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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  7 9 η  

 
ΘΕΜΑ 3ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Αντιπροέδρου περί χορήγησης 

άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 
 

Την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 79η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης 
και φυσικής παρουσίας 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 
 

  

 

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ:  
                                                                                       

 Κουμπαράκης Γεώργιος  Μέλος  

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος  Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την παρούσα εισήγηση καλείται η Αρχή 
όπως εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της και εγκρίνει το αίτημα […] αναφορικά με την χορήγηση 
άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Το ιδιωτικό έργο αφορά εν προκειμένω, στην παροχή 
ερευνητικού έργου με αμοιβή προς το Κέντρο Ερευνών Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με θέμα «Συνδέοντας τη Λιμενική Βιομηχανία με την Εθνική και 
Περιφερειακή Βιομηχανία: Ένας Λιμενικός Συνθετικός Δείκτης-PortLink (Linking Port Industry to 
National and Regional Economies: A Port Composite Indicator PortLink)».  

Ακολούθως δίνει τον λόγο στον Αντιπρόεδρο, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος αναπτύσσει 
συνοπτικά την από 23.12.2020 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε 
αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας 
της οποίας, το ανωτέρω μέλος, […], απεχώρησε. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγη0ση.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ.  

Ο […](με) την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ […] αίτησή του, αιτείται υπό την ιδιότητά του […] την χορήγηση 
άδειας για την άσκηση ιδιωτικού – ερευνητικού έργου με αμοιβή για το 2021 στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης και συνεργασίας με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο έχει εγκριθεί για τη χρηματοδότησή του.  

Ακολούθως, με την ίδια αίτησή του, αναφέρει το ποσό της μέγιστης αμοιβής [..] για τη συμμετοχή 
του στο ερευνητικό έργο, κατανεμημένων ανά παραδοτέα εντός 30 μηνών, όπου διαρκεί το έργο. 
Το προς ανάθεση ερευνητικό έργο πρόκειται να λάβει χώρα κατά τις απογευματινές ώρες, ήτοι σε 
χρόνο μετά τη λήξη της παρουσίας του στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, και σε χρόνους που δεν 
συμπίπτουν με την άσκηση των συναφών καθηκόντων του.  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 
220), άρθρα 1, 2 και 3. 

2. Ο Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26/09-02-2007), αρ. 2, 31 και 107 όπως ισχύουν. 

3. Ο Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’ 195), άρ. 24.  

4. Του Ν.4354/2015, Κεφαλαίου Β' «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» (Α' 176), αρ. 28, 
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5. Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94/27-05-16) άρθρα 108 έως 
126. 

6. Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) Άρθρο 15. 

7. Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος 
λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 45 έως 47. 

8. Ο Ν.4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» (Α' 67/03.05.2019), αρ. 64. 

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

10. Το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» (Α΄ 28, ισχύουν τα άρθρα 1,6,7,9 έως 15), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας «Ορισμός Προέδρου, 
Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 299 Υ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017), 

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

13. Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 

ΥΠΑΓΩΓΉ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

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

Α. Νομικό πλαίσιο 

Ι. Οι προβλέψεις του Ν.4389/2016 

Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4389/2016, το οποίο φέρει τον τίτλο «Σύσταση Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων», προβλέπεται ότι: «1. […]. 2. Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και 
λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από 
το νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και 
της αμεροληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ. εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 3051/2002 (Α` 220), όπως ισχύει.» 

Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 109 «Συγκρότηση», προβλέπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται 
από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένα μέλος είναι Πρόεδρος, ένα μέλος Αντιπρόεδρος και δύο 
μέλη Εισηγητές και απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την 
επιστημονική τους κατάρτιση την ειδικότερη γνώση και εμπειρία της πρακτικής λειτουργίας των 
λιμένων και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, νομικό και οικονομικό τομέα, ιδίως σε 
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θέματα ναυτιλίας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και 
λειτουργίας λιμένων ή οικονομικής και πολιτικής λιμένων ή λιμενικής βιομηχανίας, καθώς και 
εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ. εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 1 του άρθρου 
3 του ν. 3051/2002 (Α` 220), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές είναι 
ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν, κατά το χρόνο 
που κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Με την 
απόφαση διορισμού καθορίζεται εάν τα λοιπά πέντε (5) μέλη είναι πλήρους και αποκλειστικής ή 
μερικής απασχόλησης. Εφόσον τα μέλη της Ρ.Α.Λ. που είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης είναι μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΔΕΠ ΑΕΙ) τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους ως μελών 
ΔΕΠ Α.Ε.Ι, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α` 195). […] 2. […] 3. Ο 
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ρ.Α.Λ., τακτικά και αναπληρωματικά, μετά την επιλογή 
τους και πριν από την έκδοση της πράξης διορισμού τους, γνωστοποιούν στον Υπουργό Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής την παροχή υπηρεσίας, συμβουλής, εργασίας ή έργου, που έχουν 
αναλάβει με εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την 
έναρξη της θητείας τους. Μετά από εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων, ο Υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αναπέμψει το 
ζήτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για νέα κρίση. Αντίστοιχη υποχρέωση έγγραφης 
ενημέρωσης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. υφίσταται και για κάθε έργο, εργασία, υπηρεσία, 
συμβουλή ή εντολή που παρέχουν τα μέλη της Ρ.Α.Λ. που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εφόσον από τις πιο πάνω γνωστοποιήσεις 
προκύπτει προηγούμενη ή υφιστάμενη σχέση του μέλους με επιχείρηση που εμπλέκεται άμεσα 
ή έμμεσα σε υπό εξέταση υπόθεση, τεκμαίρεται κώλυμα συμμετοχής του στις συνεδριάσεις της 
Ρ.Α.Λ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης που σχετίζεται με την επιχείρηση αυτή. 7. Στον 
Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη της Ρ.Α.Λ. απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος 
προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις ή από τρίτους που επηρεάζονται άμεσα 
από τη δραστηριότητά τους.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 111 με τίτλο «Πειθαρχικό Συμβούλιο» προβλέπεται ότι: «1. […]. 2. 
Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται: α) η ουσιώδης παράβαση διατάξεων του παρόντος και εν 
γένει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, β) η 
απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος του ιδίου του μέλους ή τρίτου προσώπου κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών και γ) η υπαίτια πρόκληση ζημίας σε βάρος 
του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ρ.Α.Λ.. Τα παραπάνω παραπτώματα τιμωρούνται πειθαρχικά αν 
έχουν τελεστεί με δόλο ή αμέλεια, μη αρκούσης της ιδιαιτέρας ελαφράς αμέλειας. […] 12. Οι 
διατάξεις του Μέρους Ε` («Πειθαρχικό Δίκαιο») του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, 
όπως οι διατάξεις αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλογικά, στο μέτρο που δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4389/2016 με τον τίτλο «Εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. - Αρμοδιότητες 
Προέδρου», προβλέπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. παρίσταται αυτοτελώς ως διάδικος στα δικαστήρια σε 
κάθε είδους δίκες. 2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής και 
στις σχέσεις της με τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους και έχει, δυνάμει της 
κείμενης νομοθεσίας, των διατάξεων του παρόντος και των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. την ευθύνη της 
λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρμοδιότητες και ιδίως: (α) προΐσταται όλων των 
υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της, (β) 
καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ., (γ) 
παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορισμάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεών της, 
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(δ) λαμβάνει αποφάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία της και την 
εφαρμογή των αποφάσεών της, (ε) μεριμνά για την κατάρτιση προϋπολογισμού, απολογισμού και 
ισολογισμού της Ρ.Α.Λ.. 3. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. μπορεί με πράξη του να αναθέτει την 
εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη της, εκτός δε των περιπτώσεων όπου ο 
νόμος το απαγορεύει ρητά, μπορεί με πράξη του να παρέχει εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο ή σε 
άλλα μέλη της Ρ.Α.Λ. ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τη 
διενέργεια συγκεκριμένης πράξης ή ενέργειας ή κατηγορίας πράξεων ή ενεργειών, καθώς και να 
υπογράφουν «με εντολή προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της Ρ.Α.Λ., οι οποίες δημοσιεύονται 
δι’ αναρτήσεως, με επιμέλεια της Γραμματείας της Ρ.Α.Λ. στον πίνακα ανακοινώσεων και 
δημοσιεύσεων της, καθώς και στην ιστοσελίδα της. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., εφόσον απουσιάζει 
ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.».  

ΙΙ. Νόμος 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26/9.02.2007) 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3528/2007 προβλέπεται ότι «1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα 
υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου. 2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, 
κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι 
υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι` αυτούς διατάξεις.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3528/2007, το οποίο φέρει τον τίτλο «Άσκηση ιδιωτικού έργου με 
αμοιβή» προβλέπεται ότι: «1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή 
εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την 
ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά 
από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με 
τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και 
στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο 
διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. 
3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας. 4. Ειδικές απαγορευτικές 
διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. 5. […].» 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 2 ορίζεται ότι «2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές 
των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της 
οργανικής τους θέσης.».  

Σύμφωνα με το άρθρο 107 με τίτλο «Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων», προβλέπεται ότι: 
«1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι: α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης 
του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία, β) κάθε παράβαση 
υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον 
υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση 
δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του 
Συντάγματος και των νόμων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος, γ) η παράβαση 
καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, δ) η απόκτηση 
οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή 
ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Ειδική περίπτωση παρόμοιας 
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συμπεριφοράς αποτελεί οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε 
πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή 
υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, στ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας, ζ) η παραβίαση 
της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με τον ν. 3896/2010, και η χρήση γλώσσας έμφυλης 
διάκρισης, κατά την άσκηση των καθηκόντων. η) η παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, θ) η σοβαρή απείθεια, ι) η αδικαιολόγητη 
αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του 
παρόντος, καθώς και η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση 
παλαιότερων, ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές, ιγ) η προδήλως 
αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η υπαίτια μη έγκαιρη διεκπεραίωση των 
υποθέσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδ) η χρησιμοποίηση της 
δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή 
της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων, ιε) η 
αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση, ιστ) η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου 
συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή 
όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, ιζ) η κακόβουλη 
άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή 
προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά 
απρεπείς εκφράσεις, ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων 
κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και 
Ελέγχου. ιθ) η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης 
ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται με αναφορά 
συγκεκριμένων στοιχείων, κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας, κα) η χρησιμοποίηση 
τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής της 
υπηρεσίας, κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα, με αφορμή το χειρισμό 
θεμάτων αρμοδιότητας του υπαλλήλου από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη 
συμφέροντα των προσώπων αυτών, κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η 
παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά 
όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος, κε) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς 
προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας, κστ) η απλή απείθεια, κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον 
υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του, κη) η αμέλεια ή ατελής 
εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος, κθ) η άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η μη εφαρμογή των διατάξεων περί απλούστευσης των διαδικασιών και 
καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που 
προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος νόμου, λβ) Το 
ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3861/2010 
(Α` 112). λγ) η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό 
φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή 
βεβαιώσεως. 2. Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα διατηρούνται σε ισχύ. 3. 
Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο 
διαγωγή κατά την έννοια της περίπωσης ε` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η άσκηση 
συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.».  

ΙΙΙ. Ο Νόμος 3051/2002  
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 «Πεδίο εφαρμογής-Έννοια μέλους», προβλέπεται ότι: «1. Στις ρυθμίσεις 
του παρόντος νόμου υπάγονται τα μέλη και το Προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών των οποίων η 
συγκρότηση και η λειτουργία προβλέπεται στο Σύνταγμα. 2. Ως "μέλη ανεξάρτητης αρχής" για την 
εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ο Πρόεδρος ή το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο 
διοίκησής της, ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που διέπουν κάθε αρχή. […]». 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 «Λειτουργική Ανεξαρτησία», προβλέπεται ότι: «1. Οι ανεξάρτητες αρχές 
απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από 
κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται σε 
κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. 2. [..]. 3. Τα μέλη των ανεξάρτητων 
αρχών είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας. […]. 5. Ο 
Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κάθε ανεξάρτητης αρχής υπηρετούν με 
καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Με την ειδική νομοθεσία που διέπει τη 
λειτουργία της οικείας αρχής μπορεί να προβλέπεται πλήρης και αποκλειστική απασχόληση και για 
άλλα μέλη της αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών 
αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση 
καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός στις ανεξάρτητες αρχές μελών του 
διδακτικού προσωπικού πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2στ του N. 4009/2011 (Α` 195), καθώς και, αντιστοίχως, του 
ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 του N. 
4310/2014 (Α` 258), χωρίς να αναστέλλεται η άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών τους 
καθηκόντων. […]».  

B. Υπαγωγή 

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο προκύπτει ότι, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι 
Εισηγητές αποτελούν ανώτατους κρατικούς λειτουργούς, σύμφωνα με το άρθρο 109 του 
Ν.4389/2016, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κατά την διάρκεια της οποίας θητείας 
αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, και άσκηση καθηκόντων σε 
οποιαδήποτε θέση του δημοσίου.  

Αναφορικά με την τέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Αρχής διέπονται από τα άρθρα 111 
του Ν.4389/2016 και 107 του Ν.3528/2007, αναλογικώς εφαρμοζόμενου, δυνάμει των άρθρων 111 
παρ. 12 του Ν.4389/2016 και του άρθρου 2 του Ν.3528/2007. Σύμφωνα με την περ. κε του άρθρου 
107 του Υ.Κ., προβλέπεται ως πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους των δημοσίων υπαλλήλων και 
δημοσίων λειτουργών, κατ’ αναλογική εφαρμογή, η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς 
προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας. Η επ’ αμοιβή άσκηση έργου ρυθμίζεται στον Υ.Κ. στο άρθρο 
31, όπου ορίζεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δύνανται να ασκούν ιδιωτικό έργο με αμοιβή, αρκεί 
τούτο να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και «δεν παρεμποδίζεται η 
ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του».  

Επιπλέον, ως πρόσθετη προϋπόθεση από το άρθρο 31 του ΥΚ, τίθεται η μη διατάραξη της εύρυθμης 
λειτουργίας της υπηρεσίας. Το αιτηθέν από τον αιτούντα υπάλληλο ιδιωτικό έργο θα πρέπει να 
ασκείται κατά τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο, ώστε να μην παρακωλύεται ή επηρεάζεται η 
απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, είτε αμέσως, 
με τη μείωση της προσφερόμενης στην υπηρεσία απόδοσης, είτε εμμέσως, με την ενδεχόμενη 
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κόπωση που μπορεί να επιφέρει η άσκηση του ιδιωτικού έργου ή εργασίας και τη συνεπακόλουθη 
απροθυμία ή παραμέληση άσκησης των κυρίων καθηκόντων του. 

Με την αίτηση, ο αιτών αναζητά την άδεια για την παροχή ιδιωτικού ερευνητικού έργου, ως 
μεταδιδακτορικός ερευνητής, με έννομη σχέση ανάθεσης έργου, η οποία διέπεται από το ιδιωτικό 
δίκαιο.  Το δε αντικείμενο της έρευνας συνάδει [..]. 

Επομένως, η άσκηση εκ μέρους του αιτούντος του εν λόγω έργου με τα Κέντρα Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας συμβιβάζεται με τα 
καθήκοντα […] που έχει αναλάβει. Το ερευνητικό αυτό έργο συνάδει προς το αντικείμενο της 
αρμοδιότητας που ασκεί, και δεν προκύπτει ότι έρχεται σε αντίθεση, ούτε και ότι αναλαμβάνεται 
εν όψει της θέσης που κατέχει στην Αρχή.  

Επειδή η άσκηση της επαγγελματικής ελευθερίας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 
16 παρ. 1 του Σ. 

Επειδή δεν υπάρχει ειδικότερη και ρητή διάταξη στο Ν.4389/2016, η οποία να απαγορεύει την 
συμμετοχή μελών πλήρους απασχόλησης της Αρχής στην άσκηση ιδιωτικού -  ερευνητικού έργου. 

Επειδή για λόγους ισότητας, το άρθρο 31 του ΥΚ εφαρμόζεται και επί των δημοσίων λειτουργών, 
δοθείσης και της ρητής διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3528/2007. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την παροχή σύμφωνης γνώμης προς τον Αντιπρόεδρο, για τη χορήγηση έγκρισης άσκησης 
ιδιωτικού έργου με αμοιβή από τον αιτούντα και την αποστολή της, προς αυτόν και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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