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E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 

 REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888  

e-mail :info@raports.gr   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250/2021 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 90η 

ΘΕΜΑ 5ο: «Βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων - στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»

Την 27η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 

«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 90η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης 

και φυσικής παρουσίας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Αθανασίου Γ. Τορουνίδη, 

προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

3. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

4. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

5. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

6. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

7. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

ΑΠΩΝ   

Ουδείς   

Χρέη γραμματέως εκτελεί ο υπάλληλος της Γραμματείας Ρ.Α.Λ. Αντωνιάδης Ηλίας. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι, στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, έχουν 

προσληφθεί και υπηρετούν εννιά (9) στελέχη, ως υπάλληλοι ΙΔΑΧ, οι οποίοι έχουν καταθέσει 

αίτηση με αντικείμενο την αναγνώριση προϋπηρεσίας τους και την βαθμολογική ένταξη και 

κατάταξη σε βαθμολογικά κλιμάκια, τα οποία φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αρχής.  

Κατόπιν, ανέπτυξε συνοπτικά την από 25ης Οκτωβρίου 2021 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 την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. Ιστορικό:  

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από το αρχείο της Αρχής έχουν κατατέθηκαν από εννιά (9) 

υπαλλήλους που υπηρετούν οι ακόλουθες εννιά (9) αιτήσεις για αναγνώριση πραγματικής και 

συναφούς προϋπηρεσίας προ της πρόσληψής τους στην Αρχή. Αναλυτικότερα κατατέθηκαν οι εξής 

εννιά (9) αιτήσεις υπαλλήλων, που υπηρετούν:  

Α) [..]  

Β) [..]. 

Γ) [..].  

Δ) [..]. 

Ε) [..]. 

ΣΤ) [..].  

Η) [..]. 

Θ) [..].  

Ι) [..]. 

Όλες οι ανωτέρω αιτήσεις εξετάστηκαν πλην των συμπληρωματικών προσκομισθέντων 

δικαιολογητικών [..], όπου έχουν δρομολογηθεί να εξεταστούν συγκεντρωτικά στο σύνολό τους 

στο προσεχές διάστημα.  

Σε συνέχεια της εξέτασης όλων των παραπάνω αιτήσεων πλην των ανωτέρω αναφερόμενων και 

σύμφωνα με την 71η Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 28.07.2020 λήφθηκε η υπ’ αριθμ. 

184/2020 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: «Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

υπαλλήλων – στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», απόσπασμα της οποίας έχει 

αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΨΡΨ946Μ445-0Ο9), την υπ’ αριθμ. 233/2021 

Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: «Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στελεχών ΙΔΑΧ 

της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», απόσπασμα της οποίας έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 
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«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 68Θ346Μ445-ΜΓ9) καθώς και την υπ’ αριθμ. 234/2021 Απόφαση της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: «Βαθμολογική ένταξη και κατάταξη στελεχών ΙΔΑΧ της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», απόσπασμα της οποίας έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 61ΓΓ46Μ445-ΠΡΥ).  

Σύμφωνα λοιπόν με τις ανωτέρω αποφάσεις η βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων – στελεχών 

διαμορφώνεται ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΙΣ 

27/05/2021 

1 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 
[…] […] 

2 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 
[…] […] 

3 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 
[…] […] 

4 […] 
ΤΕ Διοικητικού - 

Λογιστικού 
[…] […] 

5 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 
[…] […] 

6 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 
[…] […] 

7 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 
[…] […] 

8 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 
[…] […] 

9 […] 
ΠΕ Διοικητικού- 

Οικονομικού 
[…] […] 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 

θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α/3.3.1994), άρθρο 16 και 18.  

2. Ο Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 A/9-2-2007), ιδίως τα άρθρα 80, 82,83 και 98. 

3. Ο Ν.3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» 

(ΦΕΚ 163 Α/04-09-2009). 

4. Ο Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 

διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 

(διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 

Διατάξεις» (ΦΕΚ 33 Α/27-02-16). 

5. Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 94 Α/27.05.2016), 

άρθρα 108-126 και άρθρο 132, ιδίως το άρθρο 115 και 123. 

6. Το Π.Δ.69/2016 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 127 Α/13.07.2016). 

7. Το Π.Δ.410/88 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που 

αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών 
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191 

Α/30-8-88). 

8. Το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 28 Α/24.02.2016), άρθρο 10 παρ.1, 3, 5, 14 και 15. 

9. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής «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./19.6.2017). 

10. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής για τον «Ορισμό ενός (1) Εισηγητή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 

477 Υ.Ο.Δ.Δ./23.8.2018). 

11. Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).», (ΦΕΚ 319 

Υ.Ο.Δ.Δ./27.04.2020). 

12. Την υπ’ αρ. 296/8.2.2021 επιστολή παραίτησης τακτικού μέλους της Ρ.Α.Λ. η οποία έγινε 

αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72414/4.10.2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 860/08.10.2021). 

13. Την υπ’ αρ. 1366/5.8.2021 επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με έναρξη της ισχύος 

την 14 Σεπτεμβρίου 2021, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 απόφαση 

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 860/08.10.2021), και την εκ της 

διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Ν.4389/2016 αναπλήρωσή του ελλείποντος 

Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων μέχρι τον διορισμό νέου 

Προέδρου. 

14. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.3.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ). 

15. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9). 

16. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9.8.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧΒ9). 

17. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9). 

18. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ.5464/16.02.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΥΓΨ465ΧΘΨ-ΦΤΧ). 

19. Την 1Ε/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΦΕΚ 7/τ. προκ. ΑΣΕΠ /15-02-2017.  

20. Την 7Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΦΕΚ 19/τ. προκ. ΑΣΕΠ /15-06-2017. 

21. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/οικ.7739/23-02-2018 της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

«Απόφαση Κατανομής Προσωπικού στη Ρ.Α.Λ.», (ΦΕΚ 829 Β/9-3-2018). 
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22. Την υπ’ αριθμ. 184/2020 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Αναγνώριση Προϋπηρεσίας υπαλλήλων 

– στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στον 

διαδικτυακό κόμβο «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΨΡΨ946Μ445-0Ο9). 

23. Την υπ’ αριθμ. 191/2020 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Λήξη δοκιμαστικής περιόδου 

υπαλλήλων - στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», απόσπασμα της οποίας 

αναρτήθηκε στον διαδικτυακό κόμβο «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Ω5ΤΤ46Μ445-ΙΞ9). 

24. Την υπ’ αριθμ. 199/2020 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Λήξη δοκιμαστικής περιόδου 

υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στον 

διαδικτυακό κόμβο «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΨΒΔ746Μ445-Η70). 

25. Την υπ’ αριθμ. 213/2021 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Λήξη δοκιμαστικής περιόδου 

υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στον 

διαδικτυακό κόμβο «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Ψ84Ξ46Μ445-360). 

26. Την υπ’ αριθμ. 233/2021 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: «Αναγνώριση 

Προϋπηρεσίας στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», απόσπασμα της οποίας έχει 

αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 68Θ346Μ445-ΜΓ9). 

27. Την υπ’ αριθμ. 234/2021 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: «Βαθμολογική 

ένταξη και κατάταξη στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», απόσπασμα της οποίας 

έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 61ΓΓ46Μ445-ΠΡΥ). 

28. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. περί πρόσληψης …. (ΦΕΚ … Γ’/… ). 

29. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. περί πρόσληψης …. (ΦΕΚ … Γ’/… ). 

30. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. περί πρόσληψης …. (ΦΕΚ … Γ’/… ).. 

31. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. περί πρόσληψης …. (ΦΕΚ … Γ’/… ). 

32. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. περί πρόσληψης …. (ΦΕΚ … Γ’/… ).. 

33. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. περί πρόσληψης …. (ΦΕΚ … Γ’/… ). 

34. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. περί πρόσληψης …. (ΦΕΚ … Γ’/… ). 

35. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. περί πρόσληψης …. (ΦΕΚ … Γ’/… ). 

36. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

37. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

38. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

39. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

40. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

41. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

42. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 
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43. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. 

44. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

45. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

46. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

47. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

48. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

49. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

50. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

51. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. 

52. Την υπ’ αριθμ. […] Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. 

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

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

Α. Αρμοδιότητα  

Β. Νομικό Πλαίσιο  

Ι. Οι σχετικές διατάξεις του Ν.4389/2016 και του π.δ. 19/2016.  

ΙΙ. Τα άρθρα 19 παρ. 3, 80, 82,83 και 98 του Ν. 3528/2007.  

ΙΙΙ. Το Π.Δ. 69/2016.  

IV. Σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

Γ. Πραγματικά γεγονότα – Υπαγωγή. 

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

Α. Αρμοδιότητα Αρχής 

Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 προβλέπεται ότι: «1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν 

από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους 

μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου 

στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο 

χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. […]».  

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 19/2016, προβλέπεται ότι «9. Οι υπάλληλοι μπορούν να προσφεύγουν 

κατά δυσμενών αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στη Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 10. Το προσωπικό της Ρ.Α.Λ. για όλα τα θέματα υπηρεσιακής 

κατάστασης του που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπάγεται 

στις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α 26) και του Π.δ. 410/1988 (Α` 191), όπως ισχύουν κάθε φορά.». 

Επομένως, για την βαθμολογική ένταξη και κατάταξη των υπαλλήλων της Αρχής αρμόδιο είναι το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ρ.Α.Λ., το οποίο, ωστόσο, ακόμη δεν έχει συσταθεί.  
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Εν όψει της ανωτέρω πρόβλεψης του άρθρου 15 παρ. 9 του π.δ. 19/2016, με την οποία η Ρ.Α.Λ. 

επιλαμβάνεται επί προσφυγών υπαλλήλων κατά αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για κάθε 

θέμα που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που ρυθμίζουν την κατάσταση του 

προσωπικού, συνάγεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδιο να λάβει απόφαση για 

κάθε θέμα μέχρι ολοκλήρωση των διαδικασιών για την σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ. 

σε πρώτο και οριστικό βαθμό.  

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Οι σχετικές διατάξεις του Ν.4389/2016 και του π.δ. 19/2016. 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4389/2016 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 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). Επιπλέον των 

τακτικών μελών ορίζονται και δύο αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τα οποία πρέπει να έχουν τα ίδια 

προσόντα με τα τακτικά μέλη και τα οποία αναπληρώνουν το τακτικό μέλος, εκτός του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου και των Εισηγητών, όταν αυτό απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει. Όταν απουσιάζει, 

κωλύεται ή ελλείπει ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και ο Αντιπρόεδρος από τον 

Εισηγητή που είναι αρχαιότερος κατά το διορισμό. Όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει Εισηγητής 

αναπληρώνεται από άλλον Εισηγητή κατά την πιο πάνω αρχαιότητα κατά το διορισμό. […]». 

Σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4389/2016 «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, (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. […]. 4. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., εφόσον 

απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.».  

Σύμφωνα με το άρθρο 116 «Συνεδριάσεις – Απαρτία», προβλέπεται ότι: «3. […] Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να καλεί 

στις συνεδριάσεις της, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακούς παράγοντες ή 

και τρίτους, οι οποίοι αποχωρούν σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία. Λεπτομέρειες ορίζονται στον 
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Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. 4. […]. 5. [..]. 6. Για τη λειτουργία της Ρ.Α.Λ. 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και 

Διαχείρισης (π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων», Α΄ 28/2016, όπως ισχύει τροποποιημένο) και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45)». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 123 του Ν.4389/2016 με τίτλο «Οργάνωση και προσωπικό της Ρ.Α.Λ.», 

προβλέπεται ότι: «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) […], γ) [..]. […] Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει. […] 

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).». 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 19/2016, 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. 2. Οι θέσεις του Διοικητικού προσωπικού καταλαμβάνονται από υποψηφίους με 

ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού ή Διοικητικού - Οικονομικού ή Διοικητικού - Λογιστικού 

ή Βοηθητικού προσωπικού. 3. Για όλες τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Διοικητικού 

Προσωπικού, πλην της θέσεως κατηγορίας ΥΕ, απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή 

γνώση της αγγλικής ως και γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ. 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις για 

τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου. 5. Οι συσταθείσες με την περ. 

γ της παρ. 9 του άρθρου 43 του Ν. 4150/2013 θέσεις προσωπικού κατανέμονται ως εξής: (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: […] (β) Διοικητικό Προσωπικό: δέκα 

(10) θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής: […] ». 

Τέλος, σύμφωνα και με το άρθρο 15 με τίτλο «Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο - Εκθέσεις 

Αξιολόγησης» του π.δ. 19/2016, προβλέπεται ότι «1. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο το 

οποίο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το 

παρόν προεδρικό διάταγμα. 2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τους 

εξής: (α) δύο Μέλη της Ρ.Α.Λ. με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. ο 

οποίος καθορίζει και το μέλος που είναι Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, (β) Γενικό Διευθυντή 

της Ρ.Α.Λ. με έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης ως αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Γενικός 
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Διευθυντής ως μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται, από τον Πρόεδρο, προϊστάμενος 

Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του, (γ) δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων της Ρ.Α.Λ. με τους 

αναπληρωτές τους. 3. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται για 

θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου με απόφαση που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., 

το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Ειδικά για την πρώτη θητεία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 

τα μέλη του ορίζονται αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. και η θητεία 

τους λήγει στο τέλος του επόμενου έτους από το οποίο έχουν οριστεί. Κατά τη διάρκεια της θητείας των 

μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου απαγορεύεται η αντικατάστασή τους, εκτός εάν συντρέχουν 

αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 4. Για το προσωπικό της Ρ.Α.Λ. συντάσσεται 

από το Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο κάθε Υπηρεσιακής Μονάδας το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους 

έκθεση αξιολόγησης η οποία αφορά το προηγούμενο έτος και καταχωρίζεται στον ατομικό τους φάκελο 

(μητρώο). 5. Η έκθεση αξιολόγησης για το Γενικό Διευθυντή της Ρ.Α.Λ. συντάσσεται από τον Πρόεδρο και 

το οριζόμενο από τη Ρ.Α.Λ. μέλος της. 6. Στις εκθέσεις αξιολόγησης βαθμολογούνται τα εξής: (α) η γνώση 

του αντικειμένου, δηλαδή η επαγγελματική επάρκεια, η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της 

εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, (β) το ενδιαφέρον και η δημιουργικότητα, δηλαδή το 

ενδιαφέρον και η αφοσίωση στην εργασία, η πρωτοβουλία, οι καινοτομίες, η εκπόνηση σχετικών με την 

υπηρεσία μελετών, άρθρων ή προτάσεων και η ανάληψη ευθυνών, (γ) οι υπηρεσιακές σχέσεις και η 

συμπεριφορά, δηλαδή η συμπεριφορά προς τους πολίτες, η εξυπηρέτηση του κοινού, η επικοινωνία και 

συνεργασία με τους υπαλλήλους και τις άλλες υπηρεσίες, (δ) η αποτελεσματικότητα, δηλαδή η ποιότητα 

και η ποσότητα της εργασίας, η ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των 

εργασιών του. 7. Στις εκθέσεις αξιολόγησης το προσωπικό χαρακτηρίζεται συνθετικά για το προηγούμενο 

έτος ως Άριστο, Λίαν Καλό, Καλό, Μέτριο και Ανεπαρκές. Η κατάταξη αυτή γίνεται με βάση το μέσο όρο 

των βαθμολογήσεων και των βαθμών των κρινόμενων σημείων, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδίδει ανά 

τριετία η Ρ.Α.Λ. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται στον υπάλληλο τον οποίο αφορά. 8. Οι υπάλληλοι, 

με εξαίρεση εκείνους των οποίων η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., 

μπορούν να προσφεύγουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά των εκθέσεων αξιολόγησης που τους 

αφορούν. Η προσφυγή αυτή είναι δυνατή μόνο για την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης και το 

αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίησή της στον υπάλληλο. 9. Οι υπάλληλοι μπορούν να 

προσφεύγουν κατά δυσμενών αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στη Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 10. Το προσωπικό της Ρ.Α.Λ. για όλα τα θέματα 

υπηρεσιακής κατάστασης του που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού 

διατάγματος υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α 26) και του Π.δ. 410/1988 (Α` 191), όπως 

ισχύουν κάθε φορά.». 

ΙΙ. Τα άρθρα 19 παρ. 3, 80, 82,83 και 98 του Ν. 3528/2007  

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3528/2007, το οποίο τιτλοφορείται “ Ορκωμοσία - Ανάληψη υπηρεσίας” 

προβλέπεται ότι: «[…] 3. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η 

χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την 

προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης 

διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3528/2007, το οποίο τιτλοφορείται “Βαθμολογική διάρθρωση 

θέσεων” προβλέπεται ότι: «1. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας ειδικών θέσεων (ΕΘ) 

κατατάσσονται στους βαθμούς πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο). 2. Οι θέσεις των κατηγοριών 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως 

ακολούθως: Βαθμός Α΄ Βαθμός Β΄ Βαθμός Γ΄ Βαθμός Δ΄ Βαθμός Ε΄. 3. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, TE 

και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και 
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ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄ Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους 

οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄. 4. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ 

είναι ο βαθμός Δ΄ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε΄. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 

εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους 

μεταπτυχιακοί τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄, στον οποίον κατατάσσονται με 

διαπιστωτική πράξη. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων 

στο Β΄ βαθμό. Για τους αριστούχους προσμετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό. Η παραμονή 

στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό υποχρεωτικά διαρκεί για δύο (2) συναπτά έτη τουλάχιστον 

ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 5. Οι 

θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ TE, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες». 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 82 του ίδιου Νόμου, το οποίο τιτλοφορείται “Χρόνος προαγωγής” προβλέπεται 

ότι “1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται: α) Για την κατηγορία ΥΕ: Από το βαθμό Ε΄ στο 

βαθμό Δ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Ε΄, από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό 

Δ΄ και από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄. β) Για την κατηγορία ΔΕ: Από το 

βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ στο βαθμό Β΄ οκταετής υπηρεσία 

στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. γ) Για την κατηγορία TE: 

Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εξαετής 

υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄. δ) Για την 

κατηγορία ΠΕ: Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό 

Β΄ πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄. 

2. Τα δύο (2) πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθμό όλων των κατηγοριών αποτελούν 

δοκιμαστική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40. 3. […]. 4. Για τους υπαλλήλους 

κατηγορίας ΔΕ, κατόχους αποφοιτηρίου δημοσίου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών, ο χρόνος που 

απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους υπαλλήλους 

κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον 

έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους 

κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται 

συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα 

ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων 

του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται 

κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός. [...]”. 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 83 του ίδιου Νόμου, το οποίο τιτλοφορείται “ Σύστημα προαγωγών Πίνακες 

προακτέων” προβλέπεται ότι: «Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού 

συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον 

απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 και έχουν σε 

υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το 

υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, 

λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η 

δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του και η 

αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη 

του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας. Ειδικά για την προαγωγή στον Α' 

βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική 

ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών 

προσόντων των υπαλλήλων. Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις 

καταστάσεις του άρθρου 88, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, 

καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που 

συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο 
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υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαίου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 90. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους 

πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την 

ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται 

ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να 

προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων. Στους 

πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι 

κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών 

στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του 

ανώτερου βαθμού. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν αναρτώνται στη Διαύγεια ούτε δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 3528/2007 προβλέπεται ότι: «1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν 

από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους 

μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου 

στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο 

χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε 

υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση 

εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία 

που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική 

εξέλιξη. 3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης 

παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών - μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για 

την ένταξη. 4. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές 

μουσειακές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του 

Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολο της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη 

βαθμολογική τους εξέλιξη. 5. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία 

που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο 

της ένταξης. 6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το 

διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 

ΙΙΙ. Το ΠΔ 69/2016 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του ΠΔ 69/2016 “Πεδίο εφαρμογής” προβλέπεται ότι: “Στις διατάξεις του 

παρόντος υπάγονται: α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 

του Ν. 3528/2007 (Α` 26), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα, β) οι υπάλληλοι με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη 

βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016 (Α` 33), 

γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3584/2007 (Α` 143), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του ΠΔ 69/2016 “Αντικείμενο” προβλέπεται ότι: “1. Αποδεδειγμένη 

προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και της 
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παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και η 

οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για 

τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του 

παρόντος, μετά τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και με το άρθρο 45 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 2. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 1, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους 

απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής 

απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντιστοίχως. 3. Οι υπάλληλοι, στους 

οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία της παραγράφου 1, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι 

και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της 

προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος. […] 5. Για την 

αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη 

οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει 

στον χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ΠΔ 69/2016 “Ορισμός προϋπηρεσίας” προβλέπεται ότι: “Η προϋπηρεσία 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 συνίσταται σε: α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή 

απασχόληση με έμμισθη εντολή β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.”. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΠΔ 69/2016 “Προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας” ρυθμίζεται ότι: 

“Η προϋπηρεσία πρέπει: α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της 

κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και 

μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, β) να είναι συναφής 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5.”. 

Σύμφωνα, δε, με το Άρθρο 5 του ΠΔ 69/2016 “Συνάφεια αντικειμένου προϋπηρεσίας” προβλέπεται ότι: 

“Η συνάφεια του αντικειμένου της προϋπηρεσίας κρίνεται σε σχέση με τα αντικείμενα, στα οποία 

απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να 

απασχοληθούν.”. 

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του ΠΔ 69/2016 “Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός 

Δημοσίου τομέα” προβλέπεται ότι “1. Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του άρθρου 2, ο 

ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει 

οργανικά. Η αίτησή του, προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στις 

παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας του 

άρθρου 2 μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον 

η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την 

αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2 δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του 

υπαλλήλου. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός 

από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού. 2. Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες 

ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα: α) Βεβαίωση από 

το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και 

η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος. β) Εφόσον 

η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση 

του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική 

αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή 

επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να 

προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική 

ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της περίπτωσης (β) δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του 
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οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και 

οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η 

διάρκεια και η συνάφειά της σύμφωνα με το άρθρο 5. Ως στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών 

υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του 

ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 

δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι 

προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να 

αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.  

3. Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα: α) Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις 

για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς 

και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης 

και το είδος της εργασίας. β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της 

απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να 

αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου. γ) Βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές 

εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία 

κατά τις διατάξεις του παρόντος.  

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 και 

αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού 

ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου 

προϋπηρεσίας του άρθρου 2 πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως 

πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος.  

5. Για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπαλλήλους ισχύουν οι προθεσμίες του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 καθώς και της παραγράφου 4.”. 

IV. Σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Αναφορικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, έχουν εκδοθεί:  

α) η υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.3.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ),  

β) η υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9),  

γ) η υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9.8.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧΒ9),  

δ) η υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8.12.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9) και  

ε) η υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ.5464/16.02.2017 εγκύκλιος του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι υπό στοιχεία γ’ και δ’ εγκύκλιοι αναφέρονται ειδικότερα και 

λεπτομερέστερα στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. 
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Η υπό στοιχεία (υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.3.2016) εγκύκλιος ορίζει, 

μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ, άρθρο 

25 ν. 4369/2016 Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4369/2016 αντικαθίστανται τα άρθρα 80, 82, 

83 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός 

Κώδικας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007) [….] Χρόνος προαγωγής, άρθρο 82 

του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) [………]. 

Η υπό στοιχεία γ’ (υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9.8.2016) εγκύκλιος ορίζει, μεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα:  

«…• Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου Π.Δ. αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία: α) δεν συνιστά 

πραγματική δημόσια υπηρεσία κατά τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και της παραγράφου 

2 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και β) έχει αποκτηθεί 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική 

ένταξη υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 69/2016, μετά τη μονιμοποίησή 

τους σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και με το άρθρο 45 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

ή μετά την επιτυχή πάροδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας προκειμένου για τους υπαλλήλους με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

• Η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016, 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης.  

• Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο 

αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντιστοίχως, όπως αποτυπώνεται στο χρόνο 

ασφάλισης που προκύπτει από τη βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. […]  

Α. η προϋπηρεσία εντός δημοσίου τομέα που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία και δεν υπόκειται σε 

περιορισμό ως προς το ανώτατο χρονικό διάστημα που δύναται να αναγνωριστεί, Β. η προϋπηρεσία εκτός 

δημοσίου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 

άρθρου 98 και στο Π.Δ. 69/2016:  

• δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία,  

• αναγνωρίζεται μέγιστο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών πλήρους απασχόλησης,  

• θα πρέπει να είναι συναφής ως προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι 

δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν  

• αφορά στη βαθμολογική και μόνο ένταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων και  

• λαμβάνεται υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο κατά την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 

29 του ν. 4369/2016.  

Ειδικότερα, στις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ.β της παρ. 3 του άρθρου 85 του ΥΚ προβλέπονται τα 

εξής: «25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει 

αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και…». […] • Ως προϋπηρεσία κατά την έννοια 

του Π.Δ. αναγνωρίζεται: α) η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή η απασχόληση με έμμισθη εντολή β) η 
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εξαρτημένη μισθωτή εργασία. • Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία πρέπει: α) να έχει 

διανυθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην 

οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης 

επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, β) να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία 

απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να 

απασχοληθούν.  

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) Ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής Τα 

δικαιολογητικά για τους ασκήσαντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολήθηκαν με έμμισθη 

εντολή είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα: • Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή 

Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή 

είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος ή • Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται 

άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και 

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή • 

Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση της βεβαίωσης από 

την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου 

επαγγέλματος δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την 

οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, από τα οποία να 

προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της. Ως έγγραφα που μπορεί να 

προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, 

περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, από τα οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης στο πλαίσιο άσκησης 

συγκεκριμένου ελευθέριου επαγγέλματος. Διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν 

αναγνωρίζονται ως προϋπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 αλλά συνιστούν 

αποδεικτικό στοιχείο για την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος. • Για τις περιπτώσεις που για τη 

βεβαίωση του χρόνου προϋπηρεσίας απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα θα πρέπει από αυτή 

να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το 

χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.  

Β) Μισθωτή εργασία Τα δικαιολογητικά, για όσους παρείχαν μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:  

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου 

απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας ή  

• Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του 

εργοδότη, στον οποίον απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται το είδος της απασχόλησης του 

υπαλλήλου. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 678 του Αστικού Κώδικα και του 

άρθρου 2 του ν.2112/1920 η χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη και 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι 

προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που ζητείται να 

αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.  

Γ) Γενικές παρατηρήσεις επί των δικαιολογητικών  
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• Προς διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων υπαλλήλων όσο και των αρμόδιων ασφαλιστικών 

φορέων, διευκρινίζεται ότι: στις σχετικές βεβαιώσεις που θα χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς 

φορείς για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

69/2016 δύναται να συμπεριλαμβάνονται τόσο ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης όσο και η κάλυψη 

των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι να χορηγείται μία βεβαίωση. Καταρχήν με τον όρο κάλυψη 

ασφαλιστικών εισφορών κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 νοείται και ο εν ισχύ 

διακανονισμός/ρύθμιση των εκκρεμών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα που ζητείται να 

αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.  

• Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι και για τα προσκομιζόμενα και απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος γνησιότητας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 28 του ν.4305/2014, παρακαλούνται οι αρμόδιοι ασφαλιστικοί φορείς, κατόπιν αιτήσεως του 

ενδιαφερομένου υπαλλήλου, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να 

αποστέλλουν τη σχετική βεβαίωση στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, όπου θα 

υποβληθεί το αίτημα για αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016.  

• Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δύναται να προσκομίζει κατά την κρίση του, πέραν 

των προβλεπομένων στις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016, οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, αλλά και τα 

αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια δύνανται αντιστοίχως να ζητούν περαιτέρω έγγραφα προκειμένου να 

στοιχειοθετείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από 

όλα τα προβλεπόμενα καταρχήν δικαιολογητικά, δεν προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία- π.χ. το είδος 

της παρεχόμενης εργασίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει επικουρικά οποιοδήποτε άλλο 

επίσημο έγγραφο προς απόδειξη της προϋπηρεσίας αλλά και της συνάφειας αυτής, όπως ενδεικτικά -

όσον αφορά τη μισθωτή εργασία- συμβάσεις εργασίας, κάρτα/ αναγγελία πρόσληψης, καταστάσεις 

(πίνακες προσωπικού) που τηρούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καταγγελία της σύμβασης 

καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, το οποίο διαθέτει ο ενδιαφερόμενος. […]  

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  

• Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016, ο/η 

ενδιαφερόμενος/-η υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει 

οργανικά.  

• Η αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων κατά το Π.Δ. δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου 

στοιχείου που αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας 

προϋποθέσεις αποτελούν ευθύνη του/της υπαλλήλου που υποβάλλει τη σχετική αίτηση.  

• Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την 

υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού /Προσωπικού. Οι Διευθύνσεις 

Διοικητικού/Προσωπικού εντός της ανωτέρω προθεσμίας και προ της παραπομπής στο αρμόδιο 

υπηρεσιακό συμβούλιο παρακαλούνται να εξετάζουν την καταρχήν πληρότητα των προσκομιζόμενων 

δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 και τις οδηγίες που 

παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο, ενημερώνοντας σχετικά τους αιτούντες υπαλλήλους για την κατά 

την κρίση τους κατ’ αρχήν ανάγκη προσκόμισης αποδεικτικών της προϋπηρεσίας στοιχείων.  

• Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη 

οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

προβαίνει στην εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και γνωμοδοτεί επί της αιτήσεως εντός 

τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο 



 

17 

εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται 

και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει 

ο υπάλληλος σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω (περ.5).  

•Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016 

δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του υπαλλήλου (π.χ. σε περίπτωση μετάταξης σε 

άλλη Υπηρεσία η Υπηρεσία υποδοχής δεν επανακρίνει τη συνάφεια της προϋπηρεσίας που έχει ήδη 

κριθεί συναφής από την Υπηρεσία προέλευσης).  

• Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο 

κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. […]  

5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  

• Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016, εντάσσονται 

μετά τη μονιμοποίησή τους ή μετά την επιτυχή πάροδο της δοκιμαστικής περιόδου μέχρι και τον αμέσως 

προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας 

συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος, οπότε και εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στον πίνακα προακτέων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 91 του Υ.Κ. (ν.3528/2007). Κατά την προαγωγή του υπαλλήλου, υπολογίζεται στο βαθμό 

προαγωγής τυχόν πλεονάζων χρόνος.  

• Στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 69/2016 τον καταληκτικό βαθμό της 

κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Π.Δ., 

συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.  

• Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο γνωμοδότησης του οικείου Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου…». 

Περαιτέρω, η υπό στοιχεία δ’ (υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8.12.2016) εγκύκλιος 

ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

«Για την αναγνώριση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 98 του 

Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016 πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: - να έχει διανυθεί 

προ του διορισμού /πρόσληψης του υπαλλήλου. - να έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα. Εν 

προκειμένω υπενθυμίζεται ότι προϋπηρεσία σε ν.π.ι.δ. του δημοσίου δύναται να αναγνωριστεί κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρ. 98 του Υ.Κ.. Σε κάθε περίπτωση για την 2 εφαρμογή των 

διατάξεων του αρ. 98 του Υ.Κ., αλλά και του Π.Δ. 69/2016 θα πρέπει να εξετάζεται η νομική μορφή που 

είχε ο φορέας κατά το χρόνο που διανύθηκε η προϋπηρεσία. - να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του 

βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά 

το χρόνο της ένταξης, δηλαδή κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο εξέτασης της αιτήσεως από το αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο. Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες προαναφερόμενες σχετικές 

διατάξεις, προϋπηρεσία υπαλλήλου κατηγορίας π.χ. ΠΕ κατά το χρόνο της ένταξης, η οποία αποκτήθηκε 

με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, δεν δύναται να αναγνωριστεί. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται 

τόσο οι υπηρεσίες προσωπικού όσο και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικά κατά την εξέταση των αιτημάτων των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που αιτούνται μετάταξη 

σε ανώτερη κατηγορία ή σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας και ταυτόχρονα αναγνώριση προϋπηρεσίας. 

Σε περίπτωση ωστόσο που υπάλληλος κατηγορίας π.χ. ΔΕ κατά το χρόνο της ένταξης, στον οποίο έχει ήδη 

αναγνωριστεί προϋπηρεσία που αποκτήθηκε με το βασικό τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 6 του αρ. 98 του ΥΚ και του Π.Δ. 69/2016, μεταταχθεί 

σε μεταγενέστερο χρόνο ήτοι κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης της προϋπηρεσίας 

εκτός δημοσίου τομέα σε ανώτερη κατηγορία ή σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας ή σε άλλη υπηρεσία, δεν 

αίρονται οι έννομες συνέπειες που απέρρευσαν για τον υπάλληλο κατά το χρόνο αναγνώρισης της 

προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (παρ. 1 αρ. 6 του Π.Δ. 69/2016). - να έχει αποκτηθεί μετά την 

απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι 

προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο η άδεια άσκησης επαγγέλματος δεν 

προβλεπόταν, αλλά θεσμοθετήθηκε και απαιτείτο σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο, η προϋπηρεσία 

αυτή για το διάστημα που δεν απαιτείτο η άδεια δύναται να αναγνωριστεί εφόσον νομίμως ασκείτο κατά 

το χρόνο εκείνο το επάγγελμα. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή 

τους σχετική νομοθεσία που τεκμηριώνει το νόμιμο της ασκήσεως του επαγγέλματός τους, ως ανωτέρω. 

- να έχουν κατατεθεί με πληρότητα τα απαιτούμενα κατ΄ αρχήν από το άρθρο 6 δικαιολογητικά. - να είναι 

η προϋπηρεσία συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν 

κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.  

Γενικές παρατηρήσεις επί της διαδικασίας αναγνώρισης προϋπηρεσίας: α) Σύμφωνα με τις σχετικές 

προαναφερόμενες διατάξεις περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης δεν 

αποτελεί κατά νόμο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με την απόδειξη της ειδικότητας του απασχολούμενου 

σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υφίσταται πλέον. Περαιτέρω τα φωτοαντίγραφα των καρτελών 

ενσήμων δεν υποκαθιστούν τις απαραίτητες προβλεπόμενες βεβαιώσεις των οικείων ασφαλιστικών 

φορέων […] γ) Επισημαίνεται δε ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 για 

χρονικό διάστημα, το οποίο έχει ήδη αναγνωριστεί ή αιτείται να αναγνωριστεί ως πραγματική δημόσια 

υπηρεσία κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρ. 98 του ΥΚ δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι 

δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη που έχει παρασχεθεί σε 

διαφορετικούς φορείς το ίδιο χρονικό διάστημα και ο προσπορισμός ταυτόσημων πλεονεκτημάτων εν 

προκειμένω για τον ίδιο σκοπό, ήτοι τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Επισημαίνεται δε ότι οι 

διατάξεις του ν.4354/2015 αφορούν τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και είναι διακριτές από τις 

ρυθμίσεις που αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη…». 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, 

σύμφωνα με την υπό στοιχείο ε’ (υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ.5464/16.02.2017) 

εγκύκλιο προκύπτει ότι “[...] Τέλος, σχετικά με ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, 

διευκρινίζονται και υπενθυμίζονται τα εξής: [...] ε) Όσον αφορά ερωτήματα σχετικά με την αναγνώριση 

προϋπηρεσίας, η οποία κατά την εξέταση από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού ή από τα αρμόδια 

συλλογικά όργανα, προκύπτει ότι συμπίπτει με το χρονικό διάστημα της στρατιωτικής θητείας των 

υπαλλήλων, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρ. 98 του Υ.Κ. 

δεν δύναται να αναγνωριστεί δεδομένου ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρ. 155 

του Υ.Κ. «Ο χρόνος στράτευσης πριν από την έναρξη της υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος 

πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας». Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρ. 98 του 

Υ.Κ. και των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, διευκρινίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το είδος της 

απασχόλησης και τα λοιπά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία και το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο, αυτή δύναται να αναγνωριστεί.”. 

Επιπροσθέτως, σχετικά με το θέμα της βεβαίωσης και των δικαιολογητικών των μισθωτών του πρώην 

ΙΚΑ, που αιτούνται την αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά το ΠΔ 69/2016, εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 

Α05/1105/25/1.8.2016 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ (ΑΔΑ: 

ΩΣ364691ΩΓ-Ο73), η οποία ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

«[…] Β) ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2002 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποί τους μπορούν να απευθύνονται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή έγγραφου αιτήματος, στην 
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υπηρεσία Εσόδων οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όπου, μέσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-

Ε.Τ.Α.Μ., θα εκτυπώνεται άμεσα και θα τους επιδίδεται «Λογαριασμός Ασφαλισμένου» (με 

οριστικοποιημένες εγγραφές), τον οποίο θα υποβάλουν στην υπηρεσία τους, προκειμένου να αποδείξουν 

στην υπηρεσία τους την ασφάλισή τους από 1/1/2002 και μετά, λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας 

ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.(σημ.: η εκτύπωση του «Λογαριασμού Ασφαλισμένου» πρέπει να 

υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και να σφραγίζεται σε όλα της τα φύλλα). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η 

χορήγηση τόσο της ανωτέρω βεβαίωσης (για περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/1/2001) όσο και του 

«Λογαριασμού Ασφαλισμένου» (για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2002 και μετά) τεκμαίρει ότι, δεν 

υφίσταται εκκρεμότητα, όσον αφορά τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) 

υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος έκδοσης ιδιαίτερης βεβαίωσης ως προς την 

«κάλυψη» των ασφαλιστικών εισφορών του υπαλλήλου (εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.)[...]». 

Γ. Πραγματικά Γεγονότα – Υπαγωγή  

Με βάση τα παραπάνω, την υπ’ αριθμ. 234/2021 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: 

«Βαθμολογική ένταξη και κατάταξη στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΑΔΑ: 61ΓΓ46Μ445-

ΠΡΥ), και κατόπιν επισκόπησης του φακέλου εκάστου υπαλλήλου διαπιστώνεται ότι η βαθμολογική 

κατάταξη των υπαλλήλων – στελεχών διαμορφώνεται ως εξής:  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΙΣ 

27/05/2021 

1 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 
[…] 

[…] 

2 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] 

3 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] 

4 […] 
ΤΕ Διοικητικού - 

Λογιστικού 

[…] […] 

5 […] 
Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] 

6 
[…] Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] 

7 
[…] Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 
[…] 

[…] 

8 
[…] Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] 

9 
[…] ΠΕ Διοικητικού- 

Οικονομικού 

[…] […] 

Λαμβάνοντας τώρα υπόψη και το χρονικό διάστημα μέχρι και 27/10/2021 που πραγματοποιείται 

το Διοικητικό Συμβούλιο ο ανωτέρω πίνακας Βαθμολογικής κατάταξης διαμορφώνεται ως 

κατωτέρω: 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΣΤΙΣ 27/05/2021 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΣΤΙΣ 27/10/2021 

1 

[…] Ειδικό 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] […] 

2 

[…] Ειδικό 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] […] 

3 

[…] Ειδικό 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] […] 

4 
[…] ΤΕ Διοικητικού - 

Λογιστικού 

[…] […] […] 
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5 

[…] Ειδικό 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] […] 

6 

[…] Ειδικό 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] […] 

7 

[…] Ειδικό 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] […] 

8 

[…] Ειδικό 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] […] 

9 […] 
ΠΕ Διοικητικού- 

Οικονομικού 

[…] […] […] 

Από τον ανωτέρω πίνακα Βαθμολογικής κατάταξης διαπιστώνεται ότι οι κάτωθι υπάλληλοι – 

στελέχη μπορούν να προαχθούν από τον Βαθμό Β’ στον Βαθμό Α’ μιας και καλύπτουν αρχικά το 

απαιτούμενο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών στον Βαθμό Β’: 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΙΣ 

27/10/2021 

1 
[…] Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] 

2 
[…] Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] 

3 
[…] Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] 

4 
[…] Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό 

[…] […] 

Επιπροσθέτως για τον/την ανωτέρω υπάλληλο – στέλεχος: 

1) […]:  

Για τον ανωτέρω υπάλληλο όπου από τις …/…/… ανέλαβε υπηρεσία για την πλήρωση θέσεως 

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του κλάδου με γνωστικό αντικείμενο «[…]» με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαπιστώνεται ότι, μέχρι και σήμερα, εκτελεί τα 

καθήκοντά του με επιτυχία, επαγγελματισμό και διακρίνεται για την πρωτοβουλία του και την 

επαγγελματική του αποτελεσματικότητα γεγονός το οποίο συντελεί, συνδυαστικά πάντα με το ότι 

διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας στο βαθμό Β', στο ότι κατατάσσεται στον Βαθμό 

Α’ με πλεονάζον … έτος  … μήνας και … ημέρες, διατηρώντας τυχόν επιπρόσθετο χρόνο που 

προκύψει σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

2) […]:  

Για την ανωτέρω υπάλληλο όπου από τις …/…/… ανέλαβε υπηρεσία για την πλήρωση θέσεως 

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του κλάδου με γνωστικό αντικείμενο «[…]» με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαπιστώνεται ότι μέχρι …/…/… [..] εκτέλεσε τα 

καθήκοντά της με επιτυχία, επαγγελματισμό και διακρίνεται για την πρωτοβουλία της και την 

επαγγελματική της αποτελεσματικότητα γεγονός το οποίο συντελεί, συνδυαστικά πάντα με το ότι 

διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας στο βαθμό Β', στο ότι κατατάσσεται στον Βαθμό 

Α’ με πλεονάζον … μήνες ([…]). 

3) [..]:  
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Για την ανωτέρω υπάλληλο όπου από τις …/…/… ανέλαβε υπηρεσία για την πλήρωση θέσεως 

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του κλάδου με γνωστικό αντικείμενο «[…]» με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαπιστώνεται ότι μέχρι και σήμερα εκτελεί τα 

καθήκοντά της με επιτυχία, επαγγελματισμό και διακρίνεται για την πρωτοβουλία της και την 

επαγγελματική της αποτελεσματικότητα γεγονός το οποίο συντελεί, συνδυαστικά πάντα με το ότι 

διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας στο βαθμό Β', στο ότι κατατάσσεται στον Βαθμό 

Α’ με πλεονάζον ….  μήνα.  

4) [..]: 

Για την ανωτέρω υπάλληλο όπου από τις …/…/… ανέλαβε υπηρεσία για την πλήρωση θέσεως 

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του κλάδου με γνωστικό αντικείμενο «[…]» με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαπιστώνεται ότι μέχρι και σήμερα εκτελεί τα 

καθήκοντά της με επιτυχία, επαγγελματισμό και διακρίνεται για την πρωτοβουλία της και την 

επαγγελματική της αποτελεσματικότητα γεγονός το οποίο συντελεί, συνδυαστικά πάντα με το ότι 

διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας στο βαθμό Β', στο ότι κατατάσσεται στον Βαθμό 

Α’ με πλεονάζον .. έτη … μήνες και ….  ημέρες.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α' Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελώντας χρέη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως, κατόπιν 

ουσιαστικής κρίσης των φακέλων των υπαλλήλων - στελεχών της Αρχής κατ’ άρθρον 98 του Ν. 

3528/2007 και κατ’ άρθρον 83 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 25 του ν. 4369/2016, διαπιστώνει ότι:  

Α)  […] κατατάσσεται στον Βαθμό Α’ με πλεονάζον […].  

Β)  […] κατατάσσεται στον Βαθμό Α’ με πλεονάζον [..]. 

Γ) [..] κατατάσσεται στον Βαθμό Α’ με πλεονάζον [..].  

Δ) [..] κατατάσσεται στον Βαθμό Α’ με πλεονάζον [..].  

β' Εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, ως αρμόδιο όργανο, όπως εκδώσει απόφαση για την 

βαθμολογική ένταξη εκάστου εκ των υπαλλήλων. 

 Ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Λ. 

Αθανάσιος Γ. Τορουνίδης 
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