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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1064/2021
Ορισμός της κυρίας Ειρήνης Ιακωβίδου ως Ασκούσας Χρέη Προϊσταμένης
στη Διεύθυνση Ρύθμισης κι Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Καταναλωτών,
όπως αυτή προβλέπεται στον Οργανισμό της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ
1282/2019), σύμφωνα με τον Νόμο 4001/2011, όπως ισχύει, και τον
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής (Προεδρικό
Διάταγμα 139/2001).

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στην Αθήνα, την 29η Δεκεμβρίου 2021, 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 των άρθρων 9, 40, 45 και 196 παρ. 14.
2. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 121/18.06.2001) και ιδίως τα άρθρα 2, 8, 11 και 12.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 133/7-82019), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 20 αυτού..
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.
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5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 45), όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του ν. 4414/2016 «3. Σε καθεμία από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα
της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. ορίζεται Προϊστάμενος και Αναπληρωτής, για τριετή θητεία με απόφαση της
Ολομέλειας της Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου. Στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών προΐσταται
Δικηγόρος της Αρχής με σχέση έμμισθης εντολής διορισμένος στον Άρειο Πάγο. Τα προσόντα που
απαιτούνται για την επιλογή των Προϊσταμένων και των Αναπληρωτών τους, καθώς και η σχετική
διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε.».
Περαιτέρω στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται μεταβατικά ότι, «4. Έως τη θέση σε ισχύ του
Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 45 του ν. 4001/2011 (Α` 179), η διαβάθμιση και η υπαγωγή σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος
της παραγράφου 1 του παρόντος, των Μονάδων, Ομάδων Εργασίας και Τμημάτων που λειτουργούν στη
Ρ.Α.Ε. βάσει του προεδρικού διατάγματος 139/2001 (A` 121/2001), γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας
ή του Προέδρου της Ρ.Α.Ε., κατά περίπτωση, ανάλογα με το όργανο που έχει την αρμοδιότητα για την
τοποθέτηση του αντίστοιχου προϊσταμένου, βάσει του ως άνω προεδρικού διατάγματος.».
8. Την υπ’ αριθμ. 1282/2019 απόφαση της ΡΑΕ «Οργανισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/7-8-2019)» (ΦΕΚ B' 1514/22.04.2020)
και ειδικότερα τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19, σύμφωνα με την οποία «2. Την αντικατάσταση
του υφιστάμενου οργανογράμματος της Αρχής με το οργανόγραμμα που εγκρίνεται με τον παρόντα
Οργανισμό. Εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,
εκκινούν οι διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων σε Τμήματα και Διευθύνσεις, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που ακολουθεί η Αρχή. Κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι τον ορισμό νέων προϊσταμένων
στο νέο οργανόγραμμα της Αρχής, οι υφιστάμενοι Προϊστάμενοι ασκούν χρέη προϊσταμένων στις
αντίστοιχες νέες Διευθύνσεις και Τμήματα, όπως η αντιστοίχιση αυτή καθορίζεται με απόφαση της
Ολομέλειας ή του Προέδρου της ΡΑΕ που έχουν τη αρμοδιότητα ορισμού προϊσταμένου, κατά περίπτωση,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 882/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Αντιστοίχιση των υφιστάμενων Προϊσταμένων στις
Διευθύνσεις και Τμήματα της Γραμματείας της ΡΑΕ που προβλέπονται στο νέο οργανόγραμμα της Αρχής,
κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Οργανισμού (υπ’ αριθμ. 1282/2019 απόφαση της ΡΑΕ)»,
με την οποία η «Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος και Λιανικών Αγορών»
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αντιστοιχίστηκε στη συνιστώμενη με τον Οργανισμό ΡΑΕ «Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας
Ενεργειακών Αγορών Λιανικής και

Καταναλωτών» και η προϊσταμένη της προϋφιστάμενης

Διεύθυνσης, κα Ε. Γκότζου, ανέλαβε χρέη προϊσταμένης στη νέα Διεύθυνση.
10. Την υπ’ αριθμ. 140/2021 Απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ για την αποδοχή της παραίτησης της κας
Ευαγγελίας Γκότζου από τη θέση υπαλλήλου (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό) στη Γραμματεία της
ΡΑΕ.
11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Οι Επικεφαλής των Επιχειρησιακών
Μονάδων επιλέγονται, με απόφαση της ΡΑΕ, από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γραμματείας,
για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές με όμοια απόφαση.».
12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Οργανισμού της ΡΑΕ «ββ) Στη
Β΄ Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Λιανικής και Καταναλωτών προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητας ΕΕΠ Μηχανικών ή ΕΕΠ Οικονομολόγων ή ΕΕΠ θετικών Επιστημών
ή ΕΕΠ Κοινωνικών Επιστημών.».
13. Την από 29.12.2021 εισήγηση του Προέδρου της ΡΑΕ, για την επιτακτική ανάγκη άμεσης ανάθεσης
καθηκόντων προϊσταμένου στη Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Λιανικής
και Καταναλωτών», , σε συνέχεια της παραίτησης της Προϊσταμένης της ανωτέρω Διεύθυνσης, κας
Γκότζου, , ώστε να διευκολύνεται ο συντονισμός των εργασιών και να διασφαλίζεται η εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των κρίσιμων θεμάτων που
καλείται να αντιμετωπίσει η Διεύθυνση λόγω της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης. Περαιτέρω, ο
Πρόεδρος εισηγήθηκε να χωρήσει μεταβατικά η ως άνω ανάθεση καθηκόντων, μέχρι την επικείμενη
αναδιοργάνωση της Αρχής, με την τροποποίηση του Οργανισμού της και τον ορισμό Προϊσταμένων
βάσει της νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.
4001/2011. Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθούν τα καθήκοντα προϊσταμένης στην
κυρία Ειρήνη Ιακωβίδου, Ειδική Επιστήμονα, κλάδου Οικονομολόγων, η οποία υπηρετεί στη ΡΑΕ από
το 2004 και κατέχει σήμερα τη θέση της Προϊστάμενης του Τμήματος Υποδομών Φυσικού Αερίου.
Ειδικότερα, η κυρία Ιακωβίδου διαθέτει ετοιμότητα να αναλάβει το απαιτητικό αντικείμενο της εν
λόγω Διεύθυνσης, καθότι έχει συνδράμει διαχρονικά στην υλοποίηση συναφών εργασιών (ενδεικτικά
αναφέρονται η ουσιαστική συμβολή της στη διαμόρφωση της Γνώμης της ΡΑΕ για τον Κώδικα
Προμήθειας Φυσικού Αερίου, η ενσωμάτωση Εγγυημένων Υπηρεσιών στον Κώδικα Διαχείρισης
Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και η συμμετοχή της σε θέματα Προμηθευτή Τελευταίου
Καταφυγίου).
14. Το γεγονός ότι η Ολομέλεια ομόφωνα αποδέχθηκε την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και
αποφάσισε την ανάθεση στην κυρία Ε. Ιακωβίδου χρεών Προϊσταμένης στη Διεύθυνση «Ρύθμισης και
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Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Λιανικής και Καταναλωτών», μέχρι την οριστική και κατά τις
προβλεπόμενες διαδικασίες κάλυψη της θέσης, λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητά της βάσειτης
εξειδίκευσής της ως Οικονομολόγου, της μακρόχρονης εμπειρίας της στην Γραμματεία της Αρχής
αλλά και της εξοικείωσής της σε σημαντικό βαθμό με το αντικείμενο της Διεύθυνσης.
15. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά θα καλυφθεί από
εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού της Αρχής (υπ’ αριθμ. 21_ΠΥ2021/29.12.2021 Βεβαίωση
ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης).
16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, «5.
Πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή, τη διάρθρωση της Ρ.Α.Ε. και τον ορισμό των
Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της.»

Αποφασίζει:
1. Τον ορισμό της κυρίας Ειρήνης Ιακωβίδου, Ειδικής Επιστήμονα, ως Ασκούσας Χρέη
Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Καταναλωτών για
το μεταβατικό διάστημα έως τον ορισμό Προϊσταμένου στην εν λόγω Διεύθυνση, σύμφωνα με το
οργανόγραμμα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την Αρχή.
2. Ως έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησής της στο Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Η θητεία της ως άνω Ασκούσας Χρέη Προϊσταμένης ορίζεται έως την προκήρυξη και τον ορισμό
νέων προϊσταμένων διευθύνσεων βάσει του νέου Οργανισμού της Αρχής.
4. Η παρούσα Απόφαση αποτελεί πράξη εσωτερικής οργάνωσης της Αρχής και αναρτάται στην
επίσημη ιστοσελίδα της, καθώς και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Αθήνα, 29-12-2021
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας
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