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Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1 0 2 η  

 
ΘΕΜΑ 3ο: «Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος» 

 

Στις 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 102η Συνεδρίαση, δια ζώσης, 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. Καμπούρης Γ. Φίλιππος  

5. Κουμπαράκης Δ. Γιώργος 

6. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς  

7. Σταύρου Δ. Πέτρος  

 

ΑΠΩΝ ΜΕΛΟΣ:  

Πολέμης Ε. Διονύσιος 

Κουφός Γ. Παναγιώτης 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η Εισήγηση αναφορικά με το θέμα που αφορά την μεταφορά 
Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ακολούθως αναπτύσσει αναλυτικά την από 18-
10-2022 Εισήγησή του. 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. Την υπό στοιχεία οικ. 2/82198/ΔΛΔ/24-12-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό 

Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Β' 2866). 

7. Την Απόφαση οικ. 2/ 66965 /ΔΛΔ/2017 Υπ. Οικονομικών. 

8. Την υπ’ αρ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 

θέμα «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, 

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. 

9. Την Εσωτερική Διαδικασία της Τράπεζας της Ελλάδας 202/02/17.05.2018. 
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10. Τις σχετικές αποφάσεις για το άνοιγμα λογαριασμού και μεταφορών διαθεσίμων της Αρχής, 

ήτοι : α) Την υπ’ αρ. 78/2018 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Άνοιγμα λογαριασμού/-ών 

ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 

6ΓΗ846Μ445-ΠΡΙ), β) Την υπ’ αρ. 145/2020 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Μεταφορά 

Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος»,αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 

9ΚΚΔ46Μ445-ΙΗ4), γ) Την υπ’ αρ. 221/2021 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Μεταφορά 

Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΤΚΘ46Μ445-ΟΚΣ), για την αποφυγή δημοσιονομικών κινδύνων, δ) Την υπ’ αρ. 

246/2021 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(ΑΔΑ: Ω2Δ446Μ445-ΙΥΥ), για την αποφυγή δημοσιονομικών κινδύνων, και ε) Την υπ’ αρ. 

251/2021 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Εξουσιοδότηση Αντιπροέδρου για τη κίνηση 

λογαριασμών με εντολές, ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμού τηρουμένου στην 

Τράπεζα της Ελλάδας», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ2ΔΩ46Μ445-

ΦΓΣ), για την αποφυγή δημοσιονομικών κινδύνων ζ) Την υπ’ αρ. 264/2022 Απόφαση της Αρχής 

με θέμα «Εξουσιοδότηση Προέδρου για τη κίνηση λογαριασμών με εντολές, ενημέρωση 

κίνησης και υπολοίπου λογαριασμού τηρουμένου στην Τράπεζα της Ελλάδας», απόσπασμα της 

οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9Κ7346Μ445-2ΩΥ), η) Την υπ’ αρ. 270/2022 Απόφαση 

της Αρχής με θέμα «Παροχή εξουσιοδοτήσεως  στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της 

Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(ΑΔΑ: 6ΖΘΡ46Μ445-ΤΦΞ), θ) Την υπ’ αρ. 278/2022 απόφαση της Αρχής με θέμα 

«Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπησης και πρόσβασης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στην 

Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal», απόσπασμα της 

οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΡΦΚΨ46Μ445-ΝΑΗ), 

11. 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’ 6489/31.12.2021). 

12. 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),  
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13. Την υπ’ αρ. 277/2022 απόφαση της 101ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 30ης 

Σεπτεμβρίου 2022 με αντικείμενο την Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού 

Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022, αναρτηθείσα στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ0ΔΠ46Μ445-4ΥΕ), 

14. Την υπ’ αρ. 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). 

15. Την υπ’ αρ. 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). 

16. Την 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).  

17. Την υπ’ αρ. 2 /141620/ΔΛΤΠ από 28.12.2021 «Εγκύκλιος Οδηγιών για την κατάρτιση ταμειακού 

προγραμματισμού οικονομικού έτους 2022». 

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

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

19. 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  

Η ΡΑΛ αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με νομική προσωπικότητα, επομένως αποτελεί φορέα 
υπαγόμενο στον Υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και φορέας Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του Ν.4270/2014. Το δε ύψος του προϋπολογισμού των δαπανών και των εσόδων της 
Ρ.Α.Λ. δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ρ.Α.Λ. 
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φέρει την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού απευθείας στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική απόφαση (άρθρο 7 παρ.4), 
όπως οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες δεν εποπτεύονται από Γ.Δ.Ο.Υ. 

Η Ρ.Α.Λ. έχει προβεί στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου έχει 
μεταφέρει τα ταμειακά της διαθέσιμα σε τακτική ετήσια βάση, και όποτε απαιτηθεί, αν υπερβεί το 
λόγο διαθεσίμων που δύναται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα εκτός της Τράπεζας Ελλάδος (βλ. 
σχετικές αποφάσεις του Δ. Σ. της Αρχής με αριθμό 78/2018, 145/2020, 221/2021, και 246/2021). 
Σύμφωνα με την 78/23.11.2018 απόφαση της Ρ.Α.Λ., η Αρχή προέβη στο άνοιγμα λογαριασμού 
ταμειακής διαχείρισης (ΚΑ 26) στην Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέροντας με τραπεζική εντολή από 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στις 10.01.2019 ποσό αξίας […] και με την 145/31.01.2020 
απόφαση της, προέβη σε νεότερη μεταφορά ποσού […] στις 20.02.2020. Με την 221/24.03.2021 
απόφαση της, προέβη σε μεταφορά ποσού […] στις 08.04.2021 και με την 246/2021 προέβη σε 
νεότερη μεταφορά ποσού […]. Το σύνολο των ανωτέρω αποφάσεων μεταφοράς διαθεσίμων έχουν 
κοινοποιηθεί προς την αρμόδια Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την χορήγηση περαιτέρω Οδηγιών και επιβοήθηση του 
έργου εποπτείας των, καθώς δεν πληρούται το κριτήριο του ετησίου Προϋπολογισμού ανώτερου 
των 50 εκ. € για την υπαγωγή της Αρχής στις ειδικότερες διατάξεις του Ταμειακού 
Προγραμματισμού.  

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων που τηρούνται στον ανωτέρω λογαριασμό 
ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι και τις 19/10/2022, ημερομηνία 
συγγραφής της παρούσας εισήγησης και λήψης του σχετικού Αντιγράφου Κινήσεων Λογαριασμού, 
ανέρχονται στο ποσό των […]. Στο ποσόν αυτό έχουν συνυπολογισθεί οι (πιστωτικοί) τόκοι 
κεφαλαίων Τ.τ.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του 2022. 

Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΥΑ αναφορικά με την έναρξη ισχύος της στην παρ. 1, 
αναφέρεται ότι οι διατάξεις που προβλέπουν την υποβολή του πίνακα με τα στοιχεία του 
ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
ισχύουν πιλοτικά μόνο για τους Φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας, μεταξύ 
των οποίων ρητώς δεν περιλαμβάνεται η Ρ.Α.Λ. 

Επιπρόσθετα, έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 2 /141620/ΔΛΤΠ από 28.12.2021 «Εγκύκλιος Οδηγιών για την 
κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού οικονομικού έτους 2022 και τη διενέργεια των 
υποχρεωτικών συναλλαγών από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης» του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, όπου χορηγούνται οδηγίες αναφορικά με τη τήρηση ειδικότερων υποχρεώσεων των 
φορέων που δεν υπάγονται στην πιλοτική εφαρμογή του ταμειακού προγραμματισμού, εν όψει 
της ρητής κατάργησης της προηγούμενης ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης και της εγκυκλίου που 
την ερμήνευε. Με την Απόφαση 278/2022 από 30.09.2022 με θέμα: Επικαιροποίηση στοιχείων 
εκπροσώπησης και πρόσβασης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή 
της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» (ΑΔΑ_ΡΦΚΨ46Μ445-ΝΑΗ), η Αρχή μερίμνησε για 
την αποτελεσματική και ασφαλή μεταφορά κεφαλαίων καθώς και για την ηλεκτρονική διενέργεια 
των πληρωμών που προκύπτουν από τη συνήθη λειτουργία της. 

Επιπλέον, τις 30/06/2022 τα διαθέσιμα (όχι τα λογιστικά διαθέσιμα) της Αρχής στην Εθνική 
Τράπεζα ανέρχονταν συνολικά σε […], και κυρίως λόγω των δύο (2) καταβολών ανταποδοτικών 
τελών χρήσης έτους 2021 από δύο (2) οργανισμούς λιμένων της χώρας με μεγάλο κύκλο εργασιών 
(18/07/2022 και 29/07/2022) συνολικού ύψους […], η Αρχή υπερέβη το όριο του πέντε τοις εκατό 
(5%) του συνόλου των διαθεσίμων, για τον μήνα Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο λόγω 
υποστελέχωσης του τμήματος οικονομικής διαχείρισης. 
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Επομένως, η Αρχή οφείλει να προβεί σε πέμπτη, νεότερη μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών 
της διαθεσίμων στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (ήτοι 
πρώτη εντός του 2022), σύμφωνα με τις υποδειχθείσες οδηγίες, που περιλαμβάνονται στην 
επιστολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το σχετικό Αντίγραφο Κινήσεων Λογαριασμού μέχρι και τις 19/10/2022, 
τα διαθέσιμα της Αρχής στην Εθνική Τράπεζα ανέρχονται συνολικά σε […] όπως αναλύονται: 

Τραπεζικός Λογαριασμός Ποσό 19/10/2022 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) […]€ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΟΨΕΩΣ) […] € 

Σύμφωνα με το σχετικό Αντίγραφο Κινήσεων Λογαριασμού μέχρι και τις 19/10/2022, τα διαθέσιμα 
της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχονται συνολικά στο ποσό […]. 

Επομένως, προτείνεται να μεταφερθεί από τον Τραπεζικό Λογαριασμό Όψεως που τηρεί η Αρχή 
στην Εθνική Τράπεζα προς τον λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που τηρεί η Αρχή στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, ποσό […], ώστε με αυτό τον τρόπο τα διαθέσιμα της Αρχής να μην υπερβαίνουν το 5% 
στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία ομόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) τη μεταφορά ποσού ύψους […], από τον Τραπεζικό Λογαριασμό Όψεως που τηρεί η Αρχή στην 
Εθνική Τράπεζα προς τον λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που τηρεί η Αρχή στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (ΚΑ 26), ώστε με αυτό τον τρόπο τα διαθέσιμα της Αρχής να μην υπερβαίνουν το 5% στο 
εμπορικό τραπεζικό σύστημα. 

 

β) την κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης: 

• στο ΤΜΗΜΑ Γ΄ - Ταμειακού Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

• Στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής διεύθυνσης 
δημοσιονομικών ελέγχων της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

• Στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελέγχου Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

• Στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής  

γ) Την κοινοποίηση της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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 Ο Πρόεδρος της 

    Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

 

 

  Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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