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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 279/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1 0 1 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπησης και πρόσβασης, και παροχή 

εξουσιοδοτήσεως στην Διαδικτυακή Εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας (e-banking) 
αναφορικά με τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Αρχή. 

 

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. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

 

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

 

 

 

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 την εισήγηση αναφορικά με το θέμα που αφορά την 

επικαιροποίηση των στοιχείων εκπροσώπησης και πρόσβασης, και την παροχή εξουσιοδοτήσεως 

στην Διαδικτυακή Εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας (e-banking) αναφορικά με τον τραπεζικό 

λογαριασμό που τηρεί η Αρχή. 

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 υπ’ όψιν: 

1. Τα άρθρα 107-126 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. 

2. Ο Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 143), άρ. 69Α, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 (Α' 105) και τροποποιήθηκε με τον ν. 
4638/2019 (Α' 181) και ν. 4764/2020 (Α' 256), 

3. Ο Α.Ν. 1611/1950 «Περί καταθέσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Ταμείων» (ΦΕΚ Α’ 304).  
4. Ο Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38), άρ. 15 παρ. 11 όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του 
δυνάμει του αρ. 81 του ν. 4549/2018 (Α' 105). 

5. Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπως ισχύει, 

6. Η υπ’ αριθμ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, 

ΑΔΑ: 9ΙΞΖ46Μ445-ΙΑΟ



των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 
4270/2014, όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β' 604/15.02.2021), ιδίως άρθρο 1 παρ. 3. 

7. Η 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’ 6489/31.12.2021). 

8. Η υπ’ αριθμ. 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), 

9. Η υπ’ αριθμ. 253/2021 Απόφαση της 91ης Συνεδρίασης του Δ. Σ. της Αρχής της 24ης Νοεμβρίου 
2021, με θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 5707 Β’/09.12.2021). 

10. Η υπ’ αριθμ. 263/2022 Απόφαση της 94ης Συνεδρίασης του Δ. Σ. της Αρχής της 28ης 
Φεβρουαρίου 2022 με θέμα «ανάθεση καθηκόντων ταμειακού υπολόγου», ανηρτηθείσα στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9ΝΜ946Μ445-88Π). 

11. Η υπ’ αρ. 1000.00/47424/2022 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με 
θέμα: «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και 
δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
563/08.07.2022). 

12. Η ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης στην διαδικτυακή εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας (e-
banking) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής. 

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

14. 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. 
 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 125, «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». 

Επομένως, για την διαχείριση των διαθεσίμων της, και την πίστωσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό 
σε πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αρμόδια είναι η Αρχή. 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Σημειώνεται ότι τα χρηματικά διαθέσιμα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων τηρούνται σε 
λογαριασμούς όψεως στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής η χορήγηση 
εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο, κ. [...], προκειμένου να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην 
Εθνική Τράπεζα, όπως να προβαίνει σε κάθε κίνηση του οικείου τηρούμενου λογαριασμού όψεως, 
με εντολές, ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμού για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της Αρχής μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής της Εθνικής Τράπεζας (e-banking).  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

α) τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα 
μέσω του λογαριασμού όψεως με αριθμό [...] που τηρεί η Αρχή,  

β) την παροχή εξουσιοδότησης στους κάτωθι χρήστες με αναφορά σε ρόλους και επίπεδα 
πρόσβασης για αποκλειστική πρόσβαση στην Διαδικτυακή Εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας 
(internet banking), με τους αντίστοιχους ρόλους, ως εξής: 

• [...], Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Αρχής – [...], όλα τα επίπεδα πρόσβασης 
(ενδεικτικά: θέαση, διαχειριστής προσβάσεων και ευχερειών των εταιρικών χρηστών, 
καταχώριση, τελική έγκριση συναλλαγών). 

• [...], υπάλληλος του Τμήματος Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης και ασκών 
καθήκοντα ταμειακού υπολόγου - [...], σε ρόλο θέαση, καταχώριση συναλλαγών. 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος της 

    Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

 

 

  Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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