
1 
 

 

  

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 78/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 2 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Άνοιγμα λογαριαςμού/-ών ταμειακθσ διαχείριςησ ςτην Σράπεζα τησ Ελλάδοσ» 

 

Σθν 23θ Νοεμβρίου 2018, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 11:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 42θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

6. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

2. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι φζρεται προσ ςυηιτθςθ 
ενϊπιον του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Αρχισ θ ζγκριςθ για τθν εκκίνθςθ τθσ 
διαδικαςίασ για τθ μεταφορά διακεςίμων τθσ Αρχισ ςε λογαριαςμό τθροφμενο εισ 
τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και εγκυκλίουσ. 

Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με τθν ιδιότθτα του 
Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, κ. Ακανάςιο Σορουνίδθ, ο οποίοσ 
ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 20.11.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ 
υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν 
ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.  

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου 
κζματοσ και τθν Ειςιγθςθ. 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Για τθ ςφνταξθ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ ελιφκθςαν υπόψθ το κατωτζρω 
νομοκετικό πλαίςιο: 

1) Ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ 
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

2) Ο Α.Ν. 1611/1950 «Περί κατακζςεων Ν.Π.Δ.Δ. και Αςφαλιςτικϊν Σαμείων» 
(ΦΕΚ Α’ 304).  

3) Ο Ν. 2469/1997 «Περιοριςμόσ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
κρατικϊν δαπανϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Α’ 38). 

4) Ο Ν. 4270/2014, Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 
(ΦΕΚ Α’ 143), άρκρο 69Α όπωσ ιςχφει. 

5) Η από 20/04/2015 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουςα ρφκμιςθ για τθ μεταφορά ταμειακϊν 
διακεςίμων των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ προσ επζνδυςθ ςτθν Σράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ», (ΦΕΚ Α’ 41) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Αϋ43). 

6) Ο Ν.4549/2018 Διατάξεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υμφωνίασ Δθμοςιονομικϊν 
τόχων και Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων - Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο 
Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2019-2022 και λοιπζσ διατάξεισ, άρκρο 80 παρ.18. 

7) Σο Π.Δ. 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπωσ ιςχφει, 

8)  Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145): «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», 
όπωσ ιςχφει, 

9) Σθν ΤΑ 1000.00/44060/2017 «Οριςμόσ Προζδρου, Αντιπροζδρου, δφο (2) 
ειςθγθτϊν, πζντε (5) τακτικϊν μελϊν και δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299 /19.06.2017), 
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10) Σθν απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

11)  Σθν απόφαςθ οικ. 2/ 66965 /ΔΛΔ/2017 Τπ. Οικονομικϊν. 

12) Εςωτερικι Διαδικαςία τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ 202/02/17-05-2018. 

Β. ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  
 
1. Αρμοδιότητα  

φμφωνα με το άρκρο 125, «3. Τα ζςοδα τθσ Ρ.Α.Λ. ειςπράττονται ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τθσ και κατατίκενται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, τθ διαχείριςθ του 
οποίου ζχει θ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Λειτουργίασ και 
Διαχείριςισ τθσ (π.δ. 19/2016, Α` 28). Με κοινι απόφαςθ των Υπουργών 
Οικονομικών και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Ρ.Α.Λ., 
κακορίηονται τα όργανα, ο τρόποσ και θ διαδικαςία είςπραξθσ των πιο πάνω 
χρθματικών ποςών.» 

Επομζνωσ, για τθν διαχείριςθ των διακεςίμων τθσ, και τθν πίςτωςι τουσ ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό ςε πιςτωτικό ίδρυμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου, 
αρμόδια είναι θ Αρχι. 

2. Αιτιολογία  

φμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 80 παρ.18 του Ν.4549/2018 «Διατάξεισ για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ υμφωνίασ Δθμοςιονομικϊν τόχων και Διαρκρωτικϊν 
Μεταρρυκμίςεων - Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2019-
2022 και λοιπζσ διατάξεισ», προβλζπεται ζκδοςθ απόφαςθσ του Τπουργοφ 
Οικονομικϊν για τθ μεταφορά των πλεοναηόντων ταμειακϊν διακεςίμων ςτθν 
ταμειακι διαχείριςθ ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Με τθν απόφαςθ αυτι κα 
κακορίηονται ειδικότερα θ διαδικαςία τθσ μεταφοράσ αυτισ, οι κανόνεσ, θ 
διαδικαςία και θ ςυχνότθτα υποβολισ ςτοιχείων ταμειακοφ προγραμματιςμοφ από 
τουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ 
ςυμμόρφωςθσ των φορζων από τισ εποπτεφουςεσ Γ.Δ.Ο.Τ. και το Γ.Λ.Κ., θ μζκοδοσ 
προςδιοριςμοφ του μεγίςτου ορίου ρευςτότθτασ και το ποςοςτό υπζρβαςθσ των 
ταμειακϊν αναγκϊν του φορζα πζραν του οποίου δφνανται να ενεργοποιθκοφν οι 
κυρϊςεισ του άρκρου 80, παραγράφου 16, οι βαςικζσ αρχζσ προςδιοριςμοφ του 
ελαχίςτου φψουσ ρευςτϊν διακεςίμων του υςτιματοσ Λογαριαςμϊν 
Θθςαυροφυλακίου, θ μζγιςτθ χρονικι διάρκεια προςδιοριςμοφ ειδικϊν ορίων, 
απολιψεων βάςει τθσ παραγράφου 17 και κάκε άλλο ηιτθμα που ςχετίηεται με τθν 
εφαρμογι των παραγράφων 9 ζωσ 17 του άρκρου 80 και τθν ομαλι λειτουργία του 
υςτιματοσ Λογαριαςμϊν Θθςαυροφυλακίου.  

Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 80 παραγράφου 14 του ν. 
4549/2018, τα περί τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ ταμειακοφ προγραμματιςμοφ 
προβλζπεται ότι ιςχφουν και για τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, το φψοσ του 
προχπολογιςμοφ δαπανϊν των οποίων υπερβαίνει ςυγκεκριμζνο όριο το οποίο κα 
προςδιορίηεται με τθν απόφαςθ τθσ παροφςασ παραγράφου. 
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Η Αρχι εν αναμονι τθσ ζκδοςθσ τθσ εν λόγω Απόφαςθσ, και εν όψει τθσ 
ςυμπερίλθψισ τθσ ςτουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν ΕΛ.ΣΑΣ, 
κατά το μινα Νοζμβριο του 2017, προτίκεται να εκκινιςει τθ διαδικαςία για τθ 
μεταφορά διακεςίμων τθσ Αρχισ ςε λογαριαςμό τθροφμενον ςτθν Σράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ.  

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 
 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 (α) Όπωσ εξουςιοδοτιςει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο από κοινοφ ϊςτε να 
προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για το άνοιγμα λογαριαςμοφ/-ϊν 
ταμειακισ διαχείριςθσ (ΚΑ 26) ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ,  

(β) Όπωσ εξουςιοδοτιςει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο από κοινοφ για τθν 
ενεργοποίθςθ, τθν κίνθςθ του λογαριαςμοφ και τθν μεταφορά του ποςοφ αξίασ 
ενόσ εκατομμυρίου τετρακοςίων χιλιάδων ευρϊ (1.400.000 €), και 

γ) Όπωσ αποςτείλει θ Αρχι τα λοιπά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του Πρόεδρου και του 
Αντιπρόεδρου κακϊσ και το Απόςπαςμα του Πρακτικοφ από το παρόν Δ.. τθσ 
Αρχισ με τθ ςχετικι Απόφαςθ ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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