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ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 65η
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων
31/12/2019»
Την 19η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 65η Συνεδρίασή της, μέσω τηλεδιάσκεψης,
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
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Μπίτας Δημήτριος
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γρίνος Σπυρίδων
7. Γεωργίου Βασίλειος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγητής
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Κορκίδης Βασίλειος

Μέλος

2. Βελουδογιάννη Ελένη

Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ. Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα.
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι άγεται προς συζήτηση ενώπιον του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών
Καταστάσεων 31/12/2019 των δύο ορκωτών λογιστών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, η οποία
έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές του λογιστικού διπλογραφικού συστήματος του
ΠΔ 205/1998 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/15.7.1998) και όπως ορίζουν οι διατάξεις του Άρθρου 125 του
Ν.4389/2016.
Έπειτα δίδει τον λόγο στον Αντιπρόεδρο, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 18ης Μαρτίου 2020
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
1) Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 94 Α’/27-05-16, Άρθρα
108 έως 126, και 132) ως ισχύουν.
2) Το 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΄240/22-12-2016, άρθρα 75-91)
3) Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.» (ΦΕΚ Α' 204,
Άρθρο 30).
4) 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' 176/16-12-2015), ως ισχύει.
5) Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2014, άρθρα 63 παρ.
4β, 173), ως ισχύουν.
6) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει,
7) Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις.», όπως ισχύει,
8) Το ΠΔ 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 )
9) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.», όπως ισχύει.
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10) Το Π.Δ. 54/2018 «Περιεχόμενο- χρόνος έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της
Γεν. Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103).
11) Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017).
12) Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
13) Τη με αριθμό 281/24.02.2020 Υπουργική Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων οικονομικού έτους 2020» (ΦΕΚ Β’ 605).
14) Την υπ’ αριθμ. 139/2019 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα «Παροχή
Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο» (ΑΔΑ: ΩΜΝΛ46Μ445-ΚΥΠ).
15) Την Απόφαση Ρ.Α.Λ. 159/2020, «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2019,Τμήμα Α': Έγκριση
του Απολογισμού και του Ισολογισμού κλεισίματος της χρήσης 2019, Τμήμα Β΄: Ετήσια Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.»
16) Την υπ’ αριθμ. 139/2019 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα «Παροχή
Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο» (ΑΔΑ: ΩΜΝΛ46Μ445-ΚΥΠ).
17) Το υπ΄αριθμ. 1555/02.12.2019 Πρωτογενές αίτημα του Προέδρου με θέμα την Ανάθεση
Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης του έτους
2019. (ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005954265 2019-12-03).
18) Την υπ’αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 1668/09.12.2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005989515 2019-12-09 ΑΔΑ:
ΨΦΖΩ46Μ445-ΛΕ1) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Καταχώρηση με Α/Α 106 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων) του Τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης για την ανάθεση υπηρεσιών προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.100,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
19) Την από 12.12.2019 σύμβαση με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές
για τον Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Χρήσης του έτους 2019» με την εταιρεία «KSI
Greece IKE» (ανηρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ 19SYMV006030526 2019-12-13).
20) Την υπ’ αριθμόν 44/2020 απόφαση Προέδρου «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.» (ΑΔΑ:
ΩΘΚΙ46Μ445-Κ2Ι) (ΦΕΚ Β 909/17.3.2020).
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Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
1. Αρμοδιότητα Αρχής
Σύμφωνα με το Άρθρο 125 του Ν.4389/2016:
«Άρθρο 125 Προϋπολογισμός -Οικονομική διαχείριση
1. […]
2. […]
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.»
Επομένως, η Αρχή οφείλει εκ του ανωτέρω άρθρου, διενεργήσει και αναθέσει τον έλεγχο των
ετησίων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων μέσω δύο Ορκωτών Λογιστών, κατόπιν
Εισήγησης του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα χρήσης και τον ισολογισμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού.
Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών
καταστάσεων, σύμφωνα με το νόμο, γίνεται από δυο (2) ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι συντάσσουν
έκθεση με το τελικό τους πόρισμα, το οποίο, αφού εγκριθεί από την Αρχή, στην συνέχεια
διαβιβάζεται στην Βουλή, από κοινού με την έκθεση πεπραγμένων, για τον ετήσιο έλεγχο της Αρχής
και δημοσιεύεται στην Διαύγεια και στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Υπαγωγή - Αιτιολογικό
Ένεκα των προβλέψεων και υποχρεώσεων του άρθρου 125 του Ν.4389/2016, συνήφθη στις
12/12/2019 Σύμβαση της Ρ.Α.Λ. με την εταιρεία με την επωνυμία «KsiGreece IKE» δημοσιευμένη
στο διαδίκτυο (19SYMV006030526 2019-12-13), με αντικείμενο του εν λόγω συμφωνητικού, τον
έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης έτους 2019, όπως περιγράφεται συνοπτικά
κατωτέρω:
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Την κατανόηση του αντικείμενου εργασιών του Νομικού Προσώπου και του περιβάλλοντος
που δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δικλίδων που έχουν τεθεί
από τη Διοίκηση για την εκτίμηση του κινδύνου ύπαρξης ουσιώδους σφάλματος στις
οικονομικές καταστάσεις. Με τη διαδικασία αυτή αποφασίζεται ανάλογα ο σχεδιασμός της
φύσης, του χρόνου και της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών.

•

Την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης
και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, από το βαθμό
επάρκειας και αποτελεσματικότητας του οποίου, εξαρτάται η επιλογή των κατάλληλων για
τις περιστάσεις ελεγκτικών διαδικασιών. Η αξιολόγηση αυτή δεν αποσκοπεί στην έκφραση
γνώμης για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο
σύνολό του, αλλά τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας θα
κοινοποιούνται στη Διοίκηση με ειδικές αναφορές στην αναλυτική έκθεση ελέγχου. Την
εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, και τεκμηρίωση για τα ποσά και τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.

•

Την υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων στη Διοίκηση σχετικά με την εκτίμησή της για τον
κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις να είναι σημαντικά εσφαλμένες λόγω απάτης και για το
αν έχει γνώση ή υποψία απάτης που ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές
καταστάσεις του Νομικού Προσώπου.

•

Την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων και σημαντικών
κρίσεων της Διοίκησης του Νομικού Προσώπου στο βαθμό που αυτές επηρεάζουν σημαντικά
τα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων.

•

Την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Σκοπός της Σύμβασης αποτελεί η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) για το οικονομικό έτος 2019, όπως προβλέπεται για τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, στο Μητρώο των οποίων (ΕΛΣΤΑΤ) η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει ενταχθεί από τον
Νοέμβριο 2017. Επιπλέον επισημαίνεται ότι η Αρχή έχει δικούς της πόρους και δεν επιβαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην έχει επίπτωση στα δημοσιονομικά στοιχεία του
κράτους.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης έτους 2019, από
την εταιρεία με την επωνυμία «Ksi Greece IKE», παρατίθενται στο Παράρτημα η έκθεση ελέγχου
με τη μορφή που επιβάλλει το ΠΔ 205/08 και περιλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου επί του
Ισολογισμού Λήξεως 31/12/2019. (Παράρτημα).
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α΄ Την έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2019 των δύο
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κ. Νίκου Γεωργίου και κ. Τελιορίδη Κωνσταντίνου.
β΄ Την κατ’ άρθρον 125 παρ. 3 Ν.4389/2016 δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, ετήσιων
λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων, και
γ΄ Την υποβολή των ανωτέρω μετά της Ετήσιας Εκθέσεως Ελέγχου προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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