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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 911/2019
Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την
υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης
Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της ΡΑΕ, καθώς και Αναπληρωτή
Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας
της ΡΑΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 579/2017 απόφαση της ΡΑΕ,
το ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης της Αρχής (ΠΔ 139/2001)

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της στην Αθήνα, την 9/10/2019, και
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει και ιδίως τα
άρθρα 40 έως 44.
2. Το υπ΄ αριθμ. ΠΔ 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 121/18.06.2001) και ιδίως τα
άρθρα 8, 11 και 12.
3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄45).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26/9.02.2007) για την «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει (στο εξής Υπαλληλικός Κώδικας).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ Α΄175/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως ισχύει.
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6. Την υπ’ αριθμ. 544/2017 Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ «Καθορισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του άρθρου 40 του ν. 4001/2011, των
αρμοδιοτήτων των Τμημάτων και εξειδίκευση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των
Διευθύνσεων που λειτουργούν στη ΡΑΕ, βάσει των διατάξεων του ν. 4001/2011, και
του π.δ. 139/2001 (A` 121/2001) καθώς και των σχετικών αποφάσεων της
Ολομέλειας και του Προέδρου της Αρχής»
7. Την υπ’ αριθμ 579/2017 Απόφαση της ΡΑΕ «Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 4001/2011 και του ΠΔ 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ», σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων
στη ΡΑΕ, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης της ΡΑΕ που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4001/2011».
8. Την υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφαση της ΡΑΕ για τον ορισμό Προϊσταμένου στο
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της
Αρχής σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 579/2017, 580/2017, 609/2017 και 1029/2017
αποφάσεις της ΡΑΕ, το ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισης της Αρχής.
9. Την υπ’ αριθμ. 412/2015 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Ορισμός Επικεφαλής στα
Τμήματα Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας και Οικονομικής Διαχείρισης της
Μονάδας Διοικητικής Υποστήριξης της ΡΑΕ».
10. Την υπ’ αριθμ. 1092/2018 απόφαση ΡΑΕ περί αρχικής παράτασης της θητείας της
Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης έως και τις 11.05.2019
11. Την υπ’ αριθμ. 490/2019 απόφαση ΡΑΕ περί νέας παράτασης της θητείας της
Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης έως και τις 17.11.2019.
12. Την υπ’ αριθμ. 910/9.10.2019 απόφαση ΡΑΕ σχετικά με την «Αποδοχή παραίτησης
της Μαρίας Γάλλου του Άγγελου από τη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΡΑΕ»
13. Την εισήγηση του Προέδρου της ΡΑΕ για την ανάγκη κάλυψη της κενωθείσας
θέσης Προϊσταμένου στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής, καθώς και την προκήρυξη θέσης
Αναπληρωτή Προϊσταμένου με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις.
14. Την εισήγηση του Προέδρου της ΡΑΕ για τον ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου
Τμήματος και για το Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης, με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις που ισχύουν
για τον Προϊστάμενο του εν λόγω Τμήματος.
15. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από εγκεκριμένη πίστωση του
προϋπολογισμού της Αρχής.
Σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή, με την 544/2017 Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ καθορίστηκαν οι
αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και Τμημάτων που λειτουργούν στη ΡΑΕ.

Επειδή, με την υπ’ αριθμ 579/2017 Απόφαση της ΡΑΕ καθορίσθηκε η διαδικασία
επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στη ΡΑΕ, οι προϋποθέσεις υποβολής
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αιτήματος από τους ενδιαφερομένους, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια
επιλογής και η μοριοδότησή τους. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφαση της
ΡΑΕ ορίσθηκε Προϊστάμενος στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 579/2017, 580/2017,
609/2017 και 1029/2017 αποφάσεις της ΡΑΕ, το ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ.
412/2015 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Ορισμός Επικεφαλής στα Τμήματα Προσωπικού &
Διοικητικής Μέριμνας και Οικονομικής Διαχείρισης της Μονάδας Διοικητικής
Υποστήριξης της ΡΑΕ» ορίσθηκε Προϊστάμενος στο Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής
Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, η δε θητεία του παρατάθηκε
διαδοχικά με τις υπ’ αριθμ. 1092/2018 και 190/2019 αποφάσεις ΡΑΕ έως και τις
17.11.2019.

Επειδή, ο ως άνω ορισθείς προϊστάμενος στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία και
έγινε αποδεκτή από την Ολομέλεια της ΡΑΕ με την υπ’αριθμ. 910/9.10.2019 απόφασή της.

Επειδή, η Ολομέλεια της ΡΑΕ υιοθετεί ομόφωνα τις ως άνω υπό στοιχείο (13) και (14)
εισηγήσεις του Προέδρου της Αρχής. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια αναγνωρίζει την ανάγκη
πλήρωσης της κατά τα προαναφερθέντα κενωθείσας θέσης Προϊσταμένου στο Τμήμα
Οικονομικής Διαχείρισης, προκειμένου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αρχής,
λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες αρμοδιότητες της ΡΑΕ, τον σημαντικό όγκο εργασιών
της Αρχής και το γεγονός ότι η Αρχή δεν δύναται να λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς την
κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης Προϊσταμένου. Περαιτέρω δε, προκειμένου για την
αδιατάρακτη εκτέλεση των εργασιών του Τμήματος και, κατ’ επέκταση της λειτουργίας της
Αρχής, είναι απαραίτητος και ο ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο εν λόγω Τμήμα.
Επιπρόσθετα, για τους ίδιους επιτακτικής σημασίας λόγους, κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός
Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης. Για το λόγο αυτό προκρίνεται η διενέργεια
πρόσκλησης για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, με την ίδια διαδικασία και
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 579/2017 απόφαση της ΡΑΕ, το ν. 4001/2011
και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχή.
Αποφασίζει:

1. Την Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων (α)
Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης της Γραμματείας της ΡΑΕ , (β) Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης και (γ) Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος
Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4001/2011, του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης της ΡΑΕ (ΠΔ 139/2001, ΦΕΚ Α΄121/2001), την 579/2017, απόφαση της ΡΑΕ,
και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση:
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Α. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Α.1 Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης (από το
Προσωπικό ΕΕΠ ή ΠΕ της Γραμματείας της ΡΑΕ)
Α2 Μία (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης (από
το Προσωπικό ΕΕΠ ή ΠΕ της Γραμματείας της ΡΑΕ)
Α.3 Μία (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού & Διοικητικής
Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (από το Προσωπικό ΠΕ της
Γραμματείας της ΡΑΕ)

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αίτησης, τα
αναγκαία τυπικά προσόντα και τη διαδικασία επιλογής μεταξύ των υποψηφίων για τις
εν λόγω θέσεις είναι η καθοριζόμενη στην απόφαση 579/2017 της Αρχής, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, με
επισήμανση στην ειδικότερη σημείωση του στοιχείου 2.3. της Α. ενότητας της εν λόγω
Απόφασης αναφορικά με τα Αναγκαία Τυπικά Προσόντα σχετικά με τις
προκηρυσσόμενες θέσεις.
Η θητεία του Προϊσταμένου, καθώς και των Αναπληρωτών Προϊσταμένων, που θα
τοποθετηθούν βάσει της παρούσας προκήρυξης, θα είναι τριετής, ή μέχρι την εφαρμογή του
νέου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής, βάσει του άρθρου
45 του ν. 4001/2011, αν αυτή λάβει χώρα πριν την παρέλευση της τριετίας. Στη δεύτερη
αυτή περίπτωση, οι θητείες τους παύουν σύμφωνα με όσα τυχόν ειδικότερα θα
προβλεφθούν στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
σχετικές προβλέψεις στον Κανονισμό, με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω Κανονισμού.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο προς αυτό
πρόσωπο στο Πρωτόκολλο της ΡΑΕ ή με συστημένη επιστολή, έως τις 15:30μμ της
καταληκτικής ημερομηνίας και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει την
21/10/2019 και λήγει την 31/10/2019.
Η πρόσκληση αφορά μόνο σε μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» του ν.
3861/2010, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Επιπρόσθετα, να κοινοποιηθεί με
ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέλη της Γραμματείας ΡΑΕ μαζί με τα επισυναπτόμενα
στοιχεία. Η παρούσα τοιχοκολλάται και στο Γραφείο Προέδρου της ΡΑΕ.
Αθήνα, 9/10/2019

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ
Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
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