
1 
 

 

  

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 
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ΘΕΜΑ 10ο: Εισήγηση α. 15 π. 4 του Ν.4532/2018 προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής για την έκδοση αποφάσεων απόσπασης ή διάθεσης στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

 

Την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 57η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – 
Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της 
Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 4 του νόμου 
4532/2018 (ΦΕΚ Α 63), προβλέπεται η εκ νέου έκδοση αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής για την διάθεση και απόσπαση, μεταξύ άλλων, μέχρι τριών (3) στελεχών του 
λιμενικού Σώματος στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών μετά 
από Εισήγηση της Αρχής, με την οποία να διαπιστώνεται η ανάγκη της κάλυψης των θέσεων, οι 
οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις οργανικές θέσεις. Εισηγείται εν προκειμένω, την εκκίνηση 
της διαδικασίας πλήρωσης με την παραμονή των δύο υφισταμένων θέσεων, εκτός των οργανικών 
θέσεων, από τα υπάρχοντα υπηρετούντα με διάθεση στελέχη του Λιμενικού Σώματος ή της 
Ελληνικής Ακτοφυλακής.  

Έπειτα ανέπτυξε συνοπτικά την από 29ης Οκτωβρίου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Αρχή, εκ της συστάσεώς της, και εκ του σκοπού και έργου που επιτελεί, απαρτίζεται από τόσο 
από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και από το προσωπικό, τα μέλη του 
οποίου φέρουν επίσης εχέγγυα αμεροληψίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  

Στην Αρχή, ήδη από τη σύστασή της, έχουν διατεθεί δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος, η […] και 
η […], δυνάμει των υπ’ αριθμόν […] από …/…/2016 αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αφορά αμφότερα τα ανωτέρω στελέχη, όπως ανανεώθηκε η 
διάθεση της […] δυνάμει της υπ’ αριθμόν […] από …-…-2017. Οι δύο αυτές διαθέσεις έλαβαν χώρα 
υπό το προηγούμενο νομικό καθεστώς, της παραγράφου 4 του άρθρου 123 του Ν.4389/2016.  

Επειδή έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα πλέον του ενός έτους, από την έναρξη της ισχύος 
της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν.4532/2018, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ στις 
05.04.2018, κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας Αρχής, η ενεργοποίηση της 
ανωτέρω αρμοδιότητας, για την εκκίνηση της διαδικασίας διάθεσης ή απόσπασης και πλήρωσης 
των δύο υφισταμένων θέσεων για στελέχη του Λιμενικού Σώματος της- Ελληνικής Ακτοφυλακής 
(ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), με ισχύ έως πέντε έτη. Καλείται εν προκειμένω, ο Υπουργός όπως σε κάλυψη αυτών 
των θέσεων, τηρουμένης της νομίμου, προβλεπόμενης από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο, 
διαδικασίας.  
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 123 . 

2) Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

3) Το Ν.4504/2017 (ΦΕΚ Α’184) «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής 
συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα 
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις»  Άρθρα 26 έως 30.  

4) Το Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ Α’ 63) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1974 
και άλλες διατάξεις», ιδίως του άρθρου 15.  

5) Το Π.Δ. 33/2009 (ΦΕΚ Α’ 50/26.3.2009, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Α 65/2009) 
«Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό»,  

6) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017, 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

8) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Η Αρχή έχει εισέλθει σε μία περίοδο ανάπτυξης υψηλών ρυθμών άσκησης ρυθμίσεως και 
εποπτείας επί του συνόλου του φάσματος των αρμοδιοτήτων της και λήψης σχετικών αποφάσεων, 
δεσμευτικών οδηγιών και γνωμοδοτήσεων. Συγκεκριμένα, τόσο οι Συμβάσεις Παραχώρησης των 
δύο Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης βρίσκονται εν πλήρη εξελίξει, όσο και η κατακόρυφη 
αύξηση της ύλης της Αρχής, μέσω καταγγελιών, που έχει σημειωθεί το τελευταίο έτος, αλλά και η 
θέση σε ισχύ του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 και του άρθρου 105 του ν. 4504/2017 έχουν 
δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης.  

Επιπλέον, με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4832/2018, τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 
του άρθρου 113 του ν. 4389/2016, η οποία αφορά τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες της Αρχής, και 
χορηγήθηκε η επιπλέον αρμοδιότητα για την οργάνωση και διενέργεια διαιτησίας για την επίλυση 
διαφορών μεταξύ των χρηστών και φορέων διαχείρισης λιμένων.  

Θα πρέπει να διατηρηθεί ή να ανανεωθεί η διάθεση των ήδη υπαρχόντων στελεχών, τα οποία 
εκτελούν τα καθήκοντά τους στην Αρχή, ήτοι της […] και της […], για χρονικό διάστημα πέντε ετών, 
σύμφωνα με την διάταξη του 123 παρ. 4 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από 
το άρθρο 15 του ν. 4532/2018.  
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Λόγοι που επιβάλλουν την ανωτέρω ανανέωση έγκειται στο γεγονός ότι τα ανωτέρω στελέχη του 
Λιμενικού Σώματος εκτελούν γραμματειακά καθήκοντα της Γραμματείας της Αρχής, αλλά και 
καθήκοντα εκ του τμήματος Διοίκησης Προσωπικού, της διεκπεραίωσης της διαδικασίας 
πλήρωσης των οργανικών θέσεων και του διορισμού των επιτυχόντων δύο προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 
1Ε/2017 και 7Κ/2017, και υποστήριξης του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, με την επικούριση 
κατά την ανάρτηση των αναρτητέων πράξεων.  

Σημειώνεται ότι η διαδικασία πλήρωσης του προσωπικού εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, 
καθώς εκκρεμεί η πλήρωση δύο θέσεων εκ του διαγωνισμού 1Ε/2017 και μιάς θέσεως εκ του 
διαγωνισμού 7Κ/2017, ενώ μία θέση εκ του διαγωνισμού 1Ε/2017 κηρύχθηκε άγονη.  

Συμπερασματικά, εισηγούμεθα την διατήρηση των ήδη καλυμένων θέσεων από τα υπάρχοντα 
στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, και την παραμονή της […] και […], δι’ όλους τους ανωτέρω λόγους. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Και Εισηγείται προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την έκδοση αποφάσεως με 
αντικείμενο τη διάθεση ή απόσπαση και τη παραμονή των υπηρετούντων στην Αρχή στελεχών του 
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, της […] και της […], για χρονικό διάστημα πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 
του Ν.4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 4 του νόμου 4532/2018. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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