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ΑΠΟΦΑΗ 249/2021 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  9 0 η

 

 
Θζμα: 7ο: Αναγνώριςη ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ διπλώματοσ υπαλλήλου ΙΔΑΧ τησ Ρ.Α.Λ. 
 

Σθν 27θΟκτωβρίου 2021, θμζρα Σετάρτθ, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 90θ υνεδρίαςι τουσ, μζςω τθλεδιάςκεψθσ 
και φυςικισ παρουςίασ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Αντιπροζδρου τθσ Ακαναςίου Γ. Σορουνίδθ, 
προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ 
Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ Αντιπρόεδροσ 

2. Κουφόσ Παναγιϊτθσ Ειςθγθτισ 

3. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

4. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

5. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

7. Κουμπαράκθσ Γεϊργιοσ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείσ 
 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί ο υπάλλθλοσ, Ηλίασ Αντωνιάδθσ. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Αντιπρόεδροσ ανζφερε ότι, ςτθΡυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, ζχει 
προςλθφκεί ο *…+ ςε κζςθ υπαλλιλου κατθγορίασΠΕ ειδικότθτασ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ με 
ςφμβαςθεργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου, και αναηθτάται θ αναγνϊριςθ τθσ 
ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ τίτλου που κατζχει ςφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 3 του 
Ν.4354/2015.  

Κατόπιν, ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 22ασ Οκτωβρίου 2021 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 τθν Ειςιγθςθ.  

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

1. ΙΣΟΡΙΚΟ 

1. Ο *…+ προςελιφκθ (ΦΕΚ ...Β/….), μζςω τθσ 7Κ/2017 (ΦΕΚ 19 ΑΕΠ/15.06.2017) προκιρυξθσ του 
Α..Ε.Π., με ςφμβαςθ Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου για τθν πλιρωςθ κενισ οργανικισ 
κζςθσ κατθγορίασ ΠΕ, ειδικότθτασ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ και ανζλαβε υπθρεςία ςτισ …/…/…., 
δυνάμει τθσ υπ’ αρικμόν …/… αποφάςεωσ Προζδρου τθσ Αρχισ. 

2. Ο ανωτζρω υπάλλθλοσ είναι κάτοχοσ ενόσ (1) μεταπτυχιακοφ τίτλου και ςυγκεκριμζνα είναι 
κάτοχοσ του *…+, για το οποίο επιςυνάπτεται αναγνϊριςθ του Διεπιςτθμονικοφ Οργανιςμοφ 
Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ωσ μεταπτυχιακό δίπλωμα 
Ειδίκευςθσ ιςότιμο προσ τα απονεμόμενα από τα Ελλθνικά Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. Η 
κατοχι του ανωτζρω μεταπτυχιακοφ τίτλου δεν αποτελοφςε απαραίτθτο προςόν για τον 
διοριςμό του, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ 7Κ/2017 ςε κζςθ ΠΕ.  

3. Ο αιτϊν υπζβαλλε τθν αρ.πρωτ ΡΑΛ …/…. αίτθςι του, με τθν οποία αιτικθκε τθν αναγνϊριςθ 
ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ του τίτλου.  

4. Ο ζλεγχοσ γνθςιότθτασ του μεταπτυχιακοφ τίτλου ζχει πραγματοποιθκεί κατά τον αρχικό 
ζλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν πριν τθν πρόςλθψθ του υπαλλιλου, όπου και 
διαπιςτϊκθκε θ γνθςιότθτα αυτοφ με το υπ. αρ. πρωτ ΡΑΛ …/….. 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Σο Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 94Α/27.05.2016), 
άρκρα 108-126 και άρκρο 132, ιδίωσ το άρκρο 115 και 123, 

2) Σο Π.Δ. 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 28Α /24.02.2016), άρκρο 10 παρ.1, 3, 5,  και άρκρο 14. 

3) Σο Ν. 4369/2016 «Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν τελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, βακμολογικι 
διάρκρωςθ κζςεων, ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, προαγωγϊν και επιλογισ προϊςταμζνων 

ΑΔΑ: 6Ζ9Β46Μ445-Ψ6Ψ



3 
 

(διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) και άλλεσ 
Διατάξεισ» (ΦΕΚ 33Α/27-02-16). 

4) Σο Ν. 3801/2009 «Ρυκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» 
(ΦΕΚ 163Α/04.09.2009). 

5) Σο Ν. 3528/2007 «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν 
Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 A/9.2.2007), άρκρο 16 και άρκρο 40 παρ. 3. 

6) Σο Ν. 4305/2014 «Ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και 
δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, τροποποίθςθ του ν. 3448/2006 (Α' 57), προςαρμογι τθσ 
εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου.», 
(ΦΕΚ 237 A/31.10.2014), άρκρο 28. 

7) Σο Ν. 4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και 
άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων.», (ΦΕΚ 176 A/16.12.2015), άρκρο 9 παρ. 3. 

8) Σθν υπ’ αρικμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ για τον «ΟριςμόσΠροζδρου, Αντιπροζδρου, δφο (2) ειςθγθτϊν, πζντε (5) τακτικϊν 
μελϊν και δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 
299Τ.Ο.Δ.Δ./19.6.2017) 

9) Σθν υπ’ αρικμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ για τον «Οριςμό ενόσ (1) Ειςθγθτι τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 
477Τ.Ο.Δ.Δ./23.8.2018). 

10) Σθν υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
«Οριςμόσ ενόσ (1) τακτικοφ μζλουσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.).» (ΦΕΚ 
319Τ.Ο.Δ.Δ. /27.04.2020). 

11. Σθν υπ’ αρ. 296/8.2.2021 επιςτολι παραίτθςθσ τακτικοφ μζλουσ τθσ Ρ.Α.Λ. θ οποία ζγινε 
αποδεκτι με τθν υπ’ αρ. 72414/4.10.2021 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ (ΦΕΚ 860ΤΟΔΔ/08.10.2021). 

12. Σθν υπ’ αρ. 1366/5.8.2021 επιςτολι παραίτθςθσ του Προζδρου τθσ Ρ.Α.Λ. με ζναρξθ τθσ 
ιςχφοσ τθν 14 επτεμβρίου 2021, όπωσ ζγινε αποδεκτι με τθν υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 
απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (ΦΕΚ 860ΤΟΔΔ /08.10.2021), 
και τθν εκ τθσ διατάξεωσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 109 του Ν.4389/2016 αναπλιρωςι 
του ελλείποντοσ Προζδρου από τον Αντιπρόεδρο τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων μζχρι τον 
διοριςμό νζου Προζδρου.. 

13) Σθν υπ’ αρ. 7Κ/2017 προκιρυξθ του ΑΕΠ (ΦΕΚ 19ΑΕΠ /15.06.2017).  

14) Σθν αρικμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/οικ.7739/23-02-2018 Απόφαςθ Κατανομισ Προςωπικοφ ςτθ 
Ρ.Α.Λ. τθσ Τπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (ΦΕΚ 829 Β/9.3.2018). 

15) Σθν υπ’ αρικμ. …/….. Απόφαςθ του Προζδρου τθσ Ρ.Α.Λ. περί πρόςλθψθσ του υπαλλιλου  
Αντωνιάδθ Ηλία (ΦΕΚ ….Γ/….).  
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16) Σθν υπ. αρ. πρωτ. ΡΑΛ …/…. φμβαςθ Εργαςίασ Αορίςτου Χρόνου ςυναφκείςα μεταξφ του 
Προζδρου τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων και του ανωτζρω.  

17) Σθν υπ. αρ. πρωτ. ΡΑΛ …/… Πράξθ Ανάλθψθσ Τπθρεςίασ του ανωτζρω. 

18) Σθν υπ’ αρ.πρωτ ΡΑΛ …/… αίτθςθ του υπαλλιλου [..], με τθν οποία αναηιτθςε τθν 
αναγνϊριςθ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ του τίτλου. 

19)Σθν ολοκλιρωςθ του αυτεπαγγζλτου ελζγχου γνθςιότθτασ του φακζλου του ανωτζρω 
υπαλλιλου μετά των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. 

3. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΑΠΟΦΑΗ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα  

Β. Νομικό Πλαίςιο 

1. Ο Ν.4354/2015 «Διαχείριςη των μη εξυπηρετοφμενων δανείων, μιςθολογικζσ 
ρυθμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογήσ τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικών 
ςτόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων.»  

2. Ο Ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεςη και περαιτζρω χρήςη εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομζνων του δημόςιου τομζα, τροποποίηςη του ν. 3448/2006 (Α' 57), προςαρμογή 
τησ εθνικήσ νομοθεςίασ ςτισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, περαιτζρω ενίςχυςη τησ διαφάνειασ, ρυθμίςεισ 
θεμάτων Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ Ε..Δ.Δ.Α. και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’ 
237/31.10.2014) 

3. Ο Ν 3528/2007 «Κφρωςη του Κώδικα Κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικών Διοικητικών 
Τπαλλήλων και Τπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α’ 26/9.2.2007) 

Γ. Πραγματικά γεγονότα - Τπαγωγή  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ 

φμφωνα με το άρκρο 109 παρ. 1 του ν. 4389/2016 «υγκρότθςθ» προβλζπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. 
ςυγκροτείται από εννζα (9) μζλθ, εκ των οποίων ζνα μζλοσ είναι Πρόεδροσ, ζνα μζλοσ Αντιπρόεδροσ και 
δφο μζλθ Ειςθγθτζσ και απαρτίηεται από πρόςωπα αναγνωριςμζνου κφρουσ που διακρίνονται για τθν 
επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ τθν ειδικότερθ γνϊςθ και εμπειρία τθσ πρακτικισ λειτουργίασ των 
λιμζνων και τθν επαγγελματικι τουσ ικανότθτα ςτον τεχνικό, νομικό και οικονομικό τομζα, ιδίωσ ςε 
κζματα ναυτιλίασ, ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και λειτουργίασ 
λιμζνων ι οικονομικισ και πολιτικισ λιμζνων ι λιμενικισ βιομθχανίασ, κακϊσ και εχζγγυα ανεξαρτθςίασ 
και αμερολθψίασ. Για τθ Ρ.Α.Λ. εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 3051/2002 (Αϋ 
220), όπωσ ιςχφει. Ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και οι Ειςθγθτζσ είναι ανϊτατοι κρατικοί λειτουργοί 
πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ και τελοφν, κατά το χρόνο που κατζχουν τθ κζςθ τουσ, ςε 
αναςτολι τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Με τθν απόφαςθ διοριςμοφ κακορίηεται εάν τα 
λοιπά πζντε (5) μζλθ είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ ι μερικισ απαςχόλθςθσ. Εφόςον τα μζλθ τθσ 
Ρ.Α.Λ. που είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ είναι μζλθ διδακτικοφ ερευνθτικοφ 
προςωπικοφ Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΔΕΠ ΑΕΙ) τότε, ςε ςχζςθ με τθν αναςτολι αςκιςεωσ 

ΑΔΑ: 6Ζ9Β46Μ445-Ψ6Ψ



5 
 

των κακθκόντων τουσ ωσ μελϊν ΔΕΠ Α.Ε.Ι, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 24 του ν. 4009/2011 
(Αϋ 195). Επιπλζον των τακτικϊν μελϊν ορίηονται και δφο αντίςτοιχα αναπλθρωματικά μζλθ τα οποία 
πρζπει να ζχουν τα ίδια προςόντα με τα τακτικά μζλθ και τα οποία αναπλθρϊνουν το τακτικό μζλοσ, 
εκτόσ του Προζδρου, του Αντιπροζδρου και των Ειςθγθτϊν, όταν αυτό απουςιάηει, κωλφεται ι ελλείπει. 
Όταν απουςιάηει, κωλφεται ι ελλείπει ο Πρόεδροσ, αναπλθρϊνεται από τον Αντιπρόεδρο και ο 
Αντιπρόεδροσ από τον Ειςθγθτι που είναι αρχαιότεροσ κατά το διοριςμό. Όταν απουςιάηει, κωλφεται ι 
ελλείπει Ειςθγθτισ αναπλθρϊνεται από άλλον Ειςθγθτι κατά τθν πιο πάνω αρχαιότθτα κατά το 
διοριςμό.» 

φμφωνα με το άρκρο 115 του Ν. 4389/2016 με τον τίτλο «Εκπροςϊπθςθ τθσ Ρ.Α.Λ. - Αρμοδιότθτεσ 
Προζδρου», προβλζπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. παρίςταται αυτοτελϊσ ωσ διάδικοσ ςτα δικαςτιρια ςε κάκε 
είδουσ δίκεσ. 2. Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. τθν εκπροςωπεί ενϊπιον κάκε δικαςτικισ αρχισ και ςτισ ςχζςεισ 
τθσ με τισ άλλεσ διοικθτικζσ ι ανεξάρτθτεσ αρχζσ και τουσ τρίτουσ και ζχει, δυνάμει τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ, των διατάξεων του παρόντοσ και των αποφάςεων τθσ Ρ.Α.Λ. τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ 
αυτισ, αςκεί δε τισ προσ τοφτο αρμοδιότθτεσ και ιδίωσ: (α) προΐςταται όλων των υπθρεςιϊν τθσ, 
διευκφνει το ζργο τουσ και αςκεί πεικαρχικι εξουςία επί του προςωπικοφ τθσ, (β) κακορίηει τα κζματα 
θμεριςιασ διάταξθσ και προεδρεφει ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Ρ.Α.Λ., (γ) παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των 
αποφάςεων, ποριςμάτων και οποιωνδιποτε άλλων πράξεϊν τθσ, (δ) λαμβάνει αποφάςεισ 
διαχειριςτικοφ χαρακτιρα για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ και τθν εφαρμογι των αποφάςεϊν τθσ, (ε) 
μεριμνά για τθν κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ, απολογιςμοφ και ιςολογιςμοφ τθσ Ρ.Α.Λ.. 3. Ο Πρόεδροσ 
τθσ Ρ.Α.Λ. μπορεί με πράξθ του να ανακζτει τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ρ.Α.Λ. ςτον Αντιπρόεδρο ι ςε άλλα 
μζλθ τθσ, εκτόσ δε των περιπτϊςεων όπου ο νόμοσ το απαγορεφει ρθτά, μπορεί με πράξθ του να 
παρζχει εξουςιοδότθςθ ςτον Αντιπρόεδρο ι ςε άλλα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. ι ςτο Γενικό Διευκυντι ι ςε 
Προϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων για τθ διενζργεια ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ ι ενζργειασ ι κατθγορίασ 
πράξεων ι ενεργειϊν, κακϊσ και να υπογράφουν «με εντολι προζδρου» ζγγραφα ι άλλεσ πράξεισ τθσ 
Ρ.Α.Λ., οι οποίεσ δθμοςιεφονται δι’ αναρτιςεωσ, με επιμζλεια τθσ Γραμματείασ τθσ Ρ.Α.Λ. ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων και δθμοςιεφςεων τθσ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. Οι πράξεισ του προθγοφμενου 
εδαφίου δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 4. Σον Πρόεδρο τθσ Ρ.Α.Λ., εφόςον 
απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνει ο Αντιπρόεδροσ.».  

φμφωνα με το άρκρο 116 του Ν.4389/2016 με τίτλο «υνεδριάςεισ – Απαρτία», προβλζπεται ότι: «1. Η 
Ρ.Α.Λ. ςυνζρχεται ςτθν ζδρα τθσ κατόπιν προςκλιςεωσ του Προζδρου τθσ τουλάχιςτον μία φορά το 
μινα. Δφναται να ςυνεδριάηει και εκτόσ ζδρασ ι με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων. 2. Χρζθ γραμματζα 
εκτελεί υπάλλθλοσ τθσ Ρ.Α.Λ που ορίηεται με απόφαςθ του Προζδρου. Ο γραμματζασ παρίςταται κατά 
τισ ςυνεδριάςεισ. 3. τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Ρ.Α.Λ. εκτόσ του Προζδρου, του Αντιπροζδρου και των μελϊν 
αυτισ μποροφν να προςκαλοφνται, αναλόγωσ και τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ζνασ εκπρόςωποσ τθσ 
Ζνωςθσ Λιμζνων Ελλάδοσ, ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδοσ, ζνασ εκπρόςωποσ του 
υνδζςμου Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ, ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ 
Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ και ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Ομοςπονδίασ Τπαλλιλων Λιμανιϊν Ελλάδοσ, που 
ορίηονται από τουσ φορείσ αυτοφσ με τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Σα πρόςωπα αυτά 
ςυμμετζχουν, εφόςον προςκλθκοφν, με δικαίωμα λόγου και χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να 
καλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ, προσ παροχι πλθροφοριϊν ι προςαγωγι ςτοιχείων, υπθρεςιακοφσ 
παράγοντεσ ι και τρίτουσ, οι οποίοι αποχωροφν ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ψθφοφορία. Λεπτομζρειεσ 
ορίηονται ςτον Κανονιςμό Εςωτερικισ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ. 4. Η Ρ.Α.Λ. βρίςκεται ςε απαρτία και 
ςυνεδριάηει νομίμωσ, εφόςον μετζχουν ςτθ ςυνεδρίαςθ πζντε (5) τουλάχιςτον μζλθ, μεταξφ των 
οποίων ο Πρόεδροσ ι, απουςιάηοντοσ αυτοφ, ο Αντιπρόεδροσ. Η απαρτία πρζπει να υπάρχει ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ και κατά τθν ψθφοφορία. 5. Αν απαιτοφνται διαδοχικζσ ςυνεδριάςεισ που 
διεξάγονται ςε διαφορετικό χρόνο, θ νομιμότθτα τθσ ςφνκεςθσ τθσ Ρ.Α.Λ. δεν επθρεάηεται από τθν 
τυχόν εναλλαγι των μελϊν που ςυμμετζχουν. 6. Για τθ λειτουργία τθσ Ρ.Α.Λ. εφαρμόηονται οι διατάξεισ 
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του παρόντοσ νόμου και του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ (π.δ. 19/2016 
«Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων», Αϋ 28/2016, 
όπωσ ιςχφει τροποποιθμζνο) και ςυμπλθρωματικά οι διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 
2690/1999, Αϋ 45).».  

φμφωνα με το άρκρο 123 του Ν.4389/2016 με τίτλο «Οργάνωςθ και προςωπικό τθσ Ρ.Α.Λ.», 
προβλζπεται ότι: «1. τθ Ρ.Α.Λ. ςυνιςτάται Γενικι Διεφκυνςθ, τθσ οποίασ προΐςταται Γενικόσ 
Διευκυντισ. Η Γενικι Διεφκυνςθ αποτελείται από μία Διεφκυνςθ Παρακολοφκθςθσ και Ελζγχου 
Αγοράσ, θ οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον Σμιματα Νομικισ και Οικονομικισ Σεκμθρίωςθσ, και μία 
Διεφκυνςθ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ, θ οποία με τα αντίςτοιχα τμιματα εξαςφαλίηει τθν 
αυτοτελι διοίκθςθ του προςωπικοφ και οικονομικι διαχείριςθ των πόρων τθσ Ρ.Α.Λ.. 2. Για τθ νομικι 
υποςτιριξθ τθσ Ρ.Α.Λ. ςυνιςτάται Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ, υπαγόμενο απευκείασ ςτον Πρόεδρο 
αυτισ. 3. Οι κζςεισ του προςωπικοφ τθσ Ρ.Α.Λ. είναι τριάντα πζντε (35). Οι κζςεισ αυτζσ, ςτισ οποίεσ δεν 
περιλαμβάνεται εκείνθ του δικθγόρου του Γραφείου Νομικισ Τποςτιριξθσ, κατανζμονται ωσ εξισ: α) 
Ειδικό Επιςτθμονικό Προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, όπωσ αυτό 
ορίηεται ςτο π.δ. 50/2001: είκοςι πζντε (25) κζςεισ. Β) Διοικθτικό Προςωπικό: δζκα (10) κζςεισ. 
Επιπροςκζτωσ ςυνιςτάται μια (1) κζςθ δικθγόρου με ζμμιςκθ εντολι, ο οποίοσ ςτελεχϊνει το Γραφείο 
Νομικισ Τποςτιριξθσ και προςλαμβάνεται με προκιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 43 του ν. 4194/2013 
«Κϊδικασ Δικθγόρων» (Αϋ 208). 4. Επιτρζπεται θ πλιρωςθ των ανωτζρω κζςεων: α) με διοριςμό 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2190/1994, β) με μετάταξθ μόνιμων ι με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλων του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. ι του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ 
αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), γ) με απόςπαςθ μόνιμων ι με ςφμβαςθ 
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλων του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. ι άλλων φορζων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το ν. 1892/1990 (Αϋ 101). Η μετάταξθ και θ 
απόςπαςθ διενεργοφνται με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του 
αρμόδιου κατά περίπτωςθ Τπουργοφ, χωρίσ τθ γνϊμθ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου ι άλλου οργάνου, οι 
δε μεταταςςόμενοι και αποςπαςμζνοι οφείλουν να ςυγκεντρϊνουν τα προςόντα αντίςτοιχου 
διοριηόμενου - προςλαμβανόμενου. Για τθ διακοπι τθσ απόςπαςθσ απαιτείται θ γνϊμθ του Προζδρου 
τθσ Ρ.Α.Λ.. Η απόςπαςθ υπαλλιλου μπορεί να διακοπεί, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Ρ.Α.Λ., αν οι ανάγκεσ, 
για τισ οποίεσ ζγινε θ απόςπαςθ του ςυγκεκριμζνου υπαλλιλου, μποροφν να καλυφκοφν από το 
προςωπικό τθσ. Σο ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου αορίςτου χρόνου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2190/1994 (Αϋ 28), όπωσ ιςχφει. Η πλιρωςθ 
των κζςεων αυτϊν μπορεί να γίνει και με μετάταξθ ι απόςπαςθ, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ 
άρκρου. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ κακορίηεται ο τρόποσ, θ 
διαδικαςία και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθ δθμόςια ανακοίνωςθ και τθν υποβολι των 
υποψθφιοτιτων. Σο προςωπικό το οποίο μετατάςςεται αυτοδικαίωσ ςτθ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 6 του άρκρου 108  του παρόντοσ καταλαμβάνει οργανικζσ κζςεισ τθσ παροφςασ 
παραγράφου. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ είναι δυνατόν να 
διατίκεται ι αποςπάται ςτθ Ρ.Α.Λ. προςωπικό που υπθρετεί ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, ςτο Λιμενικό ϊμα και ςε νομικά πρόςωπα εποπτευόμενα από τον Τπουργό Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε., ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 5. Η επιλογι του Γενικοφ Διευκυντι, κακϊσ και των Προϊςταμζνων Διευκφνςεων και 
Σμθμάτων γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ του άρκρου 84 του ν. 
3528/2007 «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμόςιων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και 
Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Αϋ 26), όπωσ ιςχφει. Η κθτεία του Γενικοφ Διευκυντι και των Προϊςταμζνων 
Διευκφνςεων είναι τριετισ και μπορεί να ανανεωκεί μία (1) μόνο φορά. Η κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι 
και των Προϊςταμζνων Διευκφνςεων μπορεί να πλθροφται και με απόςπαςθ υπαλλιλων, με τθ 
διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, και διενεργείται με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του αρμόδιου κατά περίπτωςθ Τπουργοφ, κατά παρζκκλιςθ 
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από τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Η απόςπαςθ πραγματοποιείται για χρόνο ίςο με τθ 
κθτεία του Γενικοφ Διευκυντι και των Προϊςταμζνων Διευκφνςεων και χωρίσ να απαιτείται γνϊμθ του 
Τπθρεςιακοφ υμβουλίου τθσ υπθρεςίασ από τθν οποία προζρχεται ο αποςπαςμζνοσ. Ο Γενικόσ 
Διευκυντισ και οι Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων τθσ Ρ.Α.Λ. λαμβάνουν τισ κάκε είδουσ αποδοχζσ, 
επιδόματα, προςαυξιςεισ και λοιπζσ παροχζσ που προβλζπονται για τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και 
Προϊςταμζνουσ Διευκφνςεων των κεντρικϊν υπθρεςιϊν Τπουργείων. 6.α. Για τθν οργάνωςθ και 
διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Α.Λ., τισ αρμοδιότθτεσ των οργανικϊν τθσ μονάδων, τισ αρμοδιότθτεσ 
του Γενικοφ Διευκυντι και των προϊςταμζνων των διευκφνςεων και τμθμάτων, τισ ειδικότθτεσ των 
κζςεων του προςωπικοφ και τθν κατανομι του ςτισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Ρ.Α.Λ., τθν αξιολόγθςι του 
προςωπικοφ, κακϊσ και για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία υπθρεςιακοφ και πεικαρχικοφ ςυμβουλίου, 
εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ των άρκρων 6, 7 και 9 ζωσ 15 των Κεφαλαίων III και IV του π.δ. 19/2016 
«Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Αϋ 28). β. Οι 
μετακινιςεισ του προςωπικοφ τθσ Ρ.Α.Λ. ςτο εςωτερικό και εξωτερικό για υπθρεςιακοφσ λόγουσ 
εγκρίνονται από τον Πρόεδρο τθσ Ρ.Α.Λ. ι τον Γενικό Διευκυντι μετά από ςχετικι εξουςιοδότθςθ. τθν 
ζγκριςθ κακορίηονται ο προοριςμόσ τθσ μετάβαςθσ, ο ςκοπόσ και θ διάρκεια αυτισ και ο 
προχπολογιςμόσ του κόςτουσ τθσ. Για τισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, τθν θμεριςια αποηθμίωςθ και για κάκε 
ςυναφζσ με τισ μετακινιςεισ ηιτθμα εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. γ. 
προςωπικό, το οποίο κατείχε οργανικι κζςθ υπαλλιλου δθμόςιου τομζα και ζχει τοποκετθκεί ςε 
οργανικζσ κζςεισ τθσ Ρ.Α.Λ. με μετάταξθ, επανζρχεται αυτοδικαίωσ ςτισ κζςεισ που κατείχε πριν τθ 
μετάταξθ ςε περίπτωςθ καταργιςεωσ τθσ Ρ.Α.Λ.. δ. Σο ςτοιχείο γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 του π.δ. 
19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» Αϋ 
28/2016) αντικακίςταται ωσ εξισ: «(γ) θ παροχι εμπεριςτατωμζνων ειςθγιςεων προσ τον Πρόεδρο και 
τα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. μετά από ανάλυςθ δεδομζνων και αξιολόγθςθ κινδφνων, κακϊσ και θ διαμόρφωςθ 
εναλλακτικϊν επιλογϊν βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 
λειτουργίασ τθσ Αρχισ».». 

Β. Νομικό Πλαίςιο  

1. Ο Ν.4354/2015 «Διαχείριςη των μη εξυπηρετοφμενων δανείων, μιςθολογικζσ ρυθμίςεισ και άλλεσ 
επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογήσ τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικών ςτόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίςεων.» 

φμφωνα με το άρκρο 9 του ν. 4354/2015 με τίτλο «Μιςκολογικά κλιμάκια και κατάταξθ των 
υπαλλιλων»ορίηεται ότι: 

«Σα μιςκολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπάλλθλων των κατθγοριϊν:- Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ 
(Π.Ε.) με πτυχίο ι δίπλωμα Πανεπιςτθμίου θμεδαπισ ι ιςότιμο χολϊν αλλοδαπισ,- Σεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.) με πτυχίο ι δίπλωμα Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Σ.Ε.Ι.) τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμο χολϊν θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,- Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) και- Τποχρεωτικισ 
Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.)ορίηονται ωσ εξισ:ε δεκαεννζα (19) για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Σ.Ε. και 
Π.Ε. και ςε δεκατρία (13) για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Δ.Ε.. Οι υπάλλθλοι των 
κατθγοριϊν Σ.Ε. και Π.Ε. εξελίςςονται ςε αυτά με ειςαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταλθκτικό το Μ.Κ. 19, ενϊ 
των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Δ.Ε. με ειςαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταλθκτικό το Μ.Κ. 13. 

2. Τπάλλθλοι των κατθγοριϊν Σ.Ε. ι Π.Ε. χωρίσ πτυχίο ι δίπλωμα Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ 
Ιδρφματοσ (Σ.Ε.Ι.) ι Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) αντίςτοιχα, ι ιςότιμο με αυτά, 
εξελίςςονται ςτα Μ.Κ. τθσ Δ.Ε. κατθγορίασ με ειςαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτισ.Τπάλλθλοι που διορίςτθκαν ι 
μετατάχκθκαν ςτθ ΔΕ κατθγορία, χωρίσ απολυτιριο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αλλά με απολυτιριο 
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τίτλο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ ι με τον απαιτοφμενο από 
τισ οικείεσ διατάξεισ χρόνο εμπειρίασ, εξελίςςονται ςτα Μ.Κ. τθσ ΔΕ κατθγορίασ. 

3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ, για τίτλουσ που ζχουν 
χορθγθκεί μετά τθ λιψθ του πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, προωκοφνται κατά δφο (2) Μ.Κ. ςτθν 
κατθγορία που ανικουν, ενϊ οι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ κατά ζξι (6) Μ.Κ..β. Η κατάταξθ ςτα 
Μ.Κ. τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσπραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακϊν 
τίτλων ςπουδϊν είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο απαςχόλθςθσ του υπαλλιλου, όπωσ προκφπτει από 
τθν προκιρυξθ τθσ κζςεωσ κατά τθν πλιρωςθ ι τθν περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ από τον οργανιςμό 
τθσ Τπθρεςίασ. Για τθ ςυνδρομι ι όχι τθσ προχπόκεςθσ αυτισ αποφαίνεται το αρμόδιο, για τθν 
αναγνϊριςθ των τίτλων αυτϊν, όργανο. Οι ενςτάςεισ που υποβάλλονται κατά των αποφάςεων που 
απορρίπτουν τθ ςυνάφεια των μεταπτυχιακϊν τίτλων εξετάηονται από ειδικι τριμελι επιτροπι, θ οποία 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Τπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ για τριετι κθτεία και 
αποτελείται από μζλθ του Α..Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαςθ 
ρυκμίηεται κάκε κζμα ςχετικό με τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ. Η νζα κατάταξθ και τα οικονομικά 
αποτελζςματα αυτισ ιςχφουν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ και όλων των 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.γ. Οι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ εξελίςςονται ςτα Μ.Κ. τθσ κατθγορίασ που ανικουν με ειςαγωγικό το Μ.Κ. 6. τθν 
περίπτωςθ αυτϊν που αποφοίτθςαν με άριςτα αναγνωρίηεται ζνα (1) επιπλζον ζτοσ για τθ μιςκολογικι 
τουσ εξζλιξθ. δ. ε περίπτωςθ κατοχισ πλζον του ενόσ των τίτλων των περιπτϊςεων α  ̀ και γ ,̀ οι 
υπάλλθλοι εξελίςςονται ςτα Μ.Κ. που προβλζπονται για τον ανϊτερο τίτλο ςπουδϊν.4. *….+ 5. *…+ 6. *…+ 
7. *…+ 8. *…+ 9. *…+ 10. *…+. 

θμειϊνεται ότι το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ.2 προςτζκθκε από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ με το άρκρο 
δεφτερο παρ.1 Ν.4405/2016 (ΦΕΚ Α 129/13.7.2016) και το τρίτο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ β  ̀
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 146 Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31.7.2017). 

2. Ο Ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεςη και περαιτζρω χρήςη εγγράφων, πληροφοριών και δεδομζνων 
του δημόςιου τομζα, τροποποίηςη του ν. 3448/2006 (Α' 57), προςαρμογή τησ εθνικήσ 
νομοθεςίασ ςτισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, περαιτζρω ενίςχυςη τησ διαφάνειασ, ρυθμίςεισ θεμάτων Ειςαγωγικοφ 
Διαγωνιςμοφ Ε..Δ.Δ.Α. και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014) 

φμφωνα με το άρκρο 28 του Ν.4305/2014 με τίτλο « Ζλεγχοσ γνθςιότθτασ δικαιολογθτικϊν» ορίηεται 
ότι: «το άρκρο 17 του ν. 2190/1994 προςτίκεται παράγραφοσ 20, θ οποία ζχει ωσ εξισ: «20. Πριν από 
τθν υπογραφι τθσ πράξεωσ διοριςμοφ ι προςλιψεωσ του προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτοσ ζλεγχοσ τθσ 
γνθςιότθτασ των δικαιολογθτικϊν που ζχει υποβάλει ο υποψιφιοσ και που είναι απαραίτθτα για τθν 
πρόςλθψι του ι επθρεάηουν οπωςδιποτε τθν κατάταξι του κατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ ι τθ 
βακμολογικι και μιςκολογικι κατάταξι του μετά τθν πρόςλθψθ.»2. το άρκρο 18 του ν 2190/1994 
προςτίκεται παράγραφοσ 19, θ οποία ζχει ωσ εξισ:«19. Πριν από τθν υπογραφι τθσ πράξεωσ διοριςμοφ 
ι προςλιψεωσ του προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου 
διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτοσ ζλεγχοσ τθσ γνθςιότθτασ των δικαιολογθτικϊν που ζχει 
υποβάλει ο υποψιφιοσ και που είναι απαραίτθτα για τθν πρόςλθψι του ι επθρεάηουν οπωςδιποτε 
τθν κατάταξι του κατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ ι τθ βακμολογικι και μιςκολογικι κατάταξι του μετά 
τθν πρόςλθψθ.»3. το άρκρο 19 του ν. 2190/1994 προςτίκεται παράγραφοσ 9, θ οποία ζχει ωσ εξισ:«9. 
Πριν από τθν υπογραφι τθσ πράξεωσ διοριςμοφ ι προςλιψεωσ του προςωπικοφ που προςλαμβάνεται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτοσ ζλεγχοσ τθσ 
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γνθςιότθτασ των δικαιολογθτικϊν που ζχει υποβάλει ο υποψιφιοσ και που είναι απαραίτθτα για τθν 
πρόςλθψι του ι επθρεάηουν οπωςδιποτε τθν κατάταξι του κατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ ι τθ 
βακμολογικι και μιςκολογικι κατάταξι του μετά τθν πρόςλθψθ.»4. Εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν 
μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ πράξεωσ διοριςμοφ ι προςλιψεωσ μονίμου προςωπικοφ ι προςωπικοφ 
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ι προςωπικοφ με κθτεία που ανανεϊνεται ι με ςχζςθ ζμμιςκθσ 
εντολισ που διορίηεται ι προςλαμβάνεται με διαδικαςία θ οποία προβλζπεται ςε διατάξεισ πλθν αυτϊν 
του Ν. 2190/1994 (Α` 28) διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτοσ ζλεγχοσ τθσ γνθςιότθτασ των 
δικαιολογθτικϊν που ζχει υποβάλει ο υποψιφιοσ και τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν πρόςλθψι του 
ι επθρεάηουν οπωςδιποτε τθν κατάταξι του κατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ.5. Αίτθςθ παραίτθςθσ 
υπαλλιλου που απαςχολείται κατά τθν θμερομθνία που κα τεκεί ςε ιςχφ θ παροφςα διάταξθ με ςχζςθ 
εργαςίασ δθμοςίου δικαίου ι καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ από απαςχολοφμενο με ςχζςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, με κθτεία που ανανεϊνεται ι με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ ςε 
φορζα του Δθμοςίου ι του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, όπωσ ζχει οριοκετθκεί 
με το άρκρο 14 του ν. 2190/1994, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί με το άρκρο 1 του ν. 
3812/2009, δεν γίνεται δεκτι πριν ολοκλθρωκεί ο αυτεπάγγελτοσ ζλεγχοσ γνθςιότθτασ των 
υποχρεωτικϊν και λαμβανομζνων υπόψθ για το διοριςμό, πρόςλθψθ ι εν γζνει υπθρεςιακι κατάςταςθ 
δικαιολογθτικϊν.*…+. 6. *…+ 7. *…+ 8. *…+ 9. *…+ 10. *…+», όπου θ παρ.4 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με 
το άρκρο 26 παρ.4 Ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224/2.12.2016). 

3. Ο Ν 3528/2007 «Κφρωςη του Κώδικα Κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικών Διοικητικών 
Τπαλλήλων και Τπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α’ 26/9.2.2007) 

φμφωνα με το Άρκρο 40 του Τ.Κ. με τίτλο «Δοκιμαςτικι υπθρεςία – Μονιμοποίθςθ» ορίηεται 
ότι: «1. Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι και οι υπάλλθλοι των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, που 
διορίηονται ςε οργανικζσ κζςεισ, διανφουν δφο (2) ζτθ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ κατά τθ διάρκεια 
τθσ οποίασ απολφονται για λόγουσ που ανάγονται ςτθν υπθρεςία τουσ μόνο μετά από απόφαςθ 
του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 2. *…+ ». 

Γ. Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

Ο [..], υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ ειδικότθτασ ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ, διανφει *…+ζτθ τθσ δοκιμαςτικισ 
του υπθρεςίασ και εργάηεται ςτο Σμιμα Γραμματείασ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων. 
υγκεκριμζνα, Σο περίγραμμα τθσ κζςθσ εργαςίασ του, όπωσ περιγράφεται και ςτθν 7Κ/2017 
προκιρυξθ, περιλαμβάνει, ωσ ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ, τθν παροχι γραμματειακισ 
υποςτιριξθσ προσ τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τουσ Ειςθγθτζσ τθσ Ρ.Α.Λ. κατά τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ, τθν γραμματειακι υποςτιριξθ των ςυνεδριάςεων τθσ Ρ.Α.Λ., των επιτροπϊν 
και των ςυγκροτοφμενων ομάδων εργαςίασ, τθ μζριμνα για τθν επικοινωνία τθσ Ρ.Α.Λ. με τισ 
δικαςτικζσ αρχζσ, τθν οργάνωςθ και τιρθςθ των τθρουμζνων Πρωτοκόλλων και τθ μζριμνα για 
τθν διεκπεραίωςθ τθσ αλλθλογραφίασ, τθ ςφνταξθ ενθμερωτικϊν και ςυναφϊν ςθμειωμάτων ςε 
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ οργανικζσ ομάδεσ, τθν βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και τθν 
επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων.  

Οδε προςκομιηόμενοσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ φζρει τον τίτλο [..]. 

Επομζνωσ ο ιςότιμα κατεχόμενοσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ αλλοδαπισ του αιτοφντοσ υπαλλιλου 
ζχει προφανι ςυνάφεια με τα κακικοντα τθσ κζςθσ που απαςχολείται.  
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Επομζνωσ διαπιςτϊνεται θ ςυνάφεια μεταξφ τουπροςκομιηόμενου μεταπτυχιακοφκαι τθσ κζςθσ 
τουΑντωνιάδθ Ηλία, υπαλλιλου ΙΔΑΧ ειδικότθτασ ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ, ειδικότθτασ 
Διοικθτικοφ Οικονομικοφ και κα πρζπει να του αναγνωριςτεί κατ’ άρκρον 9 παρ. 3 του 
Ν.4354/2015 για τθ μιςκολογικι του εξζλιξθ από τθν θμζρα τθσ αιτιςεϊσ του, ιτοι ςτισ 
24.08.2021. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν παροχι κετικισ γνϊμθσ προσ τον κ. Αντιπρόεδρο, για τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ διαπίςτωςθσ 
ςυνάφειασ μεταξφ του προςκομιηόμενου μεταπτυχιακοφ και του αντικειμζνου απαςχόλθςθσ του 
*…+ από το ειςαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 1 τθσ κατθγορίασ του ΠΕ να ενταχκεί από τθν θμερομθνία τθσ 
αιτιςεωσ του για αναγνϊριςθ του Μεταπτυχιακοφ του ςτο μιςκολογικό κλιμάκιο ΜΚ 3. 

 Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Ακανάςιοσ Γ. Σορουνίδθσ 
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