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ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ 16/2018 

 
ΘΕΜΑ: «ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΘΘ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΘΘ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΩΝ» 
 

Ο Πρόεδροσ τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων ζχοντασ υπ’ όψιν του: 

Α. Σισ κάτωκι διατάξεισ: 

1. Σων άρκρων 24, 26 και 65, 66, 69Γ, 91 και 92 παρ. 3 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143), όπωσ 
ιςχφουν. 

2. Σων άρκρων του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145) «Περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ 
διατάκτεσ», όπωσ ιςχφουν. 

3. Σων άρκρων του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων 
Δθμοςίου Δικαίου, όπωσ ιςχφουν. 

4. Σων άρκρων 75 – 91 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240) «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι 
Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα, Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, 
Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ του ν. Ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ», αναφορικά 
με τον ζλεγχο για εκκακάριςθ και πλθρωμι δαπανϊν του δθμοςίου, ωσ ιςχφουν, 

5. Σου άρκρου 1 παρ. 2 τθσ υπ’ αρικμ. 194902/ 22-11-1969 (ΦΕΚ Β 777) Απόφαςθσ του Τπουργοφ 
Οικονομικϊν «Περί διαδικαςίασ πλθρωμισ ςτακερϊν διαρκοφσ ι περιοδικοφ χαρακτιρα 
δαπανϊν», όπωσ τοφτθ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 102131/4187/8-9-1977 (ΦΕΚ Β 964) 
απόφαςθ του ίδιου Τπουργοφ. 

6. Σα άρκρα 108-126 και άρκρο 132 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν 
εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν, 

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

8. Σου άρκρου 35 παρ. 1 του Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α 32) «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ του υμβουλίου 
τθσ Ευρϊπθσ για τθν Πρόλθψθ και τθν Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των γυναικϊν και τθσ 
Ενδοοικογενειακισ Βίασ και προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, ΙΙ) Ενςωμάτωςθ τθσ 
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2005/214/ΔΕΤ απόφαςθσ-πλαίςιο, όπωσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ-πλαίςιο 2009/299/ΔΕΤ, 
ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ επί χρθματικϊν ποινϊν και ΙΙΙ) 
Άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων και λοιπζσ διατάξεισ,» 

9. Σθσ υπ’ αρικμό 1000.00/44060/2017 απόφαςθσ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, περί οριςμοφ μελϊν Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 299), 

10. Σων άρκρων 2 και 3 και του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220) «Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, προςλιψεισ 
Δθμοςίου Σομζα, Διαφορζσ από εκλογζσ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

11. Σθσ υπ’ αρικμόν πρωτόκολλου 2/45897/0026/14-6-2017 (ΑΔΑ 65ΟΦΘ-36Κ) εγκυκλίου του 
Τπουργείου Οικονομικϊν περί παροχισ οδθγιϊν επί διατάξεων του ν. 4270/2014, τθσ υπ’ 
αρικμόν 2/2176/ΔΠΓΚ από 09/1/2018 (ΑΔΑ 6ΞΘΘΘ-827) εγκφκλιο του Τπουργείου Οικονομικϊν 
αναφορικά με τθν εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ Οικονομικοφ Ζτουσ 2018, τθσ υπ’ αρικμόν 
2/100018/0026 από 30.12.2016 εγκφκλιο του Τπουργείου Οικονομικϊν με κζμα τθν Κοινοποίθςθ 
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν, και 
τθν με αρικμό 2/68982/0026 από 5.8.2016 (ΑΔΑ ΩΙΗΑΘ-09Ε) εγκφκλιο του Τπουργείου 
Οικονομικϊν με κζμα τθν Άςκθςθ από τισ οργανικζσ μονάδεσ των Ανεξάρτθτων Αρχϊν 
αποκλειςτικϊν αρμοδιοτιτων οικονομικισ υπθρεςίασ. 

12. Σθσ υπαγωγισ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων ςτουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που 
δθμοςίευςε θ ΕΛΣΑΣ. 

13. Σθσ υπ’ αρικμόν 58/2018 από 26-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΗ546Μ445-ΩΡΛ) απόφαςθσ τθσ Ρ.Α.Λ., με 
κζμα τθν Ζγκριςθ Απολογιςτικϊν – Οικονομικϊν τοιχείων 2017 και Ζκκεςθσ Ελζγχου. 

Β. Σθν ανάγκθ απλοφςτευςθσ διαδικαςιϊν, κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων και με ςκοπό τθν 
ταχεία διεκπεραίωςθ των υποκζςεων και εξαςφάλιςθ εφρυκμθσ και αποδοτικισ λειτουργίασ τθσ 
υπθρεςίασ και 

Γ. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 
προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ. 

Αποφαςίηει και χορθγεί περαιτζρω εξουςιοδότθςθ ωσ κατωτζρω: 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 65 του ν. 4270/2014, όπωσ ιςχφει, ςυςτθματικά 
ερμθνευόμενο ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 115 παρ. 2 και ιδίωσ περίπτωςθ δ τθσ ιδίασ 
παραγράφου, και το άρκρο 125 παρ. 2 του νόμου 4389/2016, ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ αποτελεί τον 
Διατάκτθ και αρμόδιο όργανο για τθν εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ. Επιπροςκζτωσ, θ 
Ρ.Α.Λ. παρείχε ςτον Πρόεδρο με απόφαςι τθσ ρθτι εξουςιοδότθςθ προκειμζνου να 
υπεξουςιοδοτιςει ςε άλλα μζλθ ι υπαλλιλουσ τθν ανάκεςθ κακθκόντων Προϊςταμζνου 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ και εκκακαριςτι αποδοχϊν. 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το γεγονόσ ότι τα κακικοντα του διατάκτθ είναι αςυμβίβαςτα με τα 
κακικοντα του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, εκχωρεί λόγω κωλφματοσ κατά τα 
ανωτζρω, ωσ αρμόδιοσ εκ του νόμου διατάκτθσ και δυνάμει τθσ ανωτζρω ρθτισ εξουςιοδότθςθσ 
τθσ Ρ.Α.Λ., τισ ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ δθμοςιονομικισ ζγκριςθσ για δεςμεφςεισ, που αφοροφν τισ 
δαπάνεσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, κακϊσ και το ςφνολο των λοιπϊν ςχετικϊν 
υποχρεϊςεων του Προϊςταμζνου Οικονομικισ Τπθρεςίασ, ωσ αναφζρονται ςτο Νόμο, ςτο νόμιμο 
αναπλθρωτι αυτοφ, Αντιπρόεδρο, κ. Σουρουνίδθ Ακανάςιο, με τθν ιδιότθτα του δευτζρου, ωσ 



 

Αντιπροζδρου και νομίμου αναπλθρωτι του Προζδρου, μζλουσ πλιρουσ και αποκλειςτικισ 
απαςχόλθςθσ, προκειμζνου, εν γζνει, να προβεί ςτθν εκπλιρωςθ του ςυνόλου των υποχρεϊςεων 
του Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ και ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Αρχισ. 

Παράλλθλα, λόγω, επίςθσ, του αςυμβιβάςτου μεταξφ των κακθκόντων του διατάκτθ και του 
εκκακαριςτι αποδοχϊν, εκχωρεί και ορίηει εκκακαριςτι των αποδοχϊν και λοιπϊν ςτακερϊν 
διαρκοφσ ι περιοδικοφ χαρακτιρα δαπανϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, τον κ. Κουφό 
Παναγιϊτθ, Ειςθγθτι, με τθν ιδιότθτα του μζλουσ τθσ Αρχισ πλιρουσ και αποκλειςτικισ 
απαςχόλθςθσ, προκειμζνου να προβαίνει ςτισ εκ του νόμου ενζργειεσ για τθν ανάλθψθ, 
παρακολοφκθςθ και καταβολι των τακτικϊν αποδοχϊν και τθν ανά μινα ζκδοςθ των 
μιςκολογικϊν καταςτάςεων προσ τθν Ενιαία Αρχι Πλθρωμϊν. 

Σζλοσ, ωσ ταμειακόσ υπόλογοσ ορίηεται θ Λεονάρδου Παναγιϊτα, ςτζλεχοσ τθσ Αρχισ, 
προκειμζνου να προβαίνει ςτισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ προβλζπονται από το νόμο. 

Θ απόφαςθ αυτι όπωσ δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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