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ΑΠΟΦΑΗ 248/2021 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  9 0 η

 

 
 Θζμα: 6ο Παροχή ςφμφωνησ γνϊμησ και εξουςιοδότηςησ Αντιπροζδρου περί χορήγηςησ 

άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου. 
 

 

Σθν 27θ Οκτωβρίου 2021, θμζρα Σετάρτθ, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 90θ υνεδρίαςι τουσ, μζςω τθλεδιάςκεψθσ και 
φυςικισ παρουςίασ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Αντιπροζδρου τθσ Ακαναςίου Γ. Σορουνίδθ, 
προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ Αντιπρόεδροσ 

2. Κουφόσ Παναγιϊτθσ Ειςθγθτισ 

3. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

4. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

5. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

  

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟ:  

Κουμπαράκθσ Γεϊργιοσ Μζλοσ 

 

 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί ο υπάλλθλοσ, Ηλίασ Αντωνιάδθσ. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Αντιπρόεδροσ ανζφερε ότι με τθν παροφςα Ειςιγθςθ καλείται θ 
Αρχι εκφράςει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ και εγκρίνει το αίτθμα του *…+, αναφορικά με τθν 
χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι. Σο ιδιωτικό ζργο, αφορά εν προκειμζνω 
ςτθν παροχι εκπαιδευτικοφ ζργου με αμοιβι ςε Δθμόςια ΙΕΚ, θ οποία κα περιλαμβάνει τθν 
διδαςκαλία του μακιματοσ Βαςικζσ Αρζσ Λογιςτικισ. Σο εν λόγω ιδιωτικό ζργο ςυμβιβάηεται με 
τα κακικοντα του *…+ και το ζργο τθσ Αρχισ, και ειςθγείται τθν διατφπωςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ και 
ςυνακόλουκα τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ.  

Κατόπιν, ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 22ασ Οκτωβρίου 2021 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, 
λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτιν, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν 
ςε διαλογικι ςυηιτθςθ, μετά το πζρασ τθσ οποίασ, το ανωτζρω μζλοσ, *…+ , απεχϊρθςε. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν Ειςιγθςθ.  

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

1. ΙΣΟΡΙΚΟ 

1. Ο *…+ είναι [..]  τθσ Αρχισ δυνάμει τθσ υπ’ αρικμόν 1000.0/…../20… Απόφαςθσ του Τπουργοφ 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ [..].  

2. Με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ …./14.10.2021 αίτθςι του, *…+, αιτείται τθν χοριγθςθ άδειασ για τθν 
άςκθςθ ιδιωτικοφ – ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι, ιτοι τθν παροχι διδακτικοφ ζργου με ωραία 
αντιμιςκία, για το τρζχον χειμερινό εξάμθνο κατάρτιςθσ. Ειδικότερα ανζφερε ότι του ζχει 
προτακεί διδακτικό ζργο από τα δθμόςια ΙΕΚ των *…+ και περιλαμβάνει τθν διδαςκαλία των 
μακθμάτων [..] ςυνολικά 4 ϊρεσ κατ’ εβδομαδιαία βάςθ.  

Σο προσ ανάκεςθ διδακτικό ζργο πρόκειται να λάβει χϊρα κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ, ιτοι ςε 
χρόνο μετά τθ λιξθ τθσ παρουςίασ του ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, και ςε χρόνουσ που δεν 
ςυμπίπτουν με τθν άςκθςθ των ςυναφϊν κακθκόντων του. 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1. Ο Ν.3051/2002 «υνταγματικά κατοχυρωμζνεσ ανεξάρτθτεσ αρχζσ, τροποποίθςθ και 
ςυμπλιρωςθ του ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και ςυναφείσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 
220/Α’/20.09.2002), άρκρα 1, 2 και 3. 

2. Ο Ν.3528/2007«Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων 
και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α’/09.02.2007), αρ. 2, 31, 41 και 107 όπωσ ιςχφουν. 

3. Ο Ν.4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/Α’/06.09.2011), αρ. 24.  

4. ΟΝ.4354/2015, Κεφαλαίου Β' «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ 
ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων 
και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων.» (ΦΕΚ 176/Α’/16.12.2015), αρ. 28. 
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5.Ο Ν.4389/2016«Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 94/Α’/27-05-16) άρκρα 
108 ζωσ 126. 

6. Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 63/Α’/05.04.2018), αρ. 15. 

7. Ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για τθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 35/α’/28.02.2019), άρκρα 45 
ζωσ 47. 

8.ΟΝ.4609/2019 «Ρυκμίςεισ Μζριμνασ Προςωπικοφ Ενόπλων Δυνάμεων, τρατολογίασ, 

τρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 67/Α’/03.05.2019), αρ. 64. 

9. Ο Ν. 4692/2020 «Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ 111/Α’/12.06.2020), 

ιδίωσ το άρκρο 55. 

10. ΟΝ.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
45/Α’/09.03.1999), όπωσ ιςχφει. 

11. ΟΝ. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
184/Α’/23.09.2020), όπωσ ιςχφει. 

12. Σο Π.Δ.19/2016«Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ 28/Α’/24.02.2016, άρκρα 1,6,7,9 ζωσ 15), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

13. Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ «Οριςμόσ Προζδρου, 
Αντιπροζδρου, δφο (2) ειςθγθτϊν, πζντε (5) τακτικϊν μελϊν και δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν 
τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 299 Τ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017), 

14. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

15. Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 

16. Η υπ’ αρ. 296/8.2.2021 επιςτολι παραίτθςθσ τακτικοφ μζλουσ τθσ Ρ.Α.Λ. θ οποία ζγινε 
αποδεκτι με τθν υπ’ αρ. 72414/4.10.2021 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 860/08.10.2021). 

17.Ηυπ’ αρ. 1366/5.8.2021 επιςτολι παραίτθςθσ του Προζδρου τθσ Ρ.Α.Λ. με ζναρξθ τθσ ιςχφοσ 
τθν 14 επτεμβρίου 2021, όπωσ ζγινε αποδεκτι με τθν υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 απόφαςθ του 
Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 860/08.10.2021)και θ εκ τθσ 
διατάξεωσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 109 του Ν.4389/2016 αναπλιρωςι του ελλείποντοσ 
Προζδρου από τον Αντιπρόεδρο τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων μζχρι τον διοριςμό νζου 
Προζδρου. 
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18. Η υπ’ αρ. Κ1/104717/2020 απόφαςθ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων «Κανονιςμόσ 
Διαχείριςθσ του Μθτρϊου Εκπαιδευτϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ των Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 
3393/Β’/13.08.2020), αρ. 1.  

3. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΑΠΟΦΑΗ 

Α. Νομικό Πλαίςιο  

Ι. Οι προβλζψεισ του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27.05.16) 

φμφωνα με το άρκρο 108 του Ν. 4389/2016, το οποίο φζρει τον τίτλο «φςταςθ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων», προβλζπεται ότι: «1. *…+. 2. Σα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προςωπικισ και 
λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ και κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ, δεςμεφονται μόνο από 
το νόμο και τθ ςυνείδθςι τουσ και υποχρεοφνται να τθροφν τισ αρχζσ τθσ αντικειμενικότθτασ και 
τθσ αμερολθψίασ. Για τθ Ρ.Α.Λ. εφαρμόηεται αναλόγωσ το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 2 του ν. 3051/2002 (Α` 220), όπωσ ιςχφει.». 

Ακολοφκωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 109 «υγκρότθςθ», προβλζπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. ςυγκροτείται από 
εννζα (9) μζλθ, εκ των οποίων ζνα μζλοσ είναι Πρόεδροσ, ζνα μζλοσ Αντιπρόεδροσ και δφο μζλθ 
Ειςθγθτζσ και απαρτίηεται από πρόςωπα αναγνωριςμζνου κφρουσ που διακρίνονται για τθν 
επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ τθν ειδικότερθ γνϊςθ και εμπειρία τθσ πρακτικισ λειτουργίασ των 
λιμζνων και τθν επαγγελματικι τουσ ικανότθτα ςτον τεχνικό, νομικό και οικονομικό τομζα, ιδίωσ ςε 
κζματα ναυτιλίασ, ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και λειτουργίασ 
λιμζνων ι οικονομικισ και πολιτικισ λιμζνων ι λιμενικισ βιομθχανίασ, κακϊσ και εχζγγυα ανεξαρτθςίασ 
και αμερολθψίασ. Για τθ Ρ.Α.Λ. εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 3051/2002 (Α` 
220), όπωσ ιςχφει. Ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και οι Ειςθγθτζσ είναι ανϊτατοι κρατικοί λειτουργοί 
πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ και τελοφν, κατά το χρόνο που κατζχουν τθ κζςθ τουσ, ςε 
αναςτολι τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Με τθν απόφαςθ διοριςμοφ κακορίηεται εάν τα 
λοιπά πζντε (5) μζλθ είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ ι μερικισ απαςχόλθςθσ. Εφόςον τα μζλθ τθσ 
Ρ.Α.Λ. που είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ είναι μζλθ διδακτικοφ ερευνθτικοφ 
προςωπικοφ Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΔΕΠ ΑΕΙ) τότε, ςε ςχζςθ με τθν αναςτολι αςκιςεωσ 
των κακθκόντων τουσ ωσ μελϊν ΔΕΠ Α.Ε.Ι, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 24 του ν. 4009/2011 
(Α  ̀195).Επιπλζον των τακτικϊν μελϊν ορίηονται και δφο αντίςτοιχα αναπλθρωματικά μζλθ τα οποία 
πρζπει να ζχουν τα ίδια προςόντα με τα τακτικά μζλθ και τα οποία αναπλθρϊνουν το τακτικό μζλοσ, 
εκτόσ του Προζδρου, του Αντιπροζδρου και των Ειςθγθτϊν, όταν αυτό απουςιάηει, κωλφεται ι ελλείπει. 
Όταν απουςιάηει, κωλφεται ι ελλείπει ο Πρόεδροσ, αναπλθρϊνεται από τον Αντιπρόεδρο και ο 
Αντιπρόεδροσ από τον Ειςθγθτι που είναι αρχαιότεροσ κατά το διοριςμό. Όταν απουςιάηει, κωλφεται ι 
ελλείπει Ειςθγθτισ αναπλθρϊνεται από άλλον Ειςθγθτι κατά τθν πιο πάνω αρχαιότθτα κατά το 
διοριςμό. 2. Ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ, τα μζλθ και οι Ειςθγθτζσ τθσ Ρ.Α.Λ. επιλζγονται από τθ 
Διάςκεψθ των Προζδρων, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Θεςμϊν και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ, 
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ θ  ̀ του άρκρου 14 και του άρκρο 43 Α` του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ και 
διορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ μζςα ςε προκεςμία 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ τθσ Διάςκεψθσ των Προζδρων. Η 
κθτεία του Προζδρου, του Αντιπροζδρου και των μελϊν τθσ Ρ.Α.Λ., τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν, 
κακϊσ και των Ειςθγθτϊν, είναι πενταετισ και μπορεί να ανανεωκεί μία φορά. Η διαδικαςία διοριςμοφ 
των μελϊν τθσ Ρ.Α.Λ. κινείται δφο μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ των προθγοφμενων μελϊν. Αν 
πεκάνει, παραιτθκεί ι εκπζςει ο Πρόεδροσ ι ο Αντιπρόεδροσ ι μζλοσ τθσ Ρ.Α.Λ. διορίηεται νζοσ 
Πρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ ι νζο μζλοσ για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ. Δεν μποροφν να οριςτοφν μζλθ τθσ 
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Ρ.Α.Λ, τα πρόςωπα που ζχουν εκπζςει από τθν ιδιότθτα του μζλουσ αυτισ για τουσ λόγουσ που 
ορίηονται ςτο νόμο αυτόν. Η κθτεία των μελϊν τθσ Ρ.Α.Λ. παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι το διοριςμό 
νζων. Ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. αποχωροφν αυτοδικαίωσ με τθ ςυμπλιρωςθ 
του εβδομθκοςτοφ (70οφ) ζτουσ θλικίασ τουσ. Η κθτεία των υφιςτάμενων μελϊν τθσ Ρ.Α.Λ. 
παρατείνεται αυτοδίκαια μζχρι το διοριςμό νζων, ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο.3. Ο Πρόεδροσ, ο 
Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ., τακτικά και αναπλθρωματικά, μετά τθν επιλογι τουσ και πριν από 
τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ διοριςμοφ τουσ, γνωςτοποιοφν ςτον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ τθν παροχι υπθρεςίασ, ςυμβουλισ, εργαςίασ ι ζργου, που ζχουν αναλάβει με εντολι ι με 
οποιαδιποτε ζννομθ ςχζςθ τα τελευταία πζντε χρόνια πριν από τθν ζναρξθ τθσ κθτείασ τουσ. Μετά από 
εξζταςθ των προςκομιςκζντων ςτοιχείων, ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ μπορεί με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςι του να αναπζμψει το ηιτθμα ςτθν Επιτροπι Θεςμϊν και Διαφάνειασ για νζα 
κρίςθ. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ του Προζδρου τθσ Ρ.Α.Λ. υφίςταται και για 
κάκε ζργο, εργαςία, υπθρεςία, ςυμβουλι ι εντολι που παρζχουν τα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. που δεν είναι 
πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ. Εφόςον από τισ πιο 
πάνω γνωςτοποιιςεισ προκφπτει προθγοφμενθ ι υφιςτάμενθ ςχζςθ του μζλουσ με επιχείρθςθ που 
εμπλζκεται άμεςα ι ζμμεςα ςε υπό εξζταςθ υπόκεςθ, τεκμαίρεται κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτισ 
ςυνεδριάςεισ τθσ Ρ.Α.Λ. για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ που ςχετίηεται με τθν επιχείρθςθ αυτι. 
7. τον Πρόεδρο, ςτον Αντιπρόεδρο και ςτα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. απαγορεφεται ο άμεςοσ ι ζμμεςοσ 
προςποριςμόσ οποιουδιποτε οφζλουσ από επιχειριςεισ ι από τρίτουσ που επθρεάηονται άμεςα από τθ 
δραςτθριότθτά τουσ. 8. Σα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. και οι αναπλθρωτζσ τουσ ζχουν υποχρζωςθ τιρθςθσ τθσ 
εμπιςτευτικότθτασ και τθσ εχεμφκειασ. Ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. 
υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ εμπιςτευτικότθτασ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα των οποίων ζλαβαν γνϊςθ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 9. Με απόφαςθ του 
Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, φςτερα από γνϊμθ τθσ Ρ.Α.Λ., καταρτίηεται Κϊδικασ 
Δεοντολογίασ που ρυκμίηει τον τρόπο άςκθςθσ των κακθκόντων των μελϊν τθσ και του προςωπικοφ 
τθσ. 10. Ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ, τακτικά και αναπλθρωματικά, δεν 
επιτρζπεται, «για τρία (3) ζτθ» μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ , με οποιονδιποτε τρόπο, να παρζχουν 
υπθρεςία με ζμμιςκθ εντολι ι με οποιαδιποτε ζννομθ ςχζςθ, ςε εταιρία ι επιχείρθςθ επί των 
υποκζςεων εκείνων τισ οποίεσ οι ίδιοι χειρίςτθκαν ι επί των οποίων είχαν ςυμμετάςχει ςτθ λιψθ 
απόφαςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ. Ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ, 
τακτικά ι αναπλθρωματικά, δεν επιτρζπεται, για τρία ζτθ μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ να 
αναλαμβάνουν γενικϊσ τθν υπεράςπιςθ υποκζςεων ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. ι τθν προςφυγι ενϊπιον των 
δικαςτθρίων κατά αποφάςεϊν τθσ. Η απαγόρευςθ αυτι δεν υπόκειται ςε προκεςμία αναφορικά με 
υποκζςεισ που χειρίςτθκαν *ι επί των οποίων είχαν ςυμμετάςχει ςτθ λιψθ απόφαςθσ κατά τθ διάρκεια 
τθσ κθτείασ τουσ+. ε όςουσ παραβαίνουν τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, πρόςτιμο ίςο με το δεκαπλάςιο των ςυνολικϊν 
αποδοχϊν και αποηθμιϊςεων που ζλαβε το μζλοσ τθσ Ρ.Α.Λ. κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του.11. Σα 
μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. εκπίπτουν αυτοδικαίωσ από τθ κζςθ τουσ: α) αν εκδοκεί ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ 
δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα που ςυνεπάγεται κϊλυμα διοριςμοφ ςε κζςθ δθμοςίου υπαλλιλου ι 
ζκπτωςθ δθμοςίου υπαλλιλου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων 
Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α  ̀ 26), β) εάν δεν προβοφν ςτισ 
γνωςτοποιιςεισ τθσ παραγράφου 3. 12. Η ιδιότθτα του μζλουσ αναςτζλλεται αν εκδοκεί αμετάκλθτο 
παραπεμπτικό βοφλευμα για αδίκθμα που ςυνεπάγεται κϊλυμα διοριςμοφ ςε κζςθ δθμοςίου 
υπαλλιλου ι ζκπτωςθ δθμοςίου υπαλλιλου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3528/2007 (Α  ̀26) και 
μζχρι να εκδοκεί αμετάκλθτθ ακωωτικι απόφαςθ. Αν αναςταλεί θ ιδιότθτα μζλουσ, διορίηεται 
αναπλθρωματικό μζλοσ, θ κθτεία του οποίου διαρκεί όςο διαρκεί θ αναςτολι. 13. Οι αποδοχζσ των 
μελϊν τθσ Ρ.Α.Λ. που είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ 
των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 14. Σο φψοσ τθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ, των δαπανϊν μετακίνθςθσ και διανυκτζρευςθσ του 
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Προζδρου, του Αντιπροζδρου, των Ειςθγθτϊν και των λοιπϊν μελϊν τθσ, κακϊσ και του προςωπικοφ 
τθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ κακορίηονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Σα οριηόμενα ςτθν 
παροφςα παράγραφο τελοφν υπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α  ̀40).». 

φμφωνα με το άρκρο 111 με τίτλο «Πεικαρχικό υμβοφλιο» προβλζπεται ότι: «1. *…+.2. Πεικαρχικά 
παραπτϊματα κεωροφνται: α) θ ουςιϊδθσ παράβαςθ διατάξεων του παρόντοσ και εν γζνει τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων, β) θ απόκτθςθ 
οικονομικοφ οφζλουσ ι ανταλλάγματοσ του ιδίου του μζλουσ ι τρίτου προςϊπου κατά τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων του ι εξ αφορμισ αυτϊν και γ) θ υπαίτια πρόκλθςθ ηθμίασ ςε βάροσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ι τθσ Ρ.Α.Λ.. Σα παραπάνω παραπτϊματα τιμωροφνται πεικαρχικά αν ζχουν τελεςτεί με δόλο 
ι αμζλεια, μθ αρκοφςθσ τθσ ιδιαιτζρασ ελαφράσ αμζλειασ. *…+ 12. Οι διατάξεισ του Μζρουσ Ε  ̀
(«Πεικαρχικό Δίκαιο») του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων 
Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίοσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3528/2007, όπωσ οι διατάξεισ αυτζσ εκάςτοτε 
ιςχφουν, εφαρμόηονται αναλογικά, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.». 

φμφωνα με το άρκρο 115 του Ν. 4389/2016 με τον τίτλο «Εκπροςϊπθςθ τθσ Ρ.Α.Λ. - Αρμοδιότθτεσ 
Προζδρου», προβλζπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. παρίςταται αυτοτελϊσ ωσ διάδικοσ ςτα δικαςτιρια ςε κάκε 
είδουσ δίκεσ. 2. Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. τθν εκπροςωπεί ενϊπιον κάκε δικαςτικισ αρχισ και ςτισ ςχζςεισ 
τθσ με τισ άλλεσ διοικθτικζσ ι ανεξάρτθτεσ αρχζσ και τουσ τρίτουσ και ζχει, δυνάμει τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ, των διατάξεων του παρόντοσ και των αποφάςεων τθσ Ρ.Α.Λ. τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ 
αυτισ, αςκεί δε τισ προσ τοφτο αρμοδιότθτεσ και ιδίωσ: (α) προΐςταται όλων των υπθρεςιϊν τθσ, 
διευκφνει το ζργο τουσ και αςκεί πεικαρχικι εξουςία επί του προςωπικοφ τθσ, (β) κακορίηει τα κζματα 
θμεριςιασ διάταξθσ και προεδρεφει ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Ρ.Α.Λ., (γ) παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των 
αποφάςεων, ποριςμάτων και οποιωνδιποτε άλλων πράξεϊν τθσ, (δ) λαμβάνει αποφάςεισ 
διαχειριςτικοφ χαρακτιρα για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ και τθν εφαρμογι των αποφάςεϊν τθσ, (ε) 
μεριμνά για τθν κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ, απολογιςμοφ και ιςολογιςμοφ τθσ Ρ.Α.Λ.. 3. Ο Πρόεδροσ 
τθσ Ρ.Α.Λ. μπορεί με πράξθ του να ανακζτει τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ρ.Α.Λ. ςτον Αντιπρόεδρο ι ςε άλλα 
μζλθ τθσ, εκτόσ δε των περιπτϊςεων όπου ο νόμοσ το απαγορεφει ρθτά, μπορεί με πράξθ του να 
παρζχει εξουςιοδότθςθ ςτον Αντιπρόεδρο ι ςε άλλα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. ι ςτο Γενικό Διευκυντι ι ςε 
Προϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων για τθ διενζργεια ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ ι ενζργειασ ι κατθγορίασ 
πράξεων ι ενεργειϊν, κακϊσ και να υπογράφουν «με εντολι προζδρου» ζγγραφα ι άλλεσ πράξεισ τθσ 
Ρ.Α.Λ., οι οποίεσ δθμοςιεφονται δι’ αναρτιςεωσ, με επιμζλεια τθσ Γραμματείασ τθσ Ρ.Α.Λ. ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων και δθμοςιεφςεων τθσ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. Οι πράξεισ του προθγοφμενου 
εδαφίου δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 4. Σον Πρόεδρο τθσ Ρ.Α.Λ., εφόςον 
απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνει ο Αντιπρόεδροσ.».  

ΙΙ. Νόμοσ 3528/2007 «Κφρωςη του Κϊδικα Κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικϊν Διοικητικϊν 
Τπαλλήλων και Τπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α’/9.02.2007) 

φμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 3528/2007 προβλζπεται ότι «1. τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα 
υπάγονται οι πολιτικοί διοικθτικοί υπάλλθλοι του κράτουσ και των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου 
δικαίου. 2. Τπάλλθλοι ι λειτουργοί του κράτουσ ι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, οι οποίοι, 
κατά ςυνταγματικι ι νομοκετικι πρόβλεψθ, διζπονται από ειδικζσ διατάξεισ, κακϊσ και οι υπάλλθλοι 
των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ για όςα κζματα δεν 
ρυκμίηονται από τισ ειδικζσ γι  ̀αυτοφσ διατάξεισ.». 

φμφωνα με το άρκρο 31 του ν. 3528/2007, το οποίο φζρει τον τίτλο «Άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου με 
αμοιβι» προβλζπεται ότι: «1. Μετά από άδεια ο υπάλλθλοσ μπορεί να αςκεί ιδιωτικό ζργο ι εργαςία 
με αμοιβι, εφόςον ςυμβιβάηεται με τα κακικοντα τθσ κζςθσ του και δεν παρεμποδίηει τθν ομαλι 
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εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του. 2. Η άδεια χορθγείται για ςυγκεκριμζνο ζργο ι εργαςία μετά από 
ςφμφωνθ αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο 
τρόπο. Η άδεια ςτουσ υπαλλιλουσ του Δθμοςίου χορθγείται από τον οικείο υπουργό και ςτουσ 
υπαλλιλουσ των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου από το ανϊτατο μονομελζσ όργανο διοίκθςθσ 
και αν δεν υπάρχει τζτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του ςυλλογικοφ οργάνου διοίκθςθσ. 3. Δεν 
επιτρζπεται ςτον υπάλλθλο θ κατ’ επάγγελμα άςκθςθ εμπορίασ. 4. Ειδικζσ απαγορευτικζσ διατάξεισ 
διατθροφνται ςε ιςχφ. 5. *…+.». 

φμφωνα με το άρκρο 41 του Ν.3528/2007, προβλζπεται ότι: «Άρκρο 41 Δικαίωμα - Αξίωςθ 
μιςκοφ»1. Ο υπάλλθλοσ ζχει δικαίωμα ςε μιςκό. Ο μιςκόσ κακορίηεται ςε μθνιαία βάςθ και ζχει 
ςκοπό τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ του υπαλλιλου. 2. Οι κάκε είδουσ πρόςκετεσ αποδοχζσ ι 
απολαβζσ των υπαλλιλων δεν μπορεί να είναι κατά μινα ανϊτερεσ από το ςφνολο των αποδοχϊν 
τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. 3. Η αξίωςθ του υπαλλιλου για το μιςκό αρχίηει από τθν ανάλθψθ 
υπθρεςίασ. 4. Προκειμζνου περί υπαλλιλου, ο οποίοσ επανζρχεται από τθν κατάςταςθ τθσ 
διακεςιμότθτασ ι τθσ αργίασ ςτα κακικοντα του, θ αξίωςθ για πλιρθ μιςκό αρχίηει από τθν 
επανάλθψθ των κακθκόντων του. 5. Η αξίωςθ του υπαλλιλου για μιςκό παφει με τθ λφςθ τθσ 
υπαλλθλικισ ςχζςθσ. 6. Οι αποδοχζσ που παρζχονται μετά τθ λφςθ τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ αντί 
για ςφνταξθ, ςφμφωνα με τθ ςυνταξιοδοτικι νομοκεςία, δεν επθρεάηονται από τισ διατάξεισ τθσ 
παρ. 5 του παρόντοσ άρκρου.».  

φμφωνα με το άρκρο 107 με τίτλο «Απαρίκμθςθ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων», προβλζπεται ότι: «1. 
Πεικαρχικά παραπτϊματα είναι: α) πράξεισ με τισ οποίεσ εκδθλϊνεται άρνθςθ αναγνϊριςθσ του 
υντάγματοσ ι ζλλειψθ αφοςίωςθσ ςτθν Πατρίδα και τθ Δθμοκρατία, β) κάκε παράβαςθ υπαλλθλικοφ 
κακικοντοσ που προςδιορίηεται από τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλουν ςτον υπάλλθλο οι κείμενεσ 
διατάξεισ, εντολζσ και οδθγίεσ. Σο υπαλλθλικό κακικον ςε καμία περίπτωςθ δεν επιβάλλει ςτον 
υπάλλθλο πράξθ ι παράλειψθ που να αντίκειται προσ τισ διατάξεισ του υντάγματοσ και των νόμων, 
υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 25 του παρόντοσ, γ) θ παράβαςθ κακικοντοσ κατά τον Ποινικό 
Κϊδικα ι άλλουσ ειδικοφσ ποινικοφσ νόμουσ, δ) θ απόκτθςθ οικονομικοφ οφζλουσ ι ανταλλάγματοσ 
προσ όφελοσ του ιδίου του υπαλλιλου ι τρίτου προςϊπου, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ι εξ 
αφορμισ αυτϊν, ε) θ αναξιοπρεπισ ι ανάρμοςτθ ι ανάξια για υπάλλθλο ςυμπεριφορά εντόσ ι εκτόσ 
υπθρεςίασ. Ειδικι περίπτωςθ παρόμοιασ ςυμπεριφοράσ αποτελεί οποιαδιποτε πράξθ κατά τθσ 
γενετιςιασ ελευκερίασ ι οποιαδιποτε πράξθ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, ςτθν 
οποία ενζχεται εκπαιδευτικόσ ι υπάλλθλοσ που υπθρετεί ςε ςχολείο, ςτ) θ παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ 
αμερολθψίασ, η) θ παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ, των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 
ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζματα εργαςίασ και απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με τον ν. 3896/2010, και θ 
χριςθ γλϊςςασ ζμφυλθσ διάκριςθσ, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων. θ) θ παραβίαςθ τθσ 
υποχρζωςθσ εχεμφκειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του παρόντοσ, κ) θ ςοβαρι 
απείκεια, ι) θ αδικαιολόγθτθ αποχι από τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων, ια) θ παραβίαςθ των 
υποχρεϊςεων του άρκρου 27 του παρόντοσ, κακϊσ και θ αδικαιολόγθτθ προτίμθςθ νεότερων 
υποκζςεων με παραμζλθςθ παλαιότερων, ιβ) θ άρνθςθ παροχισ πλθροφόρθςθσ ςτουσ πολίτεσ και τισ 
αρχζσ, ιγ) θ προδιλωσ αδικαιολόγθτθ μθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και θ υπαίτια μθ ζγκαιρθ 
διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν τουσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ιδ) θ χρθςιμοποίθςθ τθσ 
δθμοςιοχπαλλθλικισ ιδιότθτασ ι πλθροφοριϊν που κατζχει ο υπάλλθλοσ λόγω τθσ υπθρεςίασ ι τθσ 
κζςθσ του, για εξυπθρζτθςθ ιδιωτικϊν ςυμφερόντων του ίδιου ι τρίτων προςϊπων, ιε) θ 
αδικαιολόγθτθ άρνθςθ προςζλευςθσ για ιατρικι εξζταςθ, ιςτ) θ άμεςθ ι μζςω τρίτου προςϊπου 
ςυμμετοχι ςε δθμοπραςία τθν οποία διενεργεί επιτροπι, μζλοσ τθσ οποίασ είναι ο υπάλλθλοσ ι όταν θ 
επιτροπι αυτι υπάγεται ςτθν αρχι ςτθν οποία ο υπάλλθλοσ υπθρετεί, ιη) θ κακόβουλθ άςκθςθ κριτικισ 
των πράξεων τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ που γίνεται δθμοςίωσ, γραπτϊσ ι προφορικϊσ, με ςκόπιμθ 
χριςθ εν γνϊςει εκδιλωσ ανακριβϊν ςτοιχείων ι με χαρακτθριςτικά απρεπείσ εκφράςεισ, ιθ) θ άρνθςθ 
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ςφμπραξθσ, ςυνεργαςίασ, χοριγθςθσ ςτοιχείων ι εγγράφων κατά τθ διεξαγωγι ζρευνασ, επικεϊρθςθσ 
ι ελζγχου από Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, τον Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ Διαφάνειασ και τα 
ιδιαίτερα ϊματα και Τπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου. ικ) θ αδικαιολόγθτα μθ ζγκαιρθ ςφνταξθ ι θ 
ςφνταξθ μερολθπτικισ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ ι θ ςφνταξθ ζκκεςθσ με κρίςεισ ι χαρακτθριςμοφσ που δεν 
εξειδικεφονται με αναφορά ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων, κ) θ άρνθςθ ι παρζλκυςθ εκτζλεςθσ υπθρεςίασ, 
κα) θ χρθςιμοποίθςθ τρίτων προςϊπων για τθν απόκτθςθ υπθρεςιακισ εφνοιασ ι τθν πρόκλθςθ ι 
ματαίωςθ εντολισ τθσ υπθρεςίασ, κβ) θ ςφναψθ ςτενϊν κοινωνικϊν ςχζςεων με πρόςωπα, με αφορμι 
το χειριςμό κεμάτων αρμοδιότθτασ του υπαλλιλου από τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων εξαρτϊνται 
ουςιϊδθ ςυμφζροντα των προςϊπων αυτϊν, κγ) θ φκορά λόγω αςυνικιςτθσ χριςθσ, θ εγκατάλειψθ ι 
θ παράνομθ χριςθ πράγματοσ το οποίο ανικει ςτθν υπθρεςία, κδ) θ παράλειψθ από τα πεικαρχικά 
όργανα δίωξθσ και τιμωρίασ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 110 του παρόντοσ, κε) θ άςκθςθ εργαςίασ ι ζργου με αμοιβι χωρίσ 
προθγοφμενθ άδεια τθσ υπθρεςίασ, κςτ) θ απλι απείκεια, κη) θ μθ τιρθςθ του ωραρίου από τον 
υπάλλθλο και θ παράλειψθ του προϊςταμζνου να ελζγχει τθν τιρθςι του, κθ) θ αμζλεια ι ατελισ 
εκπλιρωςθ του υπθρεςιακοφ κακικοντοσ, κκ) θ άρνθςθ ςυνεργαςίασ με τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ 
Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.) και θ μθ εφαρμογι των διατάξεων περί απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν και 
καταπολζμθςθσ τθσ γραφειοκρατίασ, λ) το ειδικό πεικαρχικό παράπτωμα που προβλζπεται ςτθν 
παράγραφο 2 του άρκρου 130 του παρόντοσ νόμου, λα) το ειδικό πεικαρχικό παράπτωμα που 
προβλζπεται ςτο τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 144 του παρόντοσ νόμου, λβ) Σο ειδικό 
πεικαρχικό παράπτωμα που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 3 του ν. 3861/2010 (Α  ̀112). 
λγ) θ κατάκεςθ, θ χριςθ, θ ςυμπερίλθψθ και θ διατιρθςθ ςτον ατομικό υπθρεςιακό φάκελο 
υπαλλιλου, πλαςτοφ, νοκευμζνου ι παραποιθμζνου πιςτοποιθτικοφ ι τίτλου ι βεβαιϊςεωσ. 2. 
Διατάξεισ που ορίηουν ειδικά πεικαρχικά παραπτϊματα διατθροφνται ςε ιςχφ. 3. ε καμιά περίπτωςθ 
δεν ςυνιςτά ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι αναξιοπρεπι ι ανάξια για υπάλλθλο διαγωγι κατά τθν ζννοια 
τθσ περίπωςθσ ε  ̀τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου θ άςκθςθ ςυνδικαλιςτικισ, πολιτικισ ι κοινωνικισ 
δράςθσ.».  

ΙΙΙ. Ο Νόμοσ 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20.09.2002) 

φμφωνα με το άρκρο 1 «Πεδίο εφαρμογισ-Ζννοια μζλουσ», προβλζπεται ότι: «1. τισ ρυκμίςεισ του 
παρόντοσ νόμου υπάγονται τα μζλθ και το Προςωπικό των ανεξάρτθτων αρχϊν των οποίων θ 
ςυγκρότθςθ και θ λειτουργία προβλζπεται ςτο φνταγμα. 2. Ωσ "μζλθ ανεξάρτθτθσ αρχισ" για τθν 
εφαρμογι του παρόντοσ νόμου κεωροφνται ο Πρόεδροσ ι το ανϊτατο μονοπρόςωπο όργανο διοίκθςισ 
τθσ, ο Αντιπρόεδροσ και τα άλλα μζλθ, κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
που διζπουν κάκε αρχι. *…+». 

φμφωνα με το άρκρο 2 «Λειτουργικι Ανεξαρτθςία», προβλζπεται ότι: «1. Οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ 
απολαφουν λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ και δεν υπόκεινται ςε εποπτεία και ζλεγχο από κυβερνθτικά 
όργανα ι άλλεσ διοικθτικζσ αρχζσ. Οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ υπόκεινται ςε κοινοβουλευτικό ζλεγχο 
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ. 2. *..+. 3. Σα μζλθ των ανεξάρτθτων αρχϊν είναι ανϊτατοι 
κρατικοί λειτουργοί και απολαφουν προςωπικισ ανεξαρτθςίασ. *…+. 5. Ο Πρόεδροσ, ο Αναπλθρωτισ 
Πρόεδροσ ι ο Αντιπρόεδροσ κάκε ανεξάρτθτθσ αρχισ υπθρετοφν με κακεςτϊσ πλιρουσ και 
αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ. Με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει τθ λειτουργία τθσ οικείασ αρχισ 
μπορεί να προβλζπεται πλιρθσ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ και για άλλα μζλθ τθσ αρχισ. Κατά τθ 
διάρκεια τθσ κθτείασ των μελϊν των ανεξάρτθτων αρχϊν αναςτζλλεται θ άςκθςθ οποιουδιποτε 
δθμοςίου λειτουργιματοσ, κακϊσ και θ άςκθςθ κακθκόντων ςε οποιαδιποτε κζςθ του Δθμοςίου, ςε 
Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Κατ  ̀εξαίρεςθ επιτρζπεται ο διοριςμόσ 
ςτισ ανεξάρτθτεσ αρχζσ μελϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ πανεπιςτθμιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα 
τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 2ςτ του N. 4009/2011 (Α  ̀195), κακϊσ και, 
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αντιςτοίχωσ, του ερευνθτικοφ προςωπικοφ των ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν φορζων του άρκρου 13 
του N. 4310/2014 (Α  ̀ 258), χωρίσ να αναςτζλλεται θ άςκθςθ των διδακτικϊν και ερευνθτικϊν τουσ 
κακθκόντων. *…+».  

ΙV. Ο Νόμοσ 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α’/12.06.2020) 

φμφωνα με το άρκρο 55 του Ν. 4692/2020 προβλζπεται ότι «1. τα Δθμόςια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και ςτισ δθμόςιεσ Ε..Κ. αρμοδιότθτασ του Τπουργείου 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων διδάςκουν Εκπαιδευτζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, οι οποίοι 
εντάςςονται ςτο “Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ των Ι.Ε.Κ. και των Ε..Κ.». 2. «Σο 
Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ των Ι.Ε.Κ. και των Ε..Κ.» είναι αυτοτελζσ και 
ανεξάρτθτο από το Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν που προβλζπεται ςτον ν. 3879/2010 (Α  ̀163) και τθρείται ςτθ 
Γενικι Γραμματεία Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ. 3Μζλθ του 
“Μθτρϊου Εκπαιδευτϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ των Ι.Ε.Κ. και των Ε..Κ.” δφνανται να είναι ιδιϊτεσ 
με εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι, τεχνικι ι άλλθ κατάρτιςθ και εμπειρία ςυναφι προσ τθ διδακτζα φλθ 
και τισ ειδικότθτεσ, όπωσ περιγράφονται ςτουσ «Οδθγοφσ Κατάρτιςθσ» των ανωτζρω Ι.Ε.Κ. και των 
Ε..Κ., καταξιωμζνα επαγγελματικά ςτελζχθ που προζρχονται από τθν αγορά εργαςίασ, δθμόςιοι 
λειτουργοί και υπάλλθλοι, κακϊσ και θμεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνϊμονεσ.». 

φμφωνα με το άρκρο 1 τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ του ανωτζρω άρκρου εκδοκείςασ, υπ’ αρ. 
Κ1/104717/2020 απόφαςθσ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, προβλζπεται ότι «Μζλθ του 
Μθτρϊου δφνανται να είναι ιδιϊτεσ με εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι, τεχνικι ι άλλθ κατάρτιςθ και 
εμπειρία ςυναφι προσ τθ διδακτζα φλθ και τισ ειδικότθτεσ όπωσ περιγράφονται ςτουσ οδθγοφσ 
κατάρτιςθσ των Ι.Ε.Κ., καταξιωμζνα επαγγελματικά ςτελζχθ που προζρχονται από τθν αγορά εργαςίασ, 
δθμόςιοι λειτουργοί και υπάλλθλοι, κακϊσ και θμεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνϊμονεσ.».  

Η δε αμοιβι των ανωτζρω κακορίηεται με τθν υπ’ αρ. 2/106902/0022/10-12-2013 (Β’ 3276) κοινι 
υπουργικι απόφαςθ, ςφμφωνα με τθν οποία «1. Ορίηουμε το φψοσ τθσ ωριαίασ αμοιβισ εκπαιδευτϊν 
ενθλίκων ωσ εξισ: α) Μζλθ ΔΕΠ: Ι. Σακτικοί Κακθγθτζσ ςε Α.Ε.Ι είκοςι επτά (27) ευρϊ. II. Αναπλθρωτζσ 
Κακθγθτζσ ςε Α.Ε.Ι εικοςιπζντε (25) ευρϊ. III. Επίκουροι Κακθγθτζσ ςε Α.Ε.Ι και λοιπά μζλθ ΔΕΠ είκοςι 
τρία (23) ευρϊ. β) Πτυχιοφχοι Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου, είκοςι (20) 
ευρϊ. γ) Πτυχιοφχοι Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κάτοχοι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, δζκα οκτϊ (18) 
ευρϊ. δ) Πτυχιοφχοι Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, δεκαπζντε (15) ευρϊ. ε) Μθ πτυχιοφχοι, δϊδεκα (12) 
ευρϊ. ςτ) Εμπειροτζχνεσ. Ι. δεκατρία (13) ευρϊ. II. δεκατζςςερα (14) ευρϊ. III. Δεκαζξι (16) ευρϊ.». 

Γ. Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

φμφωνα με το ανωτζρω νομικό πλαίςιο προκφπτει ότι, ο Πρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και οι Ειςθγθτζσ 
τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων αποτελοφν ανϊτατουσ κρατικοφσ λειτουργοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
109 του Ν.4389/2016, πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ κθτείασ 
αναςτζλλεται θ άςκθςθ οποιουδιποτε δθμοςίου λειτουργιματοσ, και άςκθςθ κακθκόντων ςε 
οποιαδιποτε κζςθ του δθμοςίου.  

Αναφορικά με τθν τζλεςθ των κακθκόντων τουσ, τα μζλθ τθσ Αρχισ διζπονται από τα άρκρα 111 του 
Ν.4389/2016 και 107 του Ν.3528/2007, αναλογικϊσ εφαρμοηόμενου, δυνάμει των άρκρων 111 παρ. 12 
του Ν.4389/2016 και του άρκρου 2 του Ν.3528/2007. φμφωνα με τθν περ. κε του άρκρου 107 του 
Τ.Κ.προβλζπεται ωσ πεικαρχικό παράπτωμα εκ μζρουσ των δθμοςίων υπαλλιλων και δθμοςίων 
λειτουργϊν, κατ’ αναλογικι εφαρμογι, θ άςκθςθ εργαςίασ ι ζργου με αμοιβι χωρίσ προθγοφμενθ 
άδεια τθσ υπθρεςίασ. Η επ’ αμοιβι άςκθςθ ζργου ρυκμίηεται ςτον Τ.Κ. ςτο άρκρο 31, όπου ορίηεται 
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ότι οι δθμόςιοι υπάλλθλοι δφνανται να αςκοφν ιδιωτικό ζργο με αμοιβι, αρκεί τοφτο να 
ςυμβιβάηεται με τα κακικοντα τθσ κζςθσ του υπαλλιλου και «δεν παρεμποδίηεται θ ομαλι 
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του».  

Επιπλζον, ωσ πρόςκετθ προχπόκεςθ από το άρκρο 31 του ΤΚ, τίκεται θ μθ διατάραξθ τθσ 
εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ. Σο αιτθκζν από τον αιτοφντα ιδιωτικό ζργο κα πρζπει να 
αςκείται κατά τζτοιο τρόπο και ςε τζτοιο χρόνο, ϊςτε να μθν παρακωλφεται ι επθρεάηεται θ 
απρόςκοπτθ άςκθςθ των κακθκόντων του και θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ, είτε αμζςωσ, 
με τθ μείωςθ τθσ προςφερόμενθσ ςτθν υπθρεςία απόδοςθσ, είτε εμμζςωσ, με τθν ενδεχόμενθ 
κόπωςθ που μπορεί να επιφζρει θ άςκθςθ του ιδιωτικοφ ζργου ι εργαςίασ και τθ 
ςυνεπακόλουκθ απροκυμία ι παραμζλθςθ άςκθςθσ των κυρίων κακθκόντων του. 

Με τθν αίτθςθ, ο αιτϊν αναηθτά τθν άδεια για τθν παροχι ιδιωτικοφ διδακτικοφ ζργου ςε 
δθμόςια ΙΕΚ για το εξάμθνο 2021 Β, με ζννομθ ςχζςθ ανάκεςθσ ζργου, θ οποία διζπεται από το 
ιδιωτικό δίκαιο. φμφωνα δε, με το άρκρο 55 παρ. 3 του Ν. 4692/2020, ιδθ αναγνωρίηεται ότι 
μζλθ του «Μθτρϊου Εκπαιδευτϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ των Ι.Ε.Κ. και των Ε..Κ.» δφνανται να 
είναι μεταξφ άλλων και δθμόςιοι λειτουργοί, χορθγϊντασ ςτουσ τελευταίουσ το δικαίωμα να 
εγγραφοφν και να διεκδικιςουν τθν ανάκεςθ ανά εξάμθνο διδακτικοφ ζργου επ’ αμοιβι. 

Επομζνωσ, θ άςκθςθ εκ μζρουσ του αιτοφντοσ του εν λόγω διδακτικοφ ζργου ςτα Δθμόςια ΙΕΚ [..] 
ςτο αντικείμενο που προαναφζρκθκε, διάρκειασ 4 ωρϊν ςε εβδομαδιαία βάςθ, ςυμβιβάηεται με 
τα κακικοντα του *…+ που ζχει αναλάβει. Σο διδακτικό αυτό ζργο ςυνάδει προσ το αντικείμενο 
τθσ αρμοδιότθτασ που αςκεί, και δεν προκφπτει ότι ζρχεται ςε αντίκεςθ, οφτε και ότι 
αναλαμβάνεται εν όψει τθσ κζςθσ που κατζχει.  

Επειδι θ άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ είναι ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνθ ςτο άρκρο 
16 παρ. 1 του . 

Επειδι δεν υπάρχει ειδικότερθ και ρθτι διάταξθ ςτο Ν.4389/2016, θ οποία να απαγορεφει τθν 
παροχι ιδιωτικοφ διδακτικοφ ζργου ςε δθμόςιο ΙΕΚ από τα μζλθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ 
Αρχισ. 

Επειδι ςφμφωνα με το άρκρο 55 παρ. 3 του Ν. 4692/2020 μζλθ «Μθτρϊου Εκπαιδευτϊν 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ των Ι.Ε.Κ. και των Ε..Κ.» δφνανται να είναι και δθμόςιοι λειτουργοί. 

Επειδι για λόγουσ ιςότθτασ, το άρκρο 31 του ΤΚ εφαρμόηεται και επί των δθμοςίων λειτουργϊν, 
δοκείςθσ και τθσ ρθτισ διάταξθσ του άρκρου 2 παρ. 2 του Ν. 3528/2007. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ και ζγκριςθσ για τθν άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι από *…+ 
τθσ Αρχισ, προσ τον Αντιπρόεδρο.  
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 Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Ακανάςιοσ Γ. Σορουνίδθσ 
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