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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ δίδει το λόγο ςτον κ. Αντιπρόεδρο, ο οποίοσ αναπτφςςει 
ςυνοπτικά τθν από 11.11.2017 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε 
αυτιν, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

 

  

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ  
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  

  

   

ΑΠΟΦΑΗ 37/2017 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  2 6 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Ανακοίνωςη - Ενημζρωςη από τον κ. Αντιπρόεδρο για τη διαχείριςη διαθεςίμων» 
 

Σθν 13θ Νοεμβρίου 2017, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 15:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 26θ 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 Ημεριςιασ Διάταξθσ. τθν υνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά 
Μζλθ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Ιάςων του Πολυδϊρου - Άλκθ Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ του Γεωργίου Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ του Γεωργίου Ειςθγθτισ 

4. Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία του Χριςτοφόρου Ειςθγιτρια 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ του Δθμθτρίου Μζλοσ 

7. Γρίνοσ πυρίδων του Γεωργίου Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ του Εμμανουιλ  Μζλοσ 

9.  Κορκίδθσ Βαςίλειοσ του πυρίδωνα                                                           Μζλοσ 
 
 
 ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
 

1. Λυμπζρθσ Θεόδωροσ του Δθμθτρίου Αν. Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Νομικό Πλαίςιο 

α) Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ 
δημοςιονομικών ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

β) Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

γ) Ν.  4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη 
τησ Οδηγίασ 2011/85/ ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

δ) Σο π.δ. 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςη Υπηρεςιών τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ 
Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 28 Α’), όπωσ ιςχφει, 

Ιςτορικό 

υνεχίηεται απρόςκοπτα θ καταβολι τελϊν υπζρ τθσ ΡΑΛ από τουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων ΑΕ 
και από τα Δθμοτικά Λιμενικά Σαμεία, με ελάχιςτεσ κακυςτεριςεισ μικρϊν ποςϊν από τθν 
δεφτερθ κατθγορία, οι οποίεσ δεν προξενοφν ανθςυχία. 

Σθρείται λογαριαςμόσ όψεωσ, ο οποίοσ τροφοδοτείται από τισ ετιςιεσ καταβολζσ των Λιμζνων 
και των Δθμοτικϊν Λιμενικϊν Σαμείων. 

Επίςθσ τθροφνται ςτο υποκατάςτθμα τθσ Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Ακτισ Μιαοφλθ (κατ. 
702), με αποφάςεισ τθσ ΡΑΛ από το ζτοσ 2016: 

Α. προκεςμιακι κατάκεςθ ςτακεροφ ετιςιου επιτοκίου 0,75 % λιξθσ 13.11.2017 

Β. προκεςμιακι κακοριςμζνου ποςοφ ςε πρόγραμμα τθσ ιδίασ τράπεηασ με 

εγγυθμζνθ απόδοςθ 0,90% ετθςίωσ  

Η προκεςμιακι κατάκεςθ λιγει ςτισ 16.11.17. Σο ίδιο εγγυθμζνο επιτόκιο προβλζπεται να 

ιςχφει ζωσ τθν 16.11.2018 ςε περίπτωςθ ανανζωςθσ. 

Αιτιολογικό 

Ζθτικθκαν και λιφκθκαν προςφορζσ από όλεσ τισ τράπεηεσ (4 ςυςτθμικζσ Εκνικι Σράπεηα ΑΕ, 

Alpha Bank AE, Σράπεηα Πειραιϊσ ΑΕ και Eurobank Ergasias AE και τθν Attica Bank) και τα 

προτεινόμενα από αυτζσ επιτόκια διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

- Εκνικι Σράπεηα ΑΕ =  -  0,75 % για το λογαριαςμό προκεςμιακισ κατάκεςθσ 

- 0,90 % ωσ ιςχφει το προκεςμιακό πρόγραμμα ζωσ 16.11.2018 για 
ποςά άνω των €:    1.000.000 
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- 0,10 % για το λογαριαςμό όψεωσ 

- Alpha Bank AE =   - 0,80 % 

- 0,85 % για τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ 

- 0,02 %  για τον λογαριαςμό όψεωσ 

- Eurobank Ergasias AE =  - για όλεσ τισ κατακζςεισ 1% και Bonus € 2000 για κάκε εκατομμφριο   

- Σράπεηα Πειραιϊσ ΑΕ = -0,70%  για  τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ  

- Σράπεηα Αττικισ ΑΕ =  -1,85 %  για τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ 

-1,30% για λογαριαςμό όψεωσ  

Ο Πρόεδροσ και όλα τα Μζλθ ςυμφωνοφν με τον διαχωριςμό των χρθματικϊν διακεςίμων ςε 
δφο τράπεηεσ για μεγαλφτερθ αςφάλεια και διαπιςτϊνουν τουσ ευνοϊκοφσ προςφερόμενουσ 
όρουσ τθσ Eurobank Ergasias AE 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ςε Ολομζλεια και ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Σα τακτικά Μζλθ εξουςιοδοτοφν τον Πρόεδρο να προβεί, ςε όλεσ τισ ενζργειεσ για τον 
διαχωριςμό των υφιςτάμενων χρθματικϊν διακεςίμων ςε δφο τράπεηεσ, ςτο άνοιγμα 
τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτθν Σράπεηα Eurobank Ergasias AE, κακϊσ και ςτισ αναγκαίεσ 
τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ ζωσ κατά το ιμιςυ των υφιςτάμενων χρθματικϊν διακεςίμων για 
λογαριαςμό τθσ ΡΑΛ, με ςκοπό τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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