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  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2021 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 84η 

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της  Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2020 από 

δύο Ορκωτούς Λογιστές.» 
 

Την 28η Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τετάρτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 84η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης 
και φυσικής παρουσίας, 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς 

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα 

mailto:info@raports.gr
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το άρθρο 125 του Ν.4389/2016 προβλέπει τις 
ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σχετικά με την Οικονομική 
Διαχείριση και τον Προϋπολογισμό της. Με την εισήγηση αυτή, εισάγεται προς συζήτηση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, η έγκριση των Εκθέσεων Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
31/12/2020 των δύο ορκωτών λογιστών, η οποία 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, για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων. 

Έπειτα έδωσε τον λόγο στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 26ης 
Απριλίου 2021 Εισήγησή του και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, και την από 
26ης Απριλίου 2021 Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

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.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 

184/23.09.2020). 

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) Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 

14) 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). 

15) Την υπ’ αριθμ. 170/2020 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση 
πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
Οικονομικού Έτους 2020, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓΤΥ46Μ445-ΞΛ8). 

16) Την υπ’ αριθμ. 182/2020 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο τη Δεύτερη αναμόρφωση 
πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
Οικονομικού Έτους 2020, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΚΧΚ46Μ445-ΓΓΓ). 

17) Την υπ’ αριθμ. 194/2020 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο τη Τρίτη  αναμόρφωση πιστώσεων 

του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού 

Έτους 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΒ5Δ46Μ445-Ο04). 

18) Την υπ’ αρ. 2658/2020 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 2021» (ΦΕΚ Β’ 5940/31.12.2020). 

19) Την υπ’ αριθμ. 216/2021 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού 
Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021, 
ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΠΠΙ46Μ445-ΞΣΡ). 

20) Την υπ΄αριθμ. 192/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. της 75ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 12ης Νοεμβρίου 
2020, με θέμα «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο», και με 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές του ελέγχου των Οικονομικών 
Καταστάσεων του έτους 2020 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, αναρτηθείσα στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 
9Β1646Μ445-ΧΩΑ).  

21) Την Απόφαση Ρ.Α.Λ. 227/2021, με θέμα  Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2020 και  Έγκριση 
του Απολογισμού και του Ισολογισμού κλεισίματος της χρήσης 31.12.2020 αναρτηθείσα στη 
Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΞΙΧ46Μ445-43Ρ).  

22) Το υπ΄αριθμ. 339/15.02.2021 Πρωτογενές αίτημα του Προέδρου με θέμα την Ανάθεση 
Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης του έτους 
2020. (ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008143187 2021-02-15). 

23) Την υπ’αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 345/15.02.2021 (ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008144930 2021-02-15 ΑΔΑ: 
64Β846Μ445-ΔΩ5) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Καταχώρηση με Α/Α 19 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. 
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24) Την από 01.03.2021 σύμβαση με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές 
για τον Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Χρήσης του έτους 2020» με την εταιρεία 
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» 
(ανηρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ 21SYMV008274159 2021-03-11).  

25) Τα με αρ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 851/26.04.2021 οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμός, Γενική 
εκμετάλλευση, Προσάρτημα,  Έκθεση Ελέγχου, Έκθεση Διαχείρισης ΔΣ)  που εστάλησαν 
ελεγμένα από τους Ορκωτούς ελεγκτές.  

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Αιτιολογικό – Πραγματικά στοιχεία   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 125 του Ν.4389/2016: 

«Άρθρο 125 Προϋπολογισμός -Οικονομική διαχείριση 

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, να 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.  
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Συνεπώς, παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση στη Ρ.Α.Λ., η εισήγηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της.  

Β. Αιτιολογικό - Πραγματικά στοιχεία 

Ένεκα των προβλέψεων και υποχρεώσεων του άρθρου 125 του Ν.4389/2016, συνήφθη στις 
01/03/2021 Σύμβαση της Ρ.Α.Λ. με την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ»» δημοσιευμένη στο διαδίκτυο 
(21SYMV008274159 2021-03-11) σύμβαση, με αντικείμενο του εν λόγω συμφωνητικού, τον έλεγχο 
των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης έτους 2020, όπως περιγράφεται συνοπτικά κατωτέρω:  
 
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 2020, 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. 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο των Οικονομικών 

Καταστάσεων χρήσης έτους 2020 της Αρχής ορίζονται από τον Ανάδοχο οι εξής: 
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α) Ιωάννης Παπαδόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 16611), Απόστολος Ρούσας ως Τακτικοί (ΑΜ ΣΟΕΛ 26511) & 

β) Ελευθέριος Σαμιώτης (ΑΜ ΣΟΕΛ 37321), Κωνσταντίνος Μελάς ως Αναπληρωματικοί (ΑΜ ΣΟΕΛ 

25121) 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης έτους 2020, από 
την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής, 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 31/12/2020. (Παράρτημα) 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α΄ Την έγκριση Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2020 των δύο ορκωτών 
λογιστών, του κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου και του κ. Αποστόλου Ρούσα.  

β΄ Την κατ’ άρθρον 125 παρ. 3 Ν.4389/2016 δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, 
ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων στο διαδικτυακό τόπο της Ρ.Α.Λ., στη 
Διαύγεια και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

γ΄ Την υποβολή των ανωτέρω μετά της Ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων 2020 προς τον Πρόεδρο 
της Βουλής. 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 
(Σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/1998) 

 

ΤΗΣ «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ» 

 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την 

αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης 

δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι 

δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, 

αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της 

σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των 

κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν η 

ΡΑΛ κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει τις αντίστοιχες 

αναλύσεις. 

 

Δεν έγιναν συμπτύξεις. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη 

συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της 

προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα 

αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές 

σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της 

προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης 

χρήσεως. 
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Δεν έγιναν αναμορφώσεις. 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1: Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των 

διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού 

διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι 

μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις 

της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές 

αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων 

που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των 

απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων 

χρήσεως της ΡΑΛ.  

 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής 

κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των 

προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

(2) Συμμετοχές δεν υπάρχουν. 

(3) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν. 

(4) Τα αποθέματα δεν υπάρχουν. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά 

νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση 

αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις 

γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" 

του παθητικού (λογ. 41.06 - 41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική 

μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα 

καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές 

αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση. 

 

Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 
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Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές 

διαφορές. 

 

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου 

ενεργητικού 

Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 

 

 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι διαφορές 

που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν 

αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου 

ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με  αναφορά  σχετικών 

διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

 

Δεν έγιναν. 

 

Μειώσεις Σύνολο

χρήσεως 2020  31.12.2020

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 23.858,31 4.011,84 0,00 27.870,15

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 89.919,65 13.740,68 0,00 103.660,33

ΣΥΝΟΛΟ 89.919,65 13.740,68 0,00 103.660,33

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Υπόλοιπο 

31.12.2019

Προσθήκες 

χρήσεως 2020

Μειώσεις Υπόλοιπο Σύνολο

χρήσεως 2020 31/12/2020  31.12.2020

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 16.568,91 2.160,89 0,00 18.729,80 9.140,35

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 79.754,78 8.205,46 0,00 87.960,24 15.700,09

ΣΥΝΟΛΟ 79.754,78 8.205,46 0,00 87.960,24 15.700,09

Υπόλοιπο 

31.12.2019

Προσθήκες 

χρήσεως 2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
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(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) 

«έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής 

περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε  περίπτωση που η απόσβεση 

των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε  γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της 

πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι 

περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» αναλύεται στον 

ανωτέρω πίνακα 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις 

συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης 

και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία 

αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων 

στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους 

μεταχείριση. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

 

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και 

των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την 
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ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), 

συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το Κεφάλαιο της Ρ.Α.Λ. κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε € 1.914.487,52.  

 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές 

προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις της Ρ.Α.Λ. για τις οποίες η προθεσμία 

εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος 

του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που 

καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 

 

Δεν υπάρχουν.  

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό της Ρ.Α.Λ. εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της 

οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την 

υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν 

τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται 

χωριστά. 

 

 

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 

"έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", 56.00 "έσοδα επόμενων χρήσεων" και 56.01 "έξοδα 

χρήσεως πληρωτέα"(δουλευμένα), αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 
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1) Έξοδα επόμενων χρήσεων                                                                                                 € 

18.928,02 

Αφορά προπληρωμένη μισθοδοσία προσωπικού διαστήματος 01.21. 

 

2)Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα :                                                                                             € 

33.858,49 

Το ποσό που εμφανίζεται στον Ισολογισμό "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα, αποτελείται από έσοδα 

από ανταποδοτικά τέλη λιμένων ποσού €18.702,72  και πιστωτικούς τόκους ποσού €15.155,77. 

 

3) Έξοδα χρήσεως πληρωτέα:                                                                                                     €852,43 

Αφορούν έξοδα τηλεφωνίας χρήσης 2020 τα οποία τιμολογήθηκαν στην επόμενη χρήση κατά 

ποσό €55,83 και υπερωρίες προσωπικού Ρ.Α.Λ ποσού € 796,60 για 12ο / 2020  που 

λογιστικοποιηθηκαν στην επόμενη χρήση. 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών 

δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την 

ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται 

στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη 

για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως της ΡΑΛ Τυχόν υποχρεώσεις για 

καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι 

οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.  

 

Στους Λογαριασμούς Τάξεως ποσού € 1.987.700,00 απεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού 

των εσόδων και εξόδων του έτους 2020, που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό. 

 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις της ΡΑΛ οι οποίες δεν 

εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι 

εγγυήσεις  εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών 

αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. 

Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.  

 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 
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11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση 

για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και 

οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω 

οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που 

τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την 

ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των 

πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά 

καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

Δεν υπάρχουν.  

 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι 

αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και  κοινωνικές 

επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.  

 

(1) Μέσος όρος προσωπικού 14 άτομα   

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:  

 Αορίστου χρόνου 8 

 Μετακλητοί 2 

 Αιρετοί πλήρους & αποκλειστικής απασχόλησης                                      4 

 Σύνολο  14 

 

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:  

60.00 Αμοιβές τακτικού προσωπικού € 306.374,76 

60.20 Eργοδ εισφ & επιβαρ τακτικού προσωπικού € 69.789,94 

Σύνολο € 376.164,70 
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των 

αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από 

τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε 

προηγούμενη χρήση. 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έσοδα 

προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν 

επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της ΡΑΛ. 

 

(4) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                                                                  € 

13.855,20 

Ανάλυση: 

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων(τακτοποίση υποχρεώσεων) € 10.121,36 

Έσοδα από επιστροφές  αποδοχών (αχρεωστήτως) καταβληθέντων € 3.733,84 

 

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα 

καθοριστούν με ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να 

παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως 

και των αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  

προηγούμενες παραγράφους. 

 

1.Για το τέλος  0,2% επί των ετήσιων μεικτών εσόδων των ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων και 

ιδιωτικών τερματικών εξυπηρέτησης ιδίας επιχειρηματικής δραστηριότητας (Μαρίνες, λοιπές 

λιμενικές εγκαταστάσεις), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του αρθρ 124 του Ν 4389/2016  όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 46 του ν. 4597/2019 (ΦΕΚ Α' 35/28-02-2019) και 

ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 28/02/2019, 

έχουμε να σημειώσουμε τα κάτωθι: 

Αναφορικά με το τέλος υπέρ ΡΑΛ από ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται ιδιωτικά τερματικά 

ιδιωτικές εγκαταστάσεις και μαρίνες, έχει αναζητηθεί από την ΡΑΛ η έκδοση διευκρινιστικής 

Απόφασης των Υπουργών, άλλως εγκυκλίου αναφορικά με τη προσήκουσα βάση και τρόπο 

υπολογισμού του αναλογούντος τέλους, ήδη από το Δεκέμβριο του 2019. Επί του αιτήματος η ΡΑΛ 

επανήλθε τον Ιούνιο του 2020, και μέχρι την 31.12.2020, δεν είχε εκδοθεί. Ως εκ τούτου, η αναζήτηση 
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των οφειλόμενων τελών είχε αναβληθεί για το 2020, προσωρινά, εν  αναμονή της ανωτέρω 

εγκυκλίου.   

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10/03/2021 

   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

   

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-

ΙΑΣΩΝ 

 

 ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΔΤ ΑΝ 586248  ΑΔΤ ΑΜ 069180 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 

ΤΖΩΡΤΖ 30-32,106-82 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139 

Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003 

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΑΔΤ ΑΖ 028923  

Α.Α ΟΕΕ 0008143 

 

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτημα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) , για την χρήση 

2020 που αποτελείται από έξι (6) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση Ελέγχου μας που 

χορηγήσαμε με ημερομηνία 23/4/2021. 

 

Αθήνα , 23 Απριλίου  2021 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΡΟΥΣΑΣ 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16611 Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 26511 
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