγονόσ ότι θ ΡΑΛ ζχει ενταχκεί ςτο μθτρϊο των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ
Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ από τον μινα Νοζμβριο 2017 (ενθμζρωςθ Μάρτιοσ 2018)
11. Σθν υπ’αρικ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.7.2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΤΞΗ-ΔΡΤ) Εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ
Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με κζμα:
«Κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019».
12. Σθν υπ’αρικ. 2/66672/ΔΠΓΚ/12.9.2018 Εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ
Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με κζμα: «Κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ
οικονομικοφ ζτουσ 2019».
Β. ΤΠΑΓΩΓΘ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
1. Αρμοδιότητα
2

φμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 125 του νόμου 4389/2018:
«1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει υποχρζωςθ να ςυντάςςει προχπολογιςμό για το επόμενο οικονομικό ζτοσ
(1.1.2019 - 31.12.2019), τον οποίο κοινοποιεί ςτον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
και ςτον Τπουργό Οικονομικϊν. 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρ.Α.Λ. εγκρίνεται από τουσ Τπουργοφσ
Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. Σον προχπολογιςμό ειςθγείται ςτον
Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ., ο οποίοσ είναι και ο
διατάκτθσ των δαπανϊν αυτισ.»
Επομζνωσ, θ Αρχι είναι αρμόδια για τθν ςφνταξθ του παρόντοσ ςχεδίου Προχπολογιςμοφ για το
επόμενο οικονομικό ζτοσ.
Άλλωςτε, με τθν υπ’αρικ. 2/70006/ΔΠΓΚ/04.10.2018 απαντθτικι επιςτολι τθσ Διεφκυνςθσ
Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με κζμα:
«υνοπτικόσ προχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2019», ςτθν υπ’ αρικ. 417/25.09.2018 επιςτολι
τθσ Ρ.Α.Λ. και τθν από 25.09.2018 θλεκτρονικι αλλθλογραφία, ενθμερϊκθκε θ Αρχι ότι ο
ςυνοπτικόσ προχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2019 είναι ςυμβατόσ με το κατ’ ελάχιςτο
επιδιωκόμενο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα που ζχει τεκεί με τθν αρικ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018
Εγκφκλιο Κατάρτιςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ Οικονομικοφ Ζτουσ 2019 (μθδενικό
δθμοςιονομικό αποτζλεςμα).
2. Αιτιολογία
Ι. κζλοσ Εςόδων
1. Η εκτίμθςθ των εςόδων τθσ Ρ.Α.Λ. από ανταποδοτικά τζλθ για το ζτοσ 2019 και από τόκουσ από
κατακζςεισ ςε τράπεηεσ (ΚΑΕ 3000 «Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα») διαμορφϊνεται
ςτα 715.000,00 ευρϊ, βάςει των απολογιςτικϊν μεγεκϊν των προθγοφμενων χριςεων.
2. τον ΚΑΕ 3200 «Ζςοδα από προςφορά υπθρεςιϊν» εγγράφεται ποςό 705.000,00 ευρϊ το
οποίο αναμζνεται να ειςπραχκεί ωσ ανταποδοτικό τζλοσ για το ζτοσ 2019 ωσ ποςοςτό των μικτϊν
εςόδων των Οργανιςμϊν Λιμζνων Α.Ε., κακϊσ και των κακολικϊν ι ειδικϊν διαδόχων τουσ και
από το 0,2% των λοιπϊν φορζων διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνων, όπωσ ορίηονται ςτθν
κοινι υπουργικι απόφαςθ 8111/41/2009 (Βϋ 412), ςυμπεριλαμβανομζνων των Δθμοτικϊν και
Κρατικϊν Λιμενικϊν Σαμείων, κακϊσ και των ιδιωτικϊν φορζων εκμετάλλευςθσ λιμζνων όπωσ
ορίηεται ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ςτάδιο επεξεργαςίασ και
υπογραφισ από τουσ ςυναρμοδίουσ Τπουργοφσ.
3. τον ΚΑΕ 3500 «Πρόςοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινθτζσ αξίεσ και λοιπζσ περιπτϊςεισ»
εγγράφεται ποςό 10.000,00 ευρϊ το οποίο αναμζνεται να ειςπραχκεί από τθν τοποκζτθςθ των
ρευςτϊν διακεςίμων τθσ Αρχισ ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ.
4. τον ΚΑΕ 5000 «Λοιπά Ζςοδα» εγγράφεται ποςό 130.000,00 ευρϊ το οποίο αφορά το
άκροιςμα των ΚΑΕ 5200 «Ζςοδα υπζρ Δθμοςίου και Σρίτων» και 5500 «Επιςτροφζσ χρθμάτων».
5. τον ΚΑΕ 5200 «Ζςοδα υπζρ Δθμοςίου και Σρίτων» εγγράφεται ποςό 120.000,00 ευρϊ, το
οποίο αναμζνεται να ειςπραχκεί υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων και οργανιςμϊν και για
λογαριαςμό του δθμοςίου προκειμζνου να αποδοκεί ανάλογα. Ο ςυγκεκριμζνοσ λογαριαςμόσ
των εςόδων είναι αντικριηόμενοσ με τον ΚΑΕ 3300 του προχπολογιςμοφ των εξόδων.
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6. τον ΚΑΕ 5500 «Επιςτροφζσ χρθμάτων» εγγράφεται ποςό 10.000,00 ευρϊ το οποίο αναμζνεται
να ειςπραχκεί από «Επιςτροφι χρθμάτων για τακτοποίθςθ Χ.Ε. και προκαταβολϊν» (ΚΑΕ 5510)
και από «Επιςτροφι ποςϊν που καταβλικθκαν χωρίσ να οφείλονται» (ΚΑΕ 5520).
ΙΙ. κζλοσ Εξόδων
ΙΙ.Α. Δαπάνεσ Λειτουργίασ
1. τον ΚΑΕ 0200 «Αμοιβζσ πολιτικϊν υπαλλιλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)» εγγράφεται ποςό
426.700,00€ για το ζτοσ 2019, το οποίο αφορά το κόςτοσ μιςκοδοςίασ των τεςςάρων (4) μονίμων
και πλιρουσ απαςχόλθςθσ μελϊν τθσ Ρ.Α.Λ. (ιτοι Πρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ και 2 Ειςθγθτζσ), τθν
αποηθμίωςθ των 5 λοιπϊν μελϊν του υμβουλίου τθσ ΡΑΛ, και το κόςτοσ τθσ μιςκοδοςίασ των
ζντεκα (11) νζων υπαλλιλων ΙΔΑΧ ( 5 εκ των οποίων ζχουν ενταχκεί ςτθν Αρχι, ενϊ αναμζνεται θ
πρόςλθψθ ζξι (6) ςτελεχϊν με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του ΑΕΠ μζχρι το τζλοσ του
2018) και των δυο (2) ειδικϊν νομικϊν ςυνεργατϊν ΙΔΑΧ. Επίςθσ ςτο κόςτοσ μιςκοδοςίασ
περιλαμβάνεται και θ πρόςλθψθ ενόσ (1) δικθγόρου με πάγια αντιμιςκία μζςω διαδικαςιϊν του
ΑΕΠ εντόσ του 2019. Περιλαμβάνονται επίςθσ το γενικό τακτικό επιδόμα «Οικογενειακι
παροχι» (ΚΑΕ 0224), το «Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ» (ΚΑΕ 0238) και θ «Αποηθμίωςθ για
υπερωριακι εργαςία» (ΚΑΕ 0261).
2. τον ΚΑΕ 0400 «Αμοιβζσ όςων εκτελοφν ειδ. υπθρεςίεσ» εγγράφεται ποςό 80.500,00 € για το
ζτοσ 2019 ςυμβάςεων ζργου / παροχισ υπθρεςιϊν με απευκείασ ανάκεςθ ποςοφ μικρότερου
των 20.000,00€ θ κακεμία (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ), με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ
ανταπόκριςθσ ςε εξειδικευμζνεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ. ςφμφωνα με τον Ν. 4389/2016, οι
οποίεσ αφοροφν κυρίωσ νομικζσ υπθρεςίεσ, αμοιβζσ τεχνικϊν και λοιπϊν ελευκζρων
επαγγελματιϊν ι νομικϊν προςϊπων.
3. τον ΚΑΕ 0500 «υμμετοχι του Ν.Π.Δ.Δ. ςτθν κοινωνικι πρόνοια, αςφάλιςθ, εκπαίδευςθ και
υγεία των υπαλλιλων» εγγράφεται ποςό 145.000,00€ για το ζτοσ 2019 και αφορά τον ΚΑΕ 0560
«Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ», ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 136.500,00€,
που υπολογίςτθκαν επί του ποςοφ των αμοιβϊν που υπόκεινται ςε αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ και
αφορά τόςο τουσ παλαιοφσ όςο και νζουσ αςφαλιςμζνουσ, και τον ΚΑΕ 0540 «Δαπάνεσ
εκπαίδευςθσ» όπου εγγράφεται ποςό 8.500,00€ για το ζτοσ 2019.
4. τον ΚΑΕ 0700 «Πλθρωμζσ για μετακινιςεισ» εγγράφεται ποςό 20.200,00 € για το ζτοσ 2019
και αφορά τον ΚΑΕ 0710 «Οδοιπορικά ζξοδα για μετακίνθςθ υπαλλιλων ςτο εςωτερικό» ςτον
οποίο εγγράφεται ποςό 8.200,00 €, τον ΚΑΕ 0720 «Ημεριςια αποηθμίωςθ για μετακίνθςθ
υπαλλιλων ςτο εςωτερικό» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 5.000,00 €, τον ΚΑΕ 0730 «Πλθρωμζσ
για αποςτολι ι μετακίνθςθ υπαλλιλων ςτο εξωτερικό» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 5.500,00 €,
και τον ΚΑΕ 0740 «Πλθρωμζσ για αποςτολι ι μετακίνθςθ υπαλλιλων ςτο εξωτερικό» ςτον οποίο
εγγράφεται ποςό 1.500,00 €.
5. τον ΚΑΕ 0800 «Πλθρωμζσ για λοιπζσ υπθρεςίεσ» εγγράφεται ποςό 12.100,00€ για το ζτοσ
2019 και αφορά τον ΚΑΕ 0820 «Μεταφορζσ προςϊπων και αγακϊν» ςτον οποίο εγγράφεται
ποςό 400,00 €, τον ΚΑΕ 0830 «Επικοινωνίεσ» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 3.000,00 €, τον ΚΑΕ
0850 «Δθμόςιεσ χζςεισ» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 3.000,00 €, τον ΚΑΕ 0870 «υντιρθςθ και
επιςκευι μονίμων εγκαταςτάςεων» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 500,00 €, τον ΚΑΕ 0880
«υντιρθςθ και επιςκευι μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό
500,00 € και τον ΚΑΕ 0890 «Λοιπζσ δαπάνεσ» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 4.700,00 €.
ΙΙ.Β. Πλθρωμζσ για τθν Προμικεια Καταναλωτικϊν Αγακϊν
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1. τον ΚΑΕ 1000 «Πλθρωμζσ για τθν προμικεια καταναλωτικϊν αγακϊν» εγγράφεται ποςό
14.000,00€ για το ζτοσ 2019 και αφορά τουσ κατωτζρω ΚΑΕ:
Σον ΚΑΕ 1200 «Εξοπλιςμόσ γραφείων, εργαςτθρίων κ.λπ. (εκτόσ από τθν προμικεια επίπλων και
ςκευϊν)» που εγγράφεται ποςό 2.500,00€ για το ζτοσ 2019, τον ΚΑΕ 1300 «Είδθ υγιεινισ,
κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 500,00 € (περιλαμβάνεται
προμικεια υγειονομικοφ και φαρμακευτικοφ υλικοφ).
2. Σον ΚΑΕ 1400 «Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ»
ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 5.000,00 €,
3. Σον ΚΑΕ 1700 «Προμικεια υλικοφ εκτυπωτικϊν, βιβλιοδετικϊν, τυπογραφικϊν και λοιπϊν
εργαςιϊν» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 2.500,00 € και
4. Σον ΚΑΕ 1800 «Διάφορεσ προμικειεσ» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό 3.500,00 €.
ΙΙ.Γ. Πλθρωμζσ που αντικρφηονται από πραγματοποιοφμενα Ζςοδα
1. τον ΚΑΕ 3000 «Πλθρωμζσ που αντικρίηονται από πραγματοποιοφμενα ζςοδα» και
ςυγκεκριμζνα ςτον ΚΑΕ 3300 «Αποδόςεισ εςόδων που ειςπράχκθκαν για τρίτουσ» εγγράφεται
ποςό 130.000,00€ για το ζτοσ 2019, το οποίο αφοφ ειςπράττεται υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων και
οργανιςμϊν και για λογαριαςμό του δθμοςίου, αποδίδεται ανάλογα. Ο ςυγκεκριμζνοσ
λογαριαςμόσ των εςόδων είναι αντικριηόμενοσ με τον ΚΑΕ 5200 του προχπολογιςμοφ των
εςόδων.
ΙΙ.Δ. Κεφαλαιακζσ Δαπάνεσ
τον ΚΑΕ 7000 «Κεφαλαιακζσ δαπάνεσ» εγγράφεται ποςό 16.500,00€ για το ζτοσ 2019, και αφορά
ςυγκεκριμζνα ςτουσ:
1. Σον ΚΑΕ 7110 «Προμικεια επίπλων και θλεκτρικϊν ςυςκευϊν» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό
1.000,00€ και
2. Σον ΚΑΕ 7120 «Προμικεια μθχανικοφ εξοπλιςμοφ Τπθρεςιϊν» ςτον οποίο εγγράφεται ποςό
15.500,00€.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
Να εγκρίνει ομόφωνα τον αναλυτικό προχπολογιςμό εςόδων και εξόδων τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ
Λιμζνων του οικονομικοφ ζτουσ 2019, ςφμφωνα με το παράρτθμα, το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.
Να εξουςιοδοτιςει τον Πρόεδρο όπωσ αποςτείλει με ειςιγθςθ του τον παρόντα Προχπολογιςμό
οικονομικοφ ζτουσ 2019 τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων προσ τον Τπουργό Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, και να τον κοινοποιιςει προσ τον Τπουργό Οικονομικϊν, προκειμζνου να
προβοφν ςτθν ζγκριςι του.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ
Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2019
Ι. ΕΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΟΔΟΤ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2019

3000

ΖΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ.

715.000,00

3200

Ζςοδα από προςφορά υπηρεςιών

705.000,00

3290

Ζςοδα από προςφορά λοιπϊν υπθρεςιϊν

705.000,00

3299

Ζςοδα από προςφορά λοιπϊν υπθρεςιϊν που δεν κατονομάηονται
ειδικά

705.000,00

3500

Πρόςοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητζσ αξίεσ και λοιπζσ
περιπτώςεισ

10.000,00

3510

Σόκοι κεφαλαίων

10.000,00

3511

Σόκοι από κατακζςεισ ςε τράπεηεσ

10.000,00

5000

ΛΟΙΠΑ ΕΟΔΑ

130.000,00

5200

Ζςοδα υπζρ Δημοςίου και Σρίτων

120.000,00

5299

Ζςοδα υπζρ Ανεξάρτθτων Αρχϊν και λοιπϊν φορζων

120.000,00

5500

Επιςτροφζσ χρημάτων

10.000,00

5510

Επιςτροφι χρθμάτων για τακτοποίθςθ Χ.Ε. και προκαταβολϊν

5.000,00

5511

Eπιςτροφι χρθμάτων για τακτοποίθςθ χρθματικϊν ενταλμάτων
προπλθρωμισ

5.000,00

5520

Επιςτροφι ποςϊν που καταβλικθκαν χωρίσ να οφείλονται

5.000,00

5521

Επιςτροφι αποδοχϊν, ςυντάξεων, βοθκθμάτων και αποηθμιϊςεων
που καταβλικθκαν χωρίσ να οφείλονται

5.000,00
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

845.000,00

ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
2019

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΞΟΔΟΤ
0000

ΠΛΘΡΩΜΕ ΓΙΑ ΤΠΘΡΕΙΕ

684.500,0

0200

Αμοιβζσ πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)

426.700,0

0210

Βαςικόσ μιςκόσ

390.000,0

0211

Βαςικόσ μιςκόσ τακτικϊν (μονίμων, αιρετϊν, μετακλθτϊν με κθτεία)

390.000,0

0220

Γενικά τακτικά επιδόματα

7.000,0

0224

Οικογενειακι παροχι

7.000,0

0227

Προςωπικι Διαφορά

0,0

0230

Γενικά τακτικά επιδόματα

5.000,0

0238

Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ

5.000,0

0260

Πρόςκετεσ και παρεχόμενεσ παροχζσ

24.700,0

0261

Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία

10.000,0

0264

Αποηθμίωςθ μελϊν ςυλλογικϊν οργάνων

14.700,0

0400

Αμοιβζσ όςων εκτελοφν ειδικζσ υπηρεςίεσ.

80.500,00

0410

Με τθν ιδιότθτα των ελευκζρων επαγγελματιϊν

35.000,00

0411

Αμοιβζσ νομικϊν, που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα
του ελεφκερου επαγγελματία

30.000,00

0412

Αμοιβζσ τεχνικϊν, που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα
του
ελεφκερου επαγγελματία.

3.000,00

0419

Αμοιβζσ λοιπϊν, που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα
ελευκζρων επαγγελματιϊν

2.000,00

0430

Με τθν ιδιότθτα νομικοφ προςϊπου.

45.500,00

0431

Αμοιβζσ και προμικειεσ τραπεηϊν

500,00
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0433

Αμοιβι νομικϊν προςϊπων ι οργανιςμϊν για τθ μθχανογραφικι
επεξεργαςία ςτοιχείων.

5.000,00

0439

Λοιπζσ αμοιβζσ νομ. προςϊπων που εκτελοφν ειδ.υπθρεςίεσ

40.000,00

0500

υμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. ςτην κοινωνική πρόνοια, αςφάλιςη,
εκπαίδευςη και υγεία των υπαλλήλων κλπ

145.000,00

0540

Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ

8.500,00

0541

Δαπάνεσ επιμόρφωςθσ υπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.

8.500,00

0560

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ

0561

Ειςφορζσ ςτον ΕΦΚΑ για μιςκωτοφσ α)ιδ.δικαίου β)δθμ δικαίου
(από 1.1.11)

25000,00

0562

Ειςφορζσ ςτον ΕΦΚΑ για μιςκωτοφσ αςφαλιςμζνουσ δθμοςίου (ζωσ
31.12.10)

95000,00

0563

Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλ. οργαν.α)ιδ.δικαίου β)δθμ δικαίου (από
1.1.11)

5000,00

0564

Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλ. οργαν.για μιςκωτοφσ αςφαλιςμζνουσ
δθμοςίου (ζωσ 31.12.10)

2500,00

0565

Εργοδ.ειςφορά υπζρ ΕΟΠΤΤ α)ιδ.δικαίου β)δθμ δικαίου (από 1.1.11)

2500,00

0566

Εργοδ.ειςφορά υπζρ ΕΟΠΤΤ για μιςκωτοφσ αςφαλιςμζνουσ
δθμοςίου (ζωσ 31.12.10)

2000,00

0567

Λοιπζσ ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ για μιςκωτοφσ με
ςχζςθ εργαςίασ: α. ιδιωτικοφ δικαίου και β. δθμοςίου δικαίου που
είτε ζχουν προςλθφκεί μετά τθν 1.1.2011 είτε υπάγονταν μζχρι
31.12.2016 βάςει ειδικϊν διατάξεων ςε αςφαλιςτικόςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν πλθν
Δθμοςίου

2000,00

0568

Λοιπζσ ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ για μιςκωτοφσ
αςφαλιςμζνουσ Δθμοςίου(με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου και
θμερομθνία διοριςμοφ ζωσ 31.12.2010)

2500,00

0700

Πληρωμζσ για μετακινήςεισ

0710

Οδοιπορικά ζξοδα για μετακίνθςθ υπαλλιλων ςτο εςωτερικό

8200,00

0711

Εξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό υπαλλιλων

4000,00

0715

Ζξοδα διανυκτζρευςθσ

3500,00

136.500,00

20.200,00
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0719

Λοιπά ζξοδα μετακίνθςθσ

700,00

0720

Ημεριςια αποηθμίωςθ για μετακίνθςθ υπαλλιλων ςτο εςωτερικό

5000,00

0721

Ημεριςια αποηθμίωςθ μετακ.για εκτζλεςθ υπθρ.ςτο εςωτερικό

4500,00

0724

Ημεριςια αποηθμίωςθ μετακ.για εκπαίδευςθ ςτο εςωτερικό

500,00

0730

Πλθρωμζσ για αποςτολι ι μετακίνθςθ υπαλλιλων ςτο εξωτερικό

5500,00

0731

Ζξοδα κίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ υπαλλιλων από το
εςωτερικό ςτο εξωτερικό ι και αντίςτροφα.

2500,00

0732

Ημεριςια αποηθμίωςθ μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ
υπαλλιλων από το εςωτερικό ςτο εξωτερικό ι και αντίςτροφα

1500,00

0737

Ζξοδα κίνθςθσ για τθν αποςτολι υπαλλιλων ςτο εξωτερικό για
εκπαίδευςθ.

1500,00

0739

Λοιπζσ πλθρωμζσ για μετακινιςεισ υπαλλιλων εκτόσ τθσ χϊρασ.

1200,00

0740

Πλθρωμζσ για αποςτολι ι μετακίνθςθ υπαλλιλων ςτο εξωτερικό
(ςυνζχεια)

1500,00

0741

Ζξοδα διανυκτζρευςθσ εξωτερικοφ υπαλλιλων

1500,00

0800

ΠΛΘΡΩΜΕ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕ ΤΠΘΡΕΙΕ

12.100,00

0820

Μεταφορζσ προςϊπων και αγακϊν

400,00

0829

Λοιπζσ μεταφορζσ

400,00

0830

Επικοινωνίεσ

3000,00

0831

Σαχυδρομικά τζλθ

500,00

0832

Σθλεφωνικά, τθλεγραφικά και τθλετυπικά τζλθ εςωτερικοφ.

1500,00

0834

Ζξοδα τθλεπικοινωνιακϊν εγκαταςτάςεων κ.λπ

1000,00

0850

Δθμόςιεσ ςχζςεισ

3000,00

0857

Οργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια.

1500,00

0859

Λοιπζσ δαπάνεσ δθμόςιων ςχζςεων

1500,00

0870

υντιρθςθ και επιςκευι μονίμων εγκαταςτάςεων.

500,00

0879

υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων
(περιλαμβάνονται
διάφορα).

500,00
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0880

υντιρθςθ και επιςκευι μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ

500,00

0889

υντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ

500,00

0890

Λοιπζσ δαπάνεσ

4700,00

0891

Εκτυπϊςεισ, εκδόςεισ γενικά και βιβλιοδετιςεισ.

2200,00

0894

Δικαςτικά-ςυμβολαιογραφικά ζξοδα

1000,00

0899

Λοιπζσ δαπάνεσ

1500,00
0,00

1000

ΠΛΘΡΩΜΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.

14.000,00

1200

Εξοπλιςμόσ γραφείων, εργαςτηρίων κ.λπ. (εκτόσ από την
προμήθεια επίπλων και ςκευών)

2.500,00

1250

Προμικεια βιβλίων και εντφπων γενικά.

500,00

1259

Προμικεια βιβλίων, περιοδικϊν,εφθμερίδων και λοιπϊν εκδόςεων

500,00

1260

Προμικεια γραφικισ φλθσ (και μικροαντικειμζνων γραφείου
γενικά).

2000,00

1261

Προμικεια γραφικισ φλθσ και μικροαντικειμζνων γραφείου γενικά

2000,00

1300

Είδη υγιεινήσ , καθαριότητασ και ευπρεπιςμοφ

500,00

1310

Τγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό

250,00

1311

Προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ

125,00

1312

Προμικεια φαρμακευτικοφ υλικοφ

125,00

1380

Είδθ κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ.

250,00

1381

Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ

250,00

1400

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΣ. ΚΑΙ ΕΠΙΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΘΘ

5.000,00

1410

Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν μονίμων
εγκαταςτάςεων.

2000,00

1413

Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων γενικά

2000,00

1420

Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν μονίμων
εγκαταςτάςεων.

1000,00
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1429

Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν μονίμων
εγκαταςτάςεων.

1000,00

1430

Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κάκε είδουσ
μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ

2000,00

1439

Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κάκε είδουσ μθχανικοφ
και λοιποφ εξοπλιςμοφ

2000,00

1700

Προμήθεια υλικοφ εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών
και λοιπών εργαςιών.

2.500,00

1710

Προμικεια υλικοφ εκτυπϊςεων και βιβλιοδετιςεων.

2000,00

1719

Προμικεια υλικοφ εκτυπϊςεων και βιβλιοδετιςεων.

2000,00

1730

Προμικεια φωτογραφικϊν και φωτοτυπικϊν υλικϊν.

500,00

1731

Προμικεια φωτογραφικοφ και φωτοτυπικοφ υλικοφ.

500,00

1800

Διάφορεσ προμήθειεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτισ παραπάνω
κατηγορίεσ

3.500,00

1890

Διάφορεσ προμικειεσ

3500,00

1899

Λοιπζσ προμικειεσ που δεν κατονομάηονται ειδικά

3500,00

3000

ΠΛΘΡΩΜΕ ΠΟΤ ΑΝΣΙΚΡΤΗΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ
ΕΟΔΑ

130.000,00

3300

Αποδόςεισ εςόδων που ειςπράχθηκανυπερ τρίτων

130000,00

3390

Αποδοςθ των ειςπράξεων που ζγιναν για λογαριαςμό του
Δθμοςίου, Απκεντρωμζνων Δθμόςιων Τπθρεςιϊν, Λοιπϊν ΝΠ,
Ειδικϊν Λογαριαςμϊν, Οργανιςμϊν και Φυςικϊν Πρωςϊπων

130000,00

3399

Λοιπζσ αποδόςεισ

130000,00

7000

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕ ΔΑΠΑΝΕ

16.500,00

7100

Προμήθεια αγαθών διαρκοφσ χρήςησ

16.500,00

7110

Προμικεια επίπλων και θλεκτρικϊν ςυςκευϊν

1000,00

7111

Προμικεια επίπλων

1000,00

7120

Προμικεια μθχανικοφ εξοπλιςμοφ Τπθρεςιϊν

15500,00

7123

Προμικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,λογιςμικοφ και λοιποφ
ςυναφοφσ βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ

10000,00
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7124

Προμικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων

2500,00

7129

Προμικεια λοιπϊν μθχανϊν γραφείου

3000,00

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ

845.000,00
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