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ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ 31/2019 
 

 
ΘΕΜΑ: «ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ (ΟΔΕ) ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 

Ο Πρόεδροσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

1. Σου Ν.3861/2010 (ΦΕΚ (112 Α’)/13.07.2010) με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαφγεια», άρκρο 6 παρ.1.  

2. Σο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ 
δημοςιονομικών ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», άρ. 108 επ., 
όπωσ ιςχφει. 

3. Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147): «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

4. Σου Κεφαλαίου Β' του Ν.4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριςη των μη εξυπηρετοφμενων δανείων, 
μιςθολογικζσ ρυθμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογήσ τησ ςυμφωνίασ 
δημοςιονομικών ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων.», αρ. 21, όπωσ ιςχφει.  

5. Σο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 
αρ. 13-15, όπωσ ιςχφει. 

6. Σο π.δ. 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςη Υπηρεςιών τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ 
Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπωσ ιςχφει. 

7. Σθν ΤΑ 1000.00/44060/2017 «Οριςμόσ Προζδρου, Αντιπροζδρου, δφο (2) ειςηγητών, πζντε (5) 
τακτικών μελών και δφο (2) αναπληρωματικών μελών τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)», 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

8. Σθν ΤΑ 1000.00/62063/2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ για τον 
«Οριςμό μελών τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων», (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

9. Σθν υπ' αρικμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Τφ.) ΔΙΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885 απόφαςθ του Τφυπουργοφ 
Διοικθτικισ Ματερρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ "Ρφκμιςθ λεπτομερειακϊν και 
τεχνικϊν κεμάτων για τθν εφαρμογι του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με 
τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ»" (ΦΕΚ Β 
1476/3.5.2012). 
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10. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τθσ Αρχισ για τθν ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαφγεια. 

11. Σο γεγονόσ ότι, από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 
Προχπολογιςμοφ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.).  

Αποφαςίηει 

1. Σθ ςυγκρότθςθ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου (Ο.Δ.Ε) ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αποτελοφμενθ 
από τα κατωτζρω αναγραφόμενα μζλθ - υπαλλιλουσ οι οποίοι υπθρετοφν ςτον φορζα με 
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, μόνιμοι ι με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου.  

2. Ζργο τθσ Ο.Δ.Ε είναι θ ρφκμιςθ των τεχνικϊν λεπτομερειϊν τθσ ανάρτθςθσ ςτο δικτυακό τόπο τθσ 
οικείασ υπθρεςίασ που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεθ ςε ανάρτθςθ, θ ίδρυςθ και 
λειτουργία του δικτυακοφ τόπου ςτον οποίο λαμβάνει χϊρα θ κεντρικι ανάρτθςθ, θ δθμιουργία 
και τιρθςθ κεντρικοφ αρχείου κακϊσ επίςθσ και θ διαβίβαςθ ςτο Εκνικό Συπογραφείο όλων των 
αναγκαίων ςτοιχείων για τθν ανάρτθςθ των ςχετικϊν πράξεων ςτον κεντρικό δικτυακό του τόπο.  

Επίςθσ, ζργο τθσ Ο.Δ.Ε είναι θ τιρθςθ αρχείου των δθμοςιευκζντων από τθν Τπθρεςία νόμων, 
προεδρικϊν διαταγμάτων, πράξεων και αποφάςεων με τρόπο προςιτό ςε κάκε ενδιαφερόμενο, 
κακϊσ και ςτα άτομα με αναπθρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαςτικά και οργανωτικά 
μζτρα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ προςβαςιμότθτα, ακεραιότθτα και διακεςιμότθτα των κειμζνων 
που αναρτϊνται. 

3.  Θ Ο.Δ.Ε κα λειτουργεί εντόσ και εκτόσ του ωραρίου εργαςίασ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί 
ςυλλογικϊν οργάνων.  

4.  Ορίηουμε τον υντονιςτι και τα μζλθ τθσ Ο.Δ.Ε ωσ εξισ:  

Σον Δρ. Βρυςαγϊτθ Βαςίλειο, ςτζλεχοσ τθσ Ρ.Α.Λ., ςτο Σμιμα «Ανάλυςθσ και Οικονομικισ 
Σεκμθρίωςθσ», ωσ υντονιςτι/Διαχειριςτι με ςτοιχεία επικοινωνίασ (τθλ. 2131371884, e-mail: 
v.vrysagotis@gmail.com ), 

Και ωσ μζλθ τουσ κάτωκι: 

Α. Σθν Ανκι ουλιτςιϊτθ, ςτζλεχοσ τθσ Ρ.Α.Λ, ςτο Σμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ, ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (τθλ. 2131371882  e-mail: ansoulitsioti@raports.gr)  

Β. Σθν Γεωργία Φαρμακοφλα, ςτζλεχοσ τθσ Ρ.Α.Λ, ςτο Σμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ, με ςτοιχεία 
επικοινωνίασ: (τθλ. 2131371882  e-mail: gfarmakoula@raports.gr) 

Γ. Σο Νικόλαο Ηλζμαρθ, ςτζλεχοσ τθσ Ρ.Α.Λ, ςτο Σμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ, με ςτοιχεία 
επικοινωνίασ: (τθλ. 2131371896  e-mail: nzlemaris@raports.gr) 

Δ. Σθν Ελζνθ Καρφάκθ, ςτζλεχοσ τθσ Ρ.Α.Λ, ςτο Σμιμα Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ, με ςτοιχεία 
επικοινωνίασ: (τθλ. 2131371966  e-mail: ekarfaki@raports.gr) 

5. Θ παροφςα απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτον οικείο δικτυακό τόπο, ςτα μζλθ, ςτθν αρμόδια 
Τπθρεςία *Τπθρεςία Ανάπτυξθσ Πλθροφορικισ (Τ.Α.Π.)+ του Τπουργείου Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ, και όπου προβλζπεται κατά τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 
                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΡΑΛ 
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