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ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟΦΑΗ 74/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 38η
ΘΕΜΑ 6ο: Παραπομπή Εκθζςεων Αξιολογήςεωσ Τπαλλήλων για το ζτοσ 2017 προσ την αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγηςησ Τπαλλήλων του Τπουργείου Ναυτιλίασ
Σθν 30θ Αυγοφςτου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 38θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ.
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου Παναγιϊτθ Ιάςωνα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
3. Μπίτασ Δθμιτριοσ
4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
5. Γεωργίου Βαςίλειοσ
6. Γρίνοσ πυρίδων
7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ
8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ
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ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία

Αντιπρόεδροσ

τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι δυνάμει των διατάξεων του νόμου
4369/2016, θ Αρχι ζφερε τθν υποχρζωςθ να προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υπαλλιλων με
απόςπαςθ που υπθρζτθςαν ςε αυτι κατά το ζτοσ 2017. Ακολοφκωσ, ανζπτυξε ςυνοπτικά
τθν Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε τθν Ειςιγθςθ του Προζδρου και τα ςτοιχεία
τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ,

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ
1. ΙΣΟΡΙΚΟ
1. *…+
1) *…+
2) *…+
3) *…+ και
4) *…+
2. *…+
3. Η Αρχι ζχει προβεί ςτθν Αξιολόγθςθ των ανωτζρω υπαλλιλων, κατόπιν τθσ υποβολισ
εκ μζρουσ τουσ αιτιςεων των εκκζςεων αξιολόγθςθσ, και ζκρινε ότι ζχρθηε ιδιαίτερθσ
αξιολόγθςθσ και μζριμνασ για τθν εξζλιξθ των αποςπαςκζντων υπαλλιλων, ςε
αναγνϊριςθ τθσ κριςιμότθτασ τθσ ςυνειςφοράσ τουσ κατά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ τθσ
Αρχισ, ωσ Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι.
2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1) Σο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ
Α’ 94), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και ιδίωσ το άρκρο 123 .
2) Σο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
3) Σο Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33) «Εκνικό Μθτρϊο τελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,
Βακμολογικι διάρκρωςθ κζςεων, υςτιματα Αξιολόγθςθσ, Προαγωγϊν και Επιλογισ
Προϊςταμζνων (Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ) και άλλεσ διατάξεισ», ιδίωσ του άρκρο 21, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 119 παρ. 1 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α 14).
4) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
5) Σο π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Τπουργείων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ,
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Αναςφςταςθ
του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Τπουργείο Ναυτιλίασ και

Νθςιωτικισ Πολιτικισ. Μετονομαςία του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων ςε Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, του Τπουργείου
Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ ςε Τπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ
και Σουριςμοφ και του Τπουργείου Παραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Περιβάλλοντοσ και
Ενζργειασ ςε Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Μεταφορά Γενικισ Γραμματείασ
Βιομθχανίασ ςτο Τπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ» (Α’ 114).
6) Σθν απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ.
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017.
7) Σθν απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ.
1000.0/62063/2018, ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018.
8) *…+
3. ΤΠΑΓΩΓΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
Όπωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω, θ αξιολόγθςθ των Δθμοςίων Τπαλλιλων, οι οποίοι
υπθρζτθςαν αποςπαςκζντεσ από τισ Τπθρεςίεσ τουσ κατά το ζτοσ 2017 ςτθν Αρχι,
διενεργικθκε λαμβάνοντασ ειδικι μζριμνα λόγω τθσ ςθμαντικισ προςφοράσ των
υπαλλιλων αυτϊν ςτθ νεοςφςτατθ Αρχι ωσ Ν.Π.Δ.Δ.. υγκεκριμζνα, και οι τζςςερισ
αξιολογοφμενοι κλικθκαν να διαχειριςτοφν μεγάλο όγκου ηθτθμάτων και ενιργθςαν
αςκϊντασ ποικίλεσ αρμοδιότθτεσ κατά τθν ειδίκευςι τουσ, ωσ αναφζρεται ςε ζκαςτθ των
υποβαλλομζνων εκκζςεων αξιολόγθςθσ για κάκε υπάλλθλο διακριτά.
Περαιτζρω, θ Αρχι ζκρινε ότι ορκά ελιφκθςαν υπ’ όψιν οι εξαιρετικζσ οι ςυνκικεσ υπό
τισ οποίεσ τοφτοι εκτζλεςαν τα κακικοντά τουσ, και τοφτο αποδόκθκε ςτθν ζκκεςθ
αξιολόγθςθσ εκάςτου των υπαλλιλων με βακμολογία ανϊτερθ των 90 βακμϊν. Σοφτο
είχε ωσ αποτζλεςμα, τόςο ο μζςοσ όροσ όςο και οι επιμζρουσ βακμολογίεσ να χριηουν
οριςτικοποίθςθσ από τθν Ειδικι Επιτροπι του άρκρου 21 του ν. 4369/2016.
Ακολοφκωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4336/2016, το
οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 119 του νόμου 4514/2018, θ Ειδικι Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ των Ανεξαρτιτων Διοικθτικϊν Αρχϊν και του Νομικοφ υμβουλίου του
Κράτουσ, ςυγκροτείται «…από τα τακτικά μη αιρετά μζλη του Υπηρεςιακοφ Συμβουλίου
αυτών με την υποχρεωτική ςυμμετοχή ενόσ προϊςταμζνου Γενικήσ Διεφθυνςησ
προερχόμενου από άλλο φορζα, κατόπιν επιλογήσ, ςφμφωνα με τη διαδικαςία του
πζμπτου εδαφίου τησ παραγράφου 1.»
Πλθν όμωσ, θ Αρχι διαπιςτϊνει ότι δεν ζχει ακόμθ ςυγκροτθκεί το ανωτζρω Τπθρεςιακό
υμβοφλιο, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 15 του π.δ. 19/2016, το οποίο
κακορίηει τον Κανονιςμό Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν, για τουσ κατωτζρω
λόγουσ και αιτιάςεισ.
Αρχικά, ςφμφωνα με το ανωτζρω άρκρο του π.δ/τοσ, το πρϊτο Τπθρεςιακό υμβοφλιο
τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων κα ςυγκροτθκεί μετά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων από
τα μζλθ του προςωπικοφ τθσ Ρ.Α.Λ. Η δε διαδικαςία πλιρωςθσ των εν λόγω οργανικϊν
κζςεων βρίςκεται ςε πλιρθ εξζλιξθ, κακϊσ ιδθ ζχουν δθμοςιευκεί οι οριςτικοί πίνακεσ
διοριςκζων, κατόπιν τθσ ζκδοςθσ των υπ’ αρικμόν 1Ε/2017 (Α..Ε.Π. 7) και 7Κ/2017
(Α..Ε.Π. 19) προκθρφξεων πλιρωςθσ αντίςτοιχων οργανικϊν κζςεων. Ήδθ ζχει
προςλθφκεί το πρϊτο ςτζλεχοσ τθσ Αρχισ, και επίκειται θ άμεςθ πρόςλθψθ άλλων
τεςςάρων (4) ςτελεχϊν Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ, και άλλων ζξι (6) ςτελεχϊν,

επίςθσ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ, ΠΕ και ΣΕ, κατόπιν αντικατάςταςθσ των
πρϊτων διοριςκζντων, εντόσ των επομζνων ζξι μθνϊν κατ’ ανϊτερο όριο.
Επιπλζον, το άρκρο 15 του π.δ/τοσ ορίηεται ότι ςτα μζλθ του Τπθρεςιακοφ ςυμβουλίου
ςυγκαταλζγονται δφο αιρετοί εκπρόςωποι του προςωπικοφ, και οι αναπλθρωτζσ τουσ.
Πλθν όμωσ, αυτι τθ ςτιγμι μόνο ζνασ υπάλλθλοσ ζχει προςλθφκεί μζςω Α..Ε.Π., όπωσ
ιδθ ειπϊκθκε. Ομοίωσ, οφτε αρμοδιότθτεσ Γενικοφ Διευκυντι ι προϊςταμζνου
Διεφκυνςθσ ζχουν απονεμθκεί ακόμθ, λόγω ακριβϊσ τθσ εκκρεμότθτασ τθσ ςτελζχωςθσ
τθσ Αρχισ από τουσ μονίμουσ υπαλλιλουσ, οι οποίοι κα καταλάβουν τισ ςυςτακείςεσ
οργανικζσ κζςεισ κατά το ακριβϊσ επόμενο χρονικό διάςτθμα.
Περαιτζρω, το άρκρο 21 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο του ν. 4369/2016 προβλζπει, ειδικά
για τθν περίπτωςθ τθν οποία αντιμετωπίηουμε ςτθν παροφςα χρονικι ςυγκυρία, ότι
χορθγείται ςε φορείσ, όπου δεν ζχει ςυςτακεί Τπθρεςιακό υμβοφλιο, θ δυνατότθτα
υπαγωγισ των υπαλλιλων τουσ ςτθν αντίςτοιχθ Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του
φορζα, ο οποίοσ αςκεί τθν εποπτεία.
Εν προκειμζνω, θ Αρχι, μπορεί μεν, ωσ Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι, να μθν υπάγεται
κατ’ αρχιν ςε ιεραρχικό ζλεγχο, πλιν όμωσ, υπάγεται ωσ προσ οριςμζνα ηθτιματα ςτθν
εποπτεία του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. Ο Τπουργόσ, εν
προκειμζνω, είναι αρμόδιοσ επί ςυγκεκριμζνων κεμάτων του προςωπικοφ, κακϊσ, ωσ
εποπτεφων, προβαίνει ςτθν τοποκζτθςθ ςτθν Αρχι μελϊν προςωπικοφ, μζςω
αποςπάςεων και μετατάξεων δθμοςίων υπαλλιλων, δυνάμει του άρκρου 123 παρ. 4 του
ν. 4389/2016. Όπωσ επίςθσ προβαίνει ςτθν διακοπι τθσ απόςπαςθσ ι μετάκεςθσ
δθμοςίου υπαλλιλου, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Ρ.Α.Λ. ι τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του
Προζδρου, αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τα εδάφια γ και δ τθσ ίδιασ παραγράφου 4 του 123
του ν. 4389/2016.
Άλλωςτε, οι εν λόγω υπάλλθλοι προςιλκαν και εξετζλεςαν τα κακικοντά τουσ ςτθν
Αρχι, κατόπιν απόφαςθσ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ο οποίοσ
*…+ ενιργθςε ωσ αςκϊν τθν εποπτεία επί του φορζα υποδοχισ του υπαλλιλου, *…+.
Σζλοσ, ο Τπουργόσ για *…+ εξζδωςε Απόφαςθ *…+.
Επομζνωσ, δυνάμει του άρκρου 21 παρ. 3 εδ. Γ του ν. 4369/2016, ερμθνευόμενο υπό το
πρίςμα του άρκρου 123 παρ. 4 του ν. 4389/2016, αρμόδιοσ εποπτεφων Τπουργόσ για
κζματα αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ, το οποίο προςωπικό προζρχεται από απόςπαςθ ι
μετάταξθ, και για όςο χρόνο δεν ζχει ςυςτακεί Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςτθν Αρχι,
είναι ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ, διαβιβαςτοφν οι πρωτότυπεσ εκκζςεισ Αξιολογιςεωσ και κα
προωκθκοφν ςτθ ςυνζχεια ςτο αρμόδιο τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν,
εφόςον το ειςθγείται προσ τοφτο θ Αρχι.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

φμφωνα με τα ανωτζρω, τθν αποςτολι των Εκκζςεων Αξιολογιςεωσ των
αποςπαςκζντων μελϊν του προςωπικοφ τθσ Αρχισ για το ζτοσ 2017, προσ τον Τπουργό
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και τθν υποβολι αυτϊν ςτθν Ειδικι Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ του Τπουργείου για τθν οριςτικοποίθςθ του περιεχομζνου τουσ και τθσ
βακμολογίασ αυτϊν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ

Παναγιϊτθσ – Ιάςων
Αγγελόπουλοσ

