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REGULATORY AUTHORITY FOR PORT S  
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ΘΕΜΑ 8ο: Αξιολόγηση στελεχών ΡΑΛ έτους 2018 
 
Την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 57η 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, όπως αυτή έχει ορθώς επαναληφθεί. 

 

1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος  

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς  

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής εισήγηση, δεδομένης της υποχρέωσης που φέρει η Αρχή 
δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4369/2016 να προβεί στην αξιολόγηση των υπαλλήλων που 
υπηρετούν σε αυτήν κατά το έτος 2018, περί της χορηγήσεως παράτασης της προθεσμίας για τη 
υποβολή και σύνταξη της εκθέσεως αξιολόγησης της υπαλλήλου της Αρχής, κας […] καθότι 
συντρέχουν προς τούτο λόγοι ανωτέρας βίας. 

Έπειτα αναπτύσσει συνοπτικά την από 29ης Οκτωβρίου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν 
σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 03.05.2018 η κα. […] προσελήφθη με την υπ’ αριθμ. 15/2018 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 
για την πλήρωση θέσεως Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του κλάδου με γνωστικό 
αντικείμενο «Τεχνική Αξιολόγηση Λιμενικών Έργων», κωδ. θέσης 10003 με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

2) Κατά το χρονικό διάστημα από 19.06.2019 έως 15.07.2019 η κα. [….]  βρισκόταν σε αναρρωτική 
άδεια, κατόπιν διαπιστούμενων από τον θεράποντα Ιατρό της επιπλοκών της κύησης, όπως 
προκύπτει από τα οικεία έγγραφα.  

3) Στις 24.07.2019 η Αρχή απέστειλε την με αριθ. πρωτ. [….] εμπιστευτική επιστολή προς την κα. 
[….] με αντικείμενο τον ορισμό συμβουλευτικής συνέντευξης με τον Πρόεδρο της Αρχής 
αναφορικά με την υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης. 

4) Στις 29.07.2019 η κα. [….] απέστειλε στην Αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση 
του Ιατρού – Γυναικολόγου, Διευθυντή Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Α. [….], με την οποία συνιστούνταν η 
χορήγηση αναρρωτικής άδειας διάρκειας τριάντα (30) ημερών, αρχής γενομένης από τις 
29.07.2019 λόγω πρόωρων συσπάσεων και αιμόρροιας. 

5) Στις 06.08.2019 η κα. [….] απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή, στην οποία 
ανέφερε ότι από 29.07.2019 βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης επί διακοπή 
κυήσεως καθώς και ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα επικοινωνούσε εκ νέου με την Αρχή 
προκειμένου να οριστεί ημερομηνία συνάντησης.  

6) Στις 10.09.2019 η κα. [….] απηύθυνε την με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1019/10.09.19 αίτηση ενώπιον της 
Αρχής, με την οποία αιτούνταν τη χορήγηση άδειας κύησης από 02.09.2019 έως 01.11.2019, η 
οποία συνοδευόταν από τη βεβαίωση του Ιατρού - Γυναικολόγου κ. Δρ. [….], σύμφωνα με την 
οποία πιθανή ημερομηνία τοκετού ορίστηκε η 1η Νοεμβρίου έτους 2019. 
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7) Στις 29.10.2019 η κα. [….] μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απέστειλε την με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
1267/29.10.2019 επιστολή με την οποία γνωστοποίησε στην Αρχή ότι στις 16.10.2019 γέννησε. 
Περαιτέρω, έθεσε το ερώτημα εάν ως ημέρες άδειας λαμβάνονται υπόψη οι υπολειπόμενες από 
την από 02.09.2019 χορηγούμενη άδεια κυήσεως ημέρες, ειδάλλως ανέφερε ότι επιθυμεί να της 
χορηγηθεί άδεια λοχείας, αρχής γενομένης από 16.10.2019.  

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

3) Ο Ν. 4369/2016 «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 τα 
άρθρα 14 έως 21, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ Α’ 33).  

4) Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄28).  

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

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

7) Η με αρ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/3/οικ.33944 εγκύκλιος του Τμήματος Αξιολόγησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης γα την αξιολογική περίοδο 
του έτους 2018 και γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις 
αξιολόγησης μετά από την εξέτασή τους από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την 
αξιολογική περίοδο του έτους 2017» (ΑΔΑ:9053465ΧΘΨ-2ΒΕ). 

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Δυνάμει των άρθρων 14-21 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύουν, η Αρχή οφείλει να διενεργήσει 
διαδικασία για την «αξιολόγηση και συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία θέσης 
στόχων, όπως και γενικότερα στη λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης έργου της δημόσιας 
υπηρεσίας.». Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. δ’ του Ν. 4369/2016, στις διατάξεις του 
συστήματος αξιολόγησης υπάγεται και το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών. Περαιτέρω, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8 του ίδιου νόμου «Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει 
εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών 
κατά το προηγούμενο έτος για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με 
σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη 
υπηρεσία, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 16». 
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Εν προκειμένω, η κα. [….] προσελήφθη στις 03.05.2018 με την υπ΄αριθμ. [….] Απόφαση Προέδρου 
στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων για την πλήρωση θέσεως Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του 
κλάδου με γνωστικό αντικείμενο «Tεχνική Αξιολόγηση Λιμενικών Έργων», κωδ. θέσης 10003 με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Κατ’ εφαρμογή των προαναφερθέντων 
άρθρων, η Αρχή απέστειλε στην κα. [….] εμπιστευτική επιστολή με αντικείμενο τον ορισμό 
συμβουλευτικής συνέντευξης αναφορικά με την σύνταξη – υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης 
του έτους 2018. Η κα. [….] κατά το χρονικό διάστημα από 19.06.2019 έως 15.07.2019, 16.07.2019 
έως 29.07.2019 και έως 29.08.2019 βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, κατόπιν σύστασης του 
Ιατρού – Γυναικολόγου Δρ. [….], εξαιτίας επιπλοκών που παρουσίασε κατά την διάρκεια της 
κύησης.  

Στις 06.08.2019 η κα. [….] απέστειλε επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρχή, με 
την οποία αφενός ενημέρωσε εκ νέου την Αρχή ότι βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια λόγω 
επαπειλούμενης κύησης και αφετέρου ανέφερε ότι αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου θα 
επικοινωνούσε με την Αρχή προκειμένου να οριστεί ημερομηνία συνάντησης σχετικά με την 
αξιολόγησή της. Ωστόσο, στις 10.09.2019, κατόπιν έγγραφου αιτήματός της, το οποίο υπέβαλε 
στην Αρχή, της χορηγήθηκε άδεια κυήσεως κατά το χρονικό διάστημα από 02.09.2019 έως 
01.11.2019, καθότι, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στην αίτηση χορήγησης άδειας 
κύησης βεβαίωση του Ιατρού – Γυναικολόγου της, πιθανή ημερομηνία τοκετού ορίστηκε η 1η 
Νοεμβρίου του έτους 2019. Στις 29.10.2019, η κα. [….] απέστειλε επιστολή στην Αρχή, με την 
οποία γνωστοποίησε ότι γέννησε στις 16.10.2019 και αιτήθηκε τη χορήγηση άδειας λοχείας από 
16.10.2019, στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι σε ισχύ η αναρρωτική άδεια που της είχε 
χορηγηθεί, κατόπιν της από 10.09.2019 αίτησής της, καθότι γέννησε.  

Εξαιτίας της ως άνω περιγραφόμενης κατάστασης της υγείας της, η κα. [….] αδυνατεί για λόγους 
ανωτέρας βίας, όπως ευχερώς συνάγεται, να προσέλθει στην Αρχή, προσκομίζοντας παράλληλα 
τα απαιτούμενα, για τη διενέργεια της διαδικασίας της αξιολόγησης, δικαιολογητικά έγγραφα. 
Επομένως, δεν είναι εφικτό να συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης, ήτοι να οριστεί 
συμβουλευτική συνέντευξη και να συνταχθεί και υποβληθεί η Έκθεση Αξιολόγησης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπως χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας για τη σύνταξη και 
υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης για ένα τρίμηνο, από την λήψη της παρούσας απόφασης, 
καθότι συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας στο πρόσωπο της κας [….]. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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