
Αναρτητέα στη Διαύγεια
Μαρούσι, 24-01-2023

ΑΠ 1062/24

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τοποθέτηση Προϊσταμένου  Υποδιεύθυνσης  Εποπτείας  και  Ελέγχου  Φάσματος  της
ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη:

α΄. τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση

στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)

2019/1024)  -  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ιδίως άρθρα 113, 230 παρ. 3 και 231

παρ.1 αυτού, 

β΄. τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας

διοίκησης,

γ΄.  τον  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΄/2016),  όπως ισχύει,

δ΄. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών και άλλες

Διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/2012), ως ισχύει,

ε΄.  τον  ν.  4053/2012  «Ρύθμιση  λειτουργίας  της  Ταχυδρομικής  Αγοράς,  θεμάτων

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/2012), ως ισχύει,

στ΄. τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α΄),

όπως ισχύει,

ΑΔΑ: 6Φ8Χ639-Δ9Σ



ζ΄. τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

Δημοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.»  (ΦΕΚ

26/Α΄/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016

(ΦΕΚ 33/Α΄/2016) και  τροποποιήθηκαν με τις  διατάξεις  των άρθρων 2 και  3 του ν.

4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α΄/2017),

η΄.  το  π.δ.  410/1988 «Κωδικοποίηση σε  ενιαίο  κείμενο  των διατάξεων  της  κείμενης

νομοθεσίας,  που  αφορούν  το  προσωπικό  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  του

Δημοσίου,  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  των  λοιπών  Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191/Α΄1988),

θ΄.  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ:  996/008/22.06.2021  (ΦΕΚ  3367/Β΄/28.07.2021)

«Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων»,

ι΄.  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.:1004/040/30.08.2021  «Κανονισμός  Λειτουργίας  της

Εθνικής  Επιτροπής  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ)»  (ΦΕΚ

4660/Β΄/08.10.2021),

ια΄.την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  43949/09.05.2022  Απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΤΤ

«Σύσταση/Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π) της ΕΕΤΤ» (ΑΔΑ:

ΩΝ64639-ΩΤΚ),

ιβ΄. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 1019/029/13.12.2021 «Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3)

θέσεων  ευθύνης  επιπέδου  Διεύθυνσης  και  μίας  (1)  θέσης  ευθύνης  επιπέδου

Υποδιεύθυνσης  της  Εθνικής  Επιτροπής  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ),

κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  των  άρθρων  84-86  του  Υπαλληλικού  Κώδικα

(ν.3528/2007), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΩΣΜΡ639-ΔΦΜ),

ιγ΄. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8932/Φ.960/18.01.2023 Εμπιστευτικό έγγραφο του Προέδρου

της ΕΕΤΤ προς τον Προϊστάμενο  της ΔΟΔΥ, με θέμα: «Έγγραφο ΣΕΠ 36/16.01.2003».

ιδ΄. την Εισήγηση με αριθ. 36576/18-01-2023 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου,
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Αποφασίζει:

1. Την τοποθέτηση του κ. Νικολάου Ηγουμενίδη του Ευαγγέλου, μέλους του Ειδικού

Επιστημονικού  Προσωπικού  της  ΕΕΤΤ,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου

αορίστου χρόνου, στη θέση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Εποπτείας και

Ελέγχου Φάσματος της ΕΕΤΤ, για τρία (3) έτη.

2. Ο ανωτέρω αναφερόμενος  υπάλληλος  καλείται  να  αναλάβει  υπηρεσία  από  την

κοινοποίηση της παρούσας σε αυτόν.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Κων/νος Μασσέλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ενδιαφερόμενο, λοιποί υποψήφιοι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
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