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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277/2022 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η 

 
ΘΕΜΑ 3ο: «Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022». 
 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 101η Συνεδρίαση, δια ζώσης και μέσω 

τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Γ. Παπαποστόλου, 

προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 

 

 

    ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

  

1. Παπαποστόλου Γ. Απόστολος 

2. Ατταλιώτης Ε. Νικόλαος 

3. Αγουρόγιαννης Ν. Παναγιώτης 

4. Κουφός Γ. Παναγιώτης  

5. Πολέμης Ε. Διονύσιος(μέσω τηλ/ψης) 

6. Καμπούρης Γ. Φίλιππος (μέσω τηλ/ψης) 

7. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς (μέσω τηλ/ψης) 

8. Σταύρου Δ. Πέτρος  

   

  ΑΠΩΝ ΜΕΛΟΣ: Κουμπαράκης Δ. Γιώργος 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων από κωδικούς που υπάρχει 

υπερεπάρκεια σε κωδικούς με έλλειμμα των πιστώσεων του σκέλους των εξόδων χωρίς να 

μεταβάλλεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Επιπλέον προτείνεται η δημιουργία νέων ΚΑΕ 

εσόδων για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής απεικόνισης 

των εκτάκτων εσόδων της Αρχής, και ειδικότερα των επιστροφών φόρου για παρελθόντα έτη. 

Πριν την συζήτηση του θέματος, ο κ. Πρόεδρος ζητά την έγκριση του Δ.Σ. ώστε να συμμετάσχει στη 

συζήτηση του θέματος η εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής κα [...], 

ώστε να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη ομόφωνα συμφωνούν και ακολούθως αναπτύσσει 

συνοπτικά την από 27-09-2022 Εισήγηση. Ακολούθως, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. Στο σημείο αυτό η κα [...] εξέρχεται από τη Συνεδρίαση. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέπτυξε αναλυτικά τη σχετική Εισήγηση. 

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 που τέθηκαν ενώπιόν της, και τη 

σχετική Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α’ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου»., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Το Π.Δ. 205/1998 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως 
της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου». 

3) Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 35, 49, 54, 66-68. 

4) Το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει. 

5) Τα άρθρα 108-126 και 132 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6) Τα άρθρα 75-91 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
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ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

7) Το Π.Δ. 19/2016 (ΦΕΚ 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). 

8) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 
9) Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) «Περιεχόμενο-χρόνος έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 

Πλαισίου της Γεν. Κυβέρνησης», όπως ισχύει. 
10) Την υπ’ αρ. 1000.0/93971/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5840 Β΄) «Καθορισμός και επιβολή τέλους για 

την χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και 
απόδοσης αυτού», και την υπ’ αριθμ. 340/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 924 Β’) «Καθορισμός τέλους για 
την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.» 

11) Την υπ’αρ. 340/2014 ΚΥΑ  «Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.» (ΦΕΚ 
924 Β’). 

12) Το Ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη 
λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 35), 
Άρθρα 3, 4, 45 έως 46. 

13) Η υπ’ αρ. 1000.0/47424/2022 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
με θέμα «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δυο (2) εισηγητών και πέντε (5) τακτικών  
μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 563/08.07.2022). 

14) Την υπ’ αριθμ. 253/2021 Απόφαση της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου 
Λογιστικού» (ΦΕΚ Β’ 5707). 

15) Την υπ’ αρ. 252/24.11.2021 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. με θέμα: «Αναλυτικός Προϋπολογισμός 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022» (ΑΔΑ: 9Π0846Μ445-2ΒΤ). 

16) 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). 

17) Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/124835/ΔΠΓΚ/23.12.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με 
θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022» (ΑΔΑ: Ψ4ΣΞΗ-Η07). 

18) Την υπ’ αρ. 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, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
ΡΠΑ646Μ445-ΗΕΑ).  

19) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

20) 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. 

21) Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής 
απεικόνισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  
 
 
 
 
 
 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 
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Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 124 του Ν.4389/2016: 

«[…] 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. […] 6. Με αιτιολογημένη απόφαση της 
Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό της με μείωση άλλων πιστώσεων με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου.» 

Επομένως, η αύξηση των πιστώσεων με ταυτόχρονη εγγραφή νέων πιστώσεων, αποτελεί 
αρμοδιότητα της Αρχής, η οποία δύναται να λάβει απόφασή της, κατόπιν Εισήγησης του 
Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας, εφόσον με αυτή δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση του 
Προϋπολογισμού της Αρχής, ούτε και του Κρατικού Προϋπολογισμού και της Γενικής Κυβέρνησης. 

Β. Αναμόρφωση  ΚΑ Εξόδων 

Αρχικά να καταγραφεί ότι στην Ά αναμόρφωση για την κάλυψη της ανάγκης για προμήθεια, 
λειτουργία και συντήρηση επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αρχής 
δημιουργήθηκαν νέοι ΚΑΕ, και πιστώθηκαν με τα απαιτούμενα ποσά. Η  προμήθεια οχήματος 
ακυρώθηκε οπότε οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να μεταφερθούν σε ΚΑΕ με έλλειμα. (ΚΑΕ 9752 
«Προμήθεια αυτοκινήτων» 4.000,00 €, ΚΑΕ 0881 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ξηράς» 4.000,00 €, ΚΑΕ 1611  «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». 4.000,00 €.) 

Δεδομένης της λήξης της απόσπασης (21.07.2022) της υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε.,[...], που υπηρέτησε 
στο Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων της Αρχής και της αδυναμίας παροχής  
νομικών υπηρεσιών από το υφιστάμενο προσωπικό της Αρχής και δεδομένης της έλλειψης άλλου 
υπαλλήλου με νομική κατάρτιση, δικηγόρου με έμμισθη εντολή και λόγω της υποστελέχωσης που 
καθιστά αδύνατη την απασχόληση, κατάρτιση και εξοικείωσή του υπηρετούντος προσωπικού με 
την απαραίτητη νομική ύλη για τη λειτουργία της Αρχής, προκύπτει άμεση και πραγματική ανάγκη 
για ολοκληρωμένη νομική στήριξη και συνδρομή της Αρχής επί νομικών θεμάτων από νομικούς-
ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και νομικά πρόσωπα. 

Δεδομένης της απόσπασης (31.05.2022) του υπαλλήλου της Ρ.Α.Λ, [...] (κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού 
- Λογιστικού, ειδικότητας Λογιστής), που υπηρέτησε στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής 
ως υπόλογος και υπεύθυνος εσόδων, και της απόσπασης (11.01.2022) της υπαλλήλου της Ρ.Α.Λ, 
[...] (κατηγορίας ΕΕΠ, ειδικότητας οικονομολόγου), που υπηρέτησε στο Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης της Αρχής ως εκτελούσα χρέη προϊσταμένης οικονομικής υπηρεσίας, και της 
αδυναμίας από το ήδη περιορισμένο προσωπικό της Αρχής να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος 

ΑΔΑ: Ψ0ΔΠ46Μ445-4ΥΕ



απαιτείται η άμεση ενίσχυση του με καταρτισμένους λογιστές πέραν της τρέχουσα σύμβασης που 
αφορά ένα περιορισμένο εύρος εργασιών που εκτελούνται στο Τμήμα. 

Να αναφερθεί ότι αναμένεται να προχωρήσουμε στην ανάθεση μελέτης που θα διασφαλίσει τη 
λειτουργία της Αρχής με τον προβλεπόμενο τρόπο και με τη μεγαλύτερη δυνατή ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου παραβίασης των δεδομένων που επεξεργάζεται, διότι η παραβίαση μπορεί να 
οδηγήσει και σε υψηλά πρόστιμα, πέραν των δικαιωμάτων αποζημίωσης για την υλική ζημία ή 
ηθική βλάβη που υπέστησαν τα υποκείμενα των δεδομένων από την παράνομη επεξεργασία των 
δεδομένων τους, μέσω της συμμόρφωσης της με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
(EK 2016/679 GDPR) για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον απαιτείται η Αρχή να αναθέσει 
τη διαμόρφωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου με βάση την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 168 
του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/28.06.2014 τεύχος Α’) και Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ62/17.04.2021)), 
σύμφωνα με την οποία όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να εφαρμόζουν σύστημα 
και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη καθώς δεν έχει αυτοτελές τμήμα 
εσωτερικού ελέγχου. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ως άνω πραγματικές και άμεσες ανάγκες της Αρχής, παρίσταται 
ανάγκη μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ υφιστάμενων κατηγοριών εξόδων του προϋπολογισμού του 
τρέχοντος έτους στις οποίες οι πιστώσεις αυτές είναι ήδη εγγεγραμμένες. Συγκεκριμένα, 
προτείνεται:  

1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 04.11  «Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» κατά 3.000,00 €. 

2. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 04.12 «Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με  
ιδιότητα ελεύθ.επαγ.» κατά 2.000,00 €. 

3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 04.19 «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με  
ιδιότητα ελεύθ.επαγ.» κατά 2.600,00 €. 

4. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 04.39  «Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ. 
υπηρεσίες» κατά 31.000,00 €. 

5. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 05.41 «Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» κατά 

2.000,00 €. 

6. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 08.81 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

ξηράς» κατά 4.000,00 €. 

7. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 16.11 «Προμήθεια υγρών καυσίμων» κατά 4.000,00 €. 

8. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 17.19 «Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & 

βιβλιοδετήσεων» κατά 1.000,00 €. 

9. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 07.11 «Προμήθεια επίπλων» κατά 3.000,00 €. 

10. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 71.23 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού 
και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.» κατά 20.000,00 €. 

11. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 71.24 «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» κατά 
2.000,00 €. 

12. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 71.29 «Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου» κατά 

1.000,00 €. 

13. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 97.52 «Προμήθεια αυτοκινήτων» κατά 1.600,00 €. 

 

 

Γ. Δημιουργία ΚΑ Εσόδων 
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Για την κάλυψη της ανάγκης για ορθή αποτύπωση των εσόδων της Αρχής προτείνεται η δημιουργία 
του ΚΑΕ 55.99 για την μεταφορά εκτάκτων εσόδων λόγω επιστροφής φόρου παρελθόντων ετών 
που καταχωρήθηκαν λόγω απουσίας ΚΑΕ, στον ΚΑΕ 6521 «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές ποσού 
5.228,46 €  και επιπλέον προϋπολογίζεται για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΝΠΔΔ έτους 
2021 επιστροφή φόρου ποσού 5.767,31€, με συνολική πίστωση 11.000,00€. Ακολούθως, 
προτείνουμε το άνοιγμα των εξής ΚΑΕ: 

1. ΚΑΕ 56.00 «Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις», ΚΑΕ 56.80 «Διάφορα έσοδα», ΚΑΕ 5689 
«Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά», αύξηση της πίστωσης 1,00 €. 

2. ΚΑΕ 55.90 «Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις». ΚΑΕ 55.99 «Επιστροφή 
χρημάτων λοιπών περιπτώσεων», με αύξηση της πίστωσης 11.000,00 €. 
 
 

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΥ 2022 (€) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ Α’ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

(€) 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ 

(€) 

ΠΟΣΟ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

(€) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ Β’ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

(€) 

04.11 Αμοιβές νομικών, που 

εκτελούν ειδικές 

υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία 

20.000,00 55.000,00 - 3.000,00 58.000,00 

04.12  Αμοιβές τεχνικών που 

εκτελούν ειδικές υπηρ. 

με  ιδιότητα ελεύθ. επαγ. 

1.000,00 1.000,00 - 2.000,00 3.000,00 

04.19 Αμοιβές λοιπών που 

εκτελούν ειδικές 

υπηρεσίες με  ιδιότητα 

ελεύθ. επαγ. 

6.300,00 6.300,00 - 2.600,00 8.900,00 

04.39 Λοιπές αμοιβές νομ. 

προσώπων που εκτελούν 

ειδ.υπηρεσίες  

106.980,00 66.980,00 - 31.000,00 97.980,00 

05.41 Δαπάνες επιμόρφωσης 

υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

3.000,00 3.000,00 2.000,00 - 1.000,00 

08.81 Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

ξηράς 

- 4.000,00 4.000,00 - 0,00 

16.11 Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών 

- 4.000,00 4.000,00 - 0,00 

17.19 Προμήθεια υλικού 

εκτυπώσεων & 

βιβλιοδετήσεων 

3.000,00 3.000,00 1.000,00 - 2.000,00 

07.11 Προμήθεια επίπλων 5.000,00 5.000,00 3.000,00 - 2.000,00 
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ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΥ 2022 (€) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ Α’ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

(€) 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ 

(€) 

ΠΟΣΟ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

(€) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ Β’ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

(€) 

71.23 Προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών λογισμικού 

και λοιπού βοηθητικού 

εξοπλ. 

25.000,00 25.000,00 20.000,00 - 5.000,00 

71.24 Προμήθεια φωτοτυπικών 

μηχανημάτων 

3.000,00 3.000,00 2.000,00 - 1.000,00 

71.29 Προμήθεια λοιπών 

μηχανών γραφείου 

2.000,00 2.000,00 1.000,00 - 1.000,00 

97.52 Προμήθεια αυτοκινήτων - 4.000,00 1.600,00 - 2.400,00 

 
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

- - 38.600,00 38.600,00 - 

 
Πίνακας 1. Αναμορφούμενος Πίνακας Εξόδων 

 

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ (€) 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΥ 2022 (€) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ Α’ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (€) 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ 

(€) 

ΠΟΣΟ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

(€) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗ Β’ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ      

(€) 

56.89 Λοιπά έσοδα που 

δεν 

κατονομάζονται 

ειδικά 

- - - 1,00 1,00 

55.99 Επιστροφή 

χρημάτων λοιπών 

περιπτώσεων 

- - - 11.000,00 11.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

- 
- 

- 11.001,00 - 

Πίνακας 2. Αναμορφούμενος Πίνακας Εσόδων 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
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Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση της ανωτέρω δεύτερης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Αρχής του έτους 2022, 

ως αναλύεται ανωτέρω, και την περαιτέρω χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο προκειμένου 

να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναμόρφωση των συγκεκριμένων κονδυλίων του 

προϋπολογισμού του έτους 2022 της Ρ.Α.Λ. 

Ο Πρόεδρος της 

    Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

    

 

   Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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