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ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 68η
ΘΕΜΑ 6ο : Επικαιροποίηση Κανονισμού Υπερωριών προσωπικού Ρ.Α.Λ.

Την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 68η Συνεδρίασή τους μέσω τηλεδιάσκεψης και
φυσικής παρουσίας στα γραφεία της Αρχής επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, στον Πειραιά, 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
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Μπίτας Δημήτριος
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γρίνος Σπυρίδων
7. Γεωργίου Βασίλειος
8. Βελουδογιάννη Ελένη
9. Κουμπαράκης Γεώργιος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγητής
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ. Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα.
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρει προς συζήτηση ενώπιον του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής επαναληπτική επικαιροποίηση εισήγησης δυνάμει του άρθρου
20 του Ν. 4354/2015, το οποίο προβλέπει αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών,
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών την καθιέρωση αποζημίωσης εργασίας καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων.
Έπειτα αναπτύσσει συνοπτικά την από 25ης Μάϊου 2020 Εισήγησή του με αντικείμενο την έγκριση
του Κανονισμού Υπερωριών. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την
Εισήγηση.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1) Ο Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’45), όπως ισχύει,
2) Ο Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ
Α΄220).
3) Ο Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 26 A’) άρθρο 16, όπως ισχύει.
4) Ο Ν. 4354/2015 Κεφ. Β «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του
κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α), άρθρο 20.
5) Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α), άρθρα 107-126
και άρθρο 132, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6) Το Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,
που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
(Α' 191).» (ΦΕΚ Α’ 191).
7) Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 28 Α), άρθρο 10 παρ.7,
8) Η υπ’ αριθμ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176 ) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις»,
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9) Η υπ’ αρ. πρωτ. 2/17201/0021 από 16/04/2020 Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, με θέμα
«Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία προώθησης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων
που εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών» (ΑΔΑ: Ψ326Η-Σ07).
10) Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
11) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Ορισμός μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
12) Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ.
319/27.04.2020).
13) Την υπ’ αριθμ. 134/2019 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού
της Αρχής για το οικονομικό έτος 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΜΝ46Μ445-ΔΑΑ).
14) Η με αριθμό 281/24.02.2020 Υπουργική Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων οικονομικού έτους 2020» (ΦΕΚ Β’ 605).
15) Η υπ’ αριθμ. 137/2019 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. της 58ης Συνεδρίασης της 21ης Νοεμβρίου 2019 με
θέμα «Υιοθέτηση Κανονισμού Υπερωριών» (με ΑΔΑ:ΨΛ2946Μ445-Σ2Μ).
2. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
Με την παρούσα, εισάγεται η έγκριση σχεδίου κανονισμού υπερωριών και η οριστικοποίηση και
αποστολή του προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ. Το κατωτέρω σχέδιο,
εκπονήθηκε δεδομένων των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και αρμοδιοτήτων της Αρχής,
σύμφωνα με τους Ν. 4532/2018, Ν.4597/2019 και Ν.4609/2019, καθώς και της ήδη διαρκούσας
στελέχωσης της Αρχής από τα μέλη του τακτικού προσωπικού και της δραστηριοποίησής της στο
σύνολο των αρμοδιοτήτων της, εν όψει της ανάγκης για την επικαιροποίησή του λόγω παρέλευσης
της χρήσης 2019.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση του Κανονισμού Υπερωριών, ως παρατίθεται κατωτέρω.
Την περαιτέρω χορήγηση εξουσιοδότησης του Προέδρου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
δημοσίευσης του Κανονισμού, το οποίο κείμενο έχει ως εξής:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ» (Ρ.Α.Λ.)
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Έχοντας υπ’ όψιν:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»( ΦΕΚ Α’ 176/16-12-2015).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176 ) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις».
3. Του Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
6. Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
7. Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ.
319/27.04.2020).
8. Η υπ’ αρ. πρωτ. 2/17201/0021 από 16/04/2020 Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, με θέμα
«Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία προώθησης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων
που εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών» (ΑΔΑ: Ψ326Η-Σ07).
9. Την υπ’ αριθμ. 134/2019 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού
της Αρχής για το οικονομικό έτος 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΜΝ46Μ445-ΔΑΑ).
10. Η με αριθμό 281/24.02.2020 Υπουργική Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων οικονομικού έτους 2020» (ΦΕΚ Β’ 605).
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11. Η υπ’ αριθμ. 137/2019 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. της 58ης Συνεδρίασης της 21ης Νοεμβρίου 2019 με
θέμα «Υιοθέτηση Κανονισμού Υπερωριών» (με ΑΔΑ:ΨΛ2946Μ445-Σ2Μ).
12. Η υπ’ αρ. 171/2020 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. της 68ης Συνεδρίασης της 29ης Μαϊου 2020 με θέμα
«Υιοθέτηση Κανονισμού Υπερωριών».
13. Η υπ’ αρ. πρωτ. 937/26.5.2020 Εισηγητική Έκθεση Προϊσταμένου για το 2020.
14. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη καλύπτεται και βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ.,
κωδικός ΚΑΕ 0261, κατά μέγιστο ύψος δαπάνης 12.000 €, και όχι τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Εκδίδει την παρούσα κανονιστική πράξη, οι διατάξεις της οποίας έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των
υπαλλήλων της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και
επιστημονικών συνεργατών, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
2. Αρμόδιος για την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της
Αρχής είναι ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
3. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες
υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, μη
επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αύξηση των
συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη
δημοσίευσή τους. Ακόμη και εάν έχει παρασχεθεί υπερωριακή εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων
πριν τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή δεν μπορεί
να αποζημιωθεί.
Άρθρο 2
1. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο,
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος.
2. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου ορίζονται μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

Άρθρο 3
1. Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού του
μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
2.Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
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β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή,
ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο τριάντα τοις εκατό (30%).
γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες:
αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό
(40%).
ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα πέντε τοις
εκατό (45%).
3. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη
υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση με τα τυπικά τους προσόντα.

Πειραιάς 10/06/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ.

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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