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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2019 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 9 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2020. 
 

Την 2αν Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 59η 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 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς 

 
1. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και 
ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο 
Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη λήψη των απαραίτητων νομοθετικών 
πρωτοβουλιών, με τη θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού 
προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του Δηµοσίου (Ν.4590/2019 και 
Ν. 4622/2019 άρθ. 51), στο οποίο καλείται η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (εφεξής Ρ.Α.Λ.) για την 
συμμετοχή αναλόγως των αναγκών της.  

Έπειτα, ανέπτυξε συνοπτικά την από 29ης Νοεμβρίου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτά, 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 

1) Την 15η.11.2019, ελήφθη από την Αρχή η υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67.οικ.39231 από 
14.11.2019 Εξαιρετικά Επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με δύο αποστολές, μέσω 
Υπουργείου Εσωτερικών και μέσω διαβίβασης εκ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Με την ανωτέρω εγκύκλιο, κλήθηκαν το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, να 
υποβάλλουν μέσω εφαρμογής αιτήματα για την κάλυψη θέσεων τακτικού και εποχικού 
προσωπικού του δημοσίου τομέα για το έτος 2020. Η προθεσμία υποβολής ήταν δέκα ημερών, και 
η λήξη της δυνατότητας υποβολής των αιτημάτων μέσω της πλατφόρμας έληγε στις 26.11.2019.  
2) Την 26η.11.2019, υποβλήθηκε η αίτηση εκ μέρους της Αρχής, με την οποία αναζητήθηκε η 
έγκριση κάλυψης για το 2020 δύο (2) επιπλέον θέσεων, πέραν των ήδη εγκεκριμένων, ήτοι μιάς 
θέσης ΠΕ Νομικών, για την στελέχωση του Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης, και μίας θέσης Γενικού 
Διευθυντή.  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το 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, 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. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33) «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής 
Προϊσταμένων(Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις», ιδίως του άρθρο 21, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 1 
του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α 14).  
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4) Το Ν.4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), 
ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 17) 

5) Το Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 133) άρ. 51.  

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

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

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης εισήγησης: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Υπαγωγή  

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

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 108 «Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία “Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων” (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της 
νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 
συστήματος και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής 
τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού […].».  

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν.4389/2016, προβλέπεται «1. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική 
Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από μία 
Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς, η οποία περιλαμβάνει κατ` ελάχιστον Τμήματα 
Νομικής και Οικονομικής Τεκμηρίωσης, και μία Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης, η οποία με τα αντίστοιχα τμήματα εξασφαλίζει την αυτοτελή διοίκηση του 
προσωπικού και οικονομική διαχείριση των πόρων της Ρ.Α.Λ.. 2. […]. 3. Οι θέσεις του προσωπικού 
της Ρ.Α.Λ. είναι τριάντα πέντε (35). Οι θέσεις αυτές, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται εκείνη του 
δικηγόρου του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, κατανέμονται ως εξής: α) Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 
50/2001: είκοσι πέντε (25) θέσεις. β. Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις. […] 4. Επιτρέπεται η 
πλήρωση των ανωτέρω θέσεων: α) με διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β) με 
μετάταξη μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 
1892/1990 (Α` 101), γ) με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
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αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α` 101). Η μετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρμόδιου κατά περίπτωση 
Υπουργού, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε μετατασσόμενοι και 
αποσπασμένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόμενου - 
προσλαμβανόμενου. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώμη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 
Η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Ρ.Α.Λ., αν οι ανάγκες, για 
τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορούν να καλυφθούν από το 
προσωπικό της. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α` 28), όπως 
ισχύει. Η πλήρωση των θέσεων αυτών μπορεί να γίνει και με μετάταξη ή απόσπαση, κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. 5. […]. 6. α. Για την οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της 
Ρ.Α.Λ., τις αρμοδιότητες των οργανικών της μονάδων, τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και 
των προϊσταμένων των διευθύνσεων και τμημάτων, τις ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού 
και την κατανομή του στις οργανικές μονάδες της Ρ.Α.Λ., την αξιολόγησή του προσωπικού, καθώς 
και για τη συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν 
οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 9 έως 15 των Κεφαλαίων III και IV του π.δ. 19/2016 «Κανονισμός 
Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Α` 28)» 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 19/2016, προβλέπονται τα εξής: «1. Η Ρ.Α.Λ. 
διαρθρώνεται ως ακολούθως: Γενική Διεύθυνση η οποία αποτελείται από τις εξής δύο Διευθύνσεις: 
(α) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς και (β) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης. 2. […]. 3. Η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς αποτελείται από τα εξής 
τμήματα: (α) Τμήμα Εποπτείας, (β) Τμήμα Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης, (γ) Τμήμα 
Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων, (δ) Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων.»  

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του π.δ. 19/2016 με τον τίτλο «Αρμοδιότητα Οργανικών Μονάδων», 
προβλέπεται ότι: «Οι αρμοδιότητες των Οργανικών Μονάδων της Ρ.Α.Λ. είναι οι εξής: […] «7.1.4 Το 
Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: (α) 
αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης την επεξεργασία και 
διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων για τα οποία η Ρ.Α.Λ. έχει αρμοδιότητα, όπως της έκδοσης 
αποφάσεων, οδηγιών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και την οργάνωση της συζήτησης στο πλαίσιο 
διαχείρισης παραπόνων ή διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών, (β) προετοιμάζει την εκδίκαση 
των αιτήσεων κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ., (γ) τηρεί ειδικά βιβλία, όπου καταχωρίζονται οι 
αποφάσεις και γνώμες της Ρ.Α.Λ., φροντίζοντας για την πλήρη τεκμηρίωση των σχετικών φακέλων 
και μεριμνά για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα κανονισμό, (δ) επεξεργάζεται και προετοιμάζει τη γνώμη της 
Ρ.Α.Λ. προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται 
στη σχετική νομοθεσία, (ε) γνωμοδοτεί για ζητήματα σχετικά με τα τέλη των λιμενικών υπηρεσιών 
ή υποδομών, για ζητήματα ανάπτυξης του εθνικού λιμενικού συστήματος, καθώς και για εκείνα που 
αφορούν συμβάσεις παραχώρησης στους λιμένες ως προς την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, 
(στ) διατυπώνει προτάσεις επί της μεθοδολογίας προσδιορισμού των λιμενικών τελών για τη 
διαμόρφωση όρων υγιούς ανταγωνισμού, (ζ) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων, 
οδηγιών ή γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Λ., (η) συντάσσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους 
επεξηγηματική έκθεση κατά κατηγορία θεμάτων και περιεχόμενο αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων 
για τις εκδοθείσες κατά το αμέσως προηγούμενο έτος αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Ρ.Α.Λ., (θ) 
εισηγείται τη συνδρομή ή συνεργασία με κάθε αρμόδια ημεδαπή ή αλλοδαπή διοικητική ή 
δικαστική αρχή ή την παραπομπή σε αυτές των υπό εξέταση περιπτώσεων, (ι) συνεργάζεται για τα 
παραπάνω, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., με τις Υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.» 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του π.δ.19/2016 με τίτλο «Ειδικότητες των θέσεων του Προσωπικού και 
κατανομή τους στις Οργανικές Μονάδες», προβλέπεται ότι: «1. Οι θέσεις του Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού καταλαμβάνονται από υποψηφίους με πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής στους κλάδους των 
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μηχανικών ή Οικονομικών ή Μαθηματικών ή Νομικής ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών και επαγγελματική ή επιστημονική 
εξειδίκευση στο αντικείμενο της οργανικής Μονάδας που να αποδεικνύεται με τα εξής: α) 
διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ή β) 
μεταπτυχιακό τίτλο ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. […] (α) Ειδικό 
Επιστημονικό Προσωπικό: είκοσι πέντε (25) θέσεις οι οποίες-πέραν της θέσης του Γενικού 
Διευθυντή-κατανέμονται ανάλογα με το αντικείμενο της επιστημονικής εξειδίκευσής τους, 
συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου της αντίστοιχης Οργανικής Μονάδας ως εξής: αα) 
Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς: δεκατέσσερις (14) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, […]»  

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και 
να αποφανθεί επί του εν θέματι ζητήματος. Συνεπώς, παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση και 
εξετάζεται η εν λόγω υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

Β. Υπαγωγή  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4590/2019 προβλέπεται ότι: «Μέχρι το τέλος του 
μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή 
προγραμματισμό του άρθρου 3, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται 
να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα».  

Ακολούθως, και σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, ορίζεται ότι: «Α. Ετήσιο Σχέδιο Προσλήψεων 
τακτικού και εποχικού προσωπικού […] Στις καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό 
για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. […] Τα 
αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, β. τον αριθμό των 
κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό), γ. τον αναγκαίο χρόνο 
ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη 
χρονική διάρκεια της απασχόλησης, δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος 
πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη 
συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος. Η προαναφερόμενη έκθεση δεν 
χρήζει ξεχωριστής υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από την ειδική 
εφαρμογή, η χρήση της οποία περιγράφεται παρακάτω. Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣ διαμορφώνουν τον 
ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα 
των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, καθώς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Ο ετήσιος αυτός προγραμματισμός 
κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός 
προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό 
προσλήψεων προσωπικού.» 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο «Β. Άμεσες ενέργειες βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.4590/2019», προβλέπεται ότι «[…] σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 για την πρώτη 
εφαρμογή του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και με στόχο την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, προβλέπεται ότι: «Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού 
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προσλήψεων του άρθρου 4 για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου 
δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.». 

«2. Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και τη διευκόλυνση της διαδικασίας έχει 
δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες 
των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. 
α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς, και τις Ανεξάρτητες Αρχές.   

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 26-11-2019 οπότε 
και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή. Λεπτομέρειες για τα στάδια υποβολής μέσω της 
εφαρμογής παρατίθενται στη συνέχεια. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα είναι 
δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην ειδική αυτή εφαρμογή.»  

Τέλος, στην παράγραφο «Γ. Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής», προβλέπονται τα κάτωθι: «Η 
χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού 
προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:  

- Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία 
Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι 
κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων. 

- Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις 
αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, 
και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις ορισμένων Ανεξάρτητων Αρχών που 
δεν θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο Υπουργείο). 

1. Πρώτη Φάση – Υποβολή Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων Στην πρώτη φάση, η 
πρωτογενής καταχώριση των αιτήσεων προγραμματισμού προσλήψεων θα γίνει από τους φορείς 
προς το εποπτεύον Υπουργείο τους, ως εξής:  

α) Ανεξάρτητες Αρχές: Οι Ανεξάρτητες Αρχές επιλέγουν το οικείο Υπουργείο, εκτός από τις κάτωθι 
Ανεξάρτητες Αρχές που υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών: 

- Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

- Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

- Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών 

- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

- Συνήγορος του Πολίτη  

[…]  

2. Δεύτερη Φάση – Στάδιο ελέγχου και έγκρισης αιτήσεων  

Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις 
των εποπτευόμενων φορέων τους, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα 
αναλυτικά αιτήματα θέσεων (τροποποίηση ή ακύρωση), και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ 
(εξαιρούνται οι αιτήσεις ορισμένων Ανεξάρτητων Αρχών). 

Συνεπώς τα Υπουργεία υποβάλουν τον οριστικό, συνολικό προγραμματισμό, αφού επεξεργαστούν 
τα αιτήματα των φορέων, ο οποίος θα είναι και ο τελικός προγραμματισμός. Για τη διακριτή αυτή 
διαδικασία που αφορά μόνο τα Υπουργεία, θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος με τις σχετικές 
οδηγίες.»  
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Επομένως, εν όψει των υφισταμένων συνθηκών : α. ήτοι της έγκρισης 5 εκ των 14 θέσεων Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού, που προβλέπει το άρθρο 7 του π.δ/τος 19/2016, εκ των οποίων έχουν 
καλυφθεί οι 4, β. της βραχείας προθεσμίας για την υποβολή της προκείμενής αίτησης-δήλωσης, 
και γ. των εσόδων της Αρχής, απαιτείται η κάλυψη της θέσεως μίας θέσης ΙΔΑΧ Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού ΠΕ Νομικής, για τη στελέχωση του Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης 
της Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς, όπως αυτή η θέση προβλέπεται στο 
υφιστάμενο π.δ. 19/2016, και δύναται να χρηματοδοτηθεί από τα υφιστάμενα έσοδα της Αρχής, 
κατά το χρόνο που θα κληθεί η Αρχή να προσλάβει το συγκεκριμένο στέλεχος προσωπικού.  

Στην συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης του π.δ. 19/2016, και του 
Οργανογράμματος, η Αρχή πρόκειται να επανέλθει για την έγκριση περισσοτέρων θέσεων 
προσωπικού, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της, μεταξύ των οποίων και του Γενικού 
Διευθυντή. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την έγκριση της ανωτέρω αίτησης μιας θέσης Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού ΙΔΑΧ ΠΕ Νομικών, για την στελέχωση του Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης, και την 
διαβίβασή της στον Υπουργό Ναυτιλίας, για την περαιτέρω, κατά λόγο αρμοδιότητας, διαβίβαση 
εκθέσεως προς το Υπουργείο Εσωτερικών.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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