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ΘΕΜΑ :

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισµό δύο (2) µελών λόγω λήξης
θητείας δύο (2) µελών στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις :
α) Των άρθρων 4, 7, 10 και 11 του Ν. 4001/2011

(ΦΕΚ 179/Α) «Για τη

λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού & Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και ∆ίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις».
β)

Του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας-Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του Π.∆. 139/2001 (ΦΕΚ 121/Α) «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και
∆ιαχείρισης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)».
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δ) Της ΚΥΑ αριθµ. 2/46532/0022 (ΦΕΚ 999/Β/09.08.2000) των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 2/42623/0022
(ΦΕΚ 1132/Β/12.08.2005) των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και
Ανάπτυξης µε τις οποίες έχουν καθοριστεί οι αποδοχές του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των µελών στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α), του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α),του
Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και της
υπ’

αριθµ.

2/57332/0022/27.07.2012

ΥΑ,

και

των

υπ’

αριθµ.

2/62817/0022/25.08.2008 και υπ’ αριθµ.2/85127/0022/22.11.2012 εγκυκλίων του
ΓΛΚ.
ε) Το Π/∆ 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
&Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167/Α/2014) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 40 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014)
στ) Το Π.∆. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…

και του Υπουργείου

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» (Α΄ 114).
Ζ)Το Π.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την ανάγκη διορισµού δύο(2) µελών στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.),
λόγω λήξης της θητείας δύο (2) εν ενεργεία µελών ’ στις 18/11/2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουµε την πλήρωση δύο (2) θέσεων µελών λόγω λήξης της θητείας δύο
(2) µελών της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) ως εξής :

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση, την
επαγγελµατική τους ικανότητα και να διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα
που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε., όπως αυτές περιγράφονται στις
διατάξεις του Ν.4001/2011, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµεροληψίας.
2. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε. είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, απολαύουν πλήρους
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά ή άλλα
διοικητικά όργανα. Τα µέλη είναι πλήρους απασχόλησης, αλλά δύνανται να
αναλαµβάνουν διδακτικά καθήκοντα σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υπό
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καθεστώς µερικής απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή περικόπτονται οι
αποδοχές αυτών ανάλογα από τη Ρ.Α.Ε.
3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα µέλη της Ρ.Α.Ε. δεσµεύονται από τις
διατάξεις του Ν.4001/2011, έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της
ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε
οικονοµικό συµφέρον. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε. δε ζητούν ούτε λαµβάνουν απευθείας
οδηγίες από κυβερνητικά και διοικητικά όργανα ή από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο ή φορέα.
4. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη της Ρ.Α.Ε. απαγορεύεται να είναι
εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή
άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση που υπάγεται άµεσα ή έµµεσα στον
έλεγχο και την εποπτεία της Ρ.Α.Ε.
5. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε. απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές των
επιχειρήσεων που υπάγονται άµεσα ή έµµεσα στην εποπτεία της Ρ.Α.Ε., µε
εξαίρεση την έµµεση κατοχή τέτοιων µετοχών µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων ή
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων µε επενδύσεις σε µετοχές.
6. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε. δεν επιτρέπεται, για δύο (2) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους,
µε οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου,
τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή να απασχολούνται, µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη
εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι
δραστηριότητες υπήχθησαν, άµεσα ή έµµεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της
Ρ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου, ανεξάρτητα από την ευθύνη που στοιχειοθετείται
δυνάµει

άλλων

διατάξεων,

επιβάλλεται,

µε

απόφαση

του

πειθαρχικού

συµβουλίου του άρθρου 11 του Ν. 4001/2011, πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο
των συνολικών αποδοχών που έλαβαν τα εν λόγω πρόσωπα ως µέλη της Ρ.Α.Ε.
κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
7. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε. υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ
309/Α).
8. Η θητεία των µελών της Ρ.Α.Ε. είναι πενταετής. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους
τα µέλη της Ρ.Α.Ε. δεν ανακαλούνται. Κανένα µέλος της Ρ.Α.Ε. δεν µπορεί να
υπηρετήσει για περισσότερες από δύο (2) θητείες. Υπό την προϋπόθεση αυτή,
υποψηφιότητα για την προκηρυσσόµενη θέση µπορούν να υποβάλουν και τα
ενδιαφερόµενα εν ενεργεία µέλη της Ρ.Α.Ε.
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9. Σε κάθε περίπτωση για τα µέλη της Ρ.Α.Ε. έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.
4001/2011.
10. Ο αριθµός και τα στοιχεία των υποψηφίων, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη µη
δηµοσιοποίησή τους, η πρόταση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας για
διορισµό καθώς και η γνωµοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής δηµοσιεύονται
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.
11. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε. επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και προτείνονται στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των
Ελλήνων για διορισµό.
12. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε. θα διοριστούν µε Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µετά από θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας
της Βουλής των Ελλήνων µε πενταετή θητεία σύµφωνα µε τη παρ. 2,3 του
άρθρου 7 του Ν.4001/2011.9ΦΕΚ 179/Α)
13. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να διορισθούν στην ανωτέρω θέση
παρακαλούνται
να

όπως,

το

υποβάλλουν στο Γενικό

αργότερο

µέχρι

15/12/2015

την

Πρωτόκολλο του Υπουργείου, Αµαλιάδος

17

Αµπελόκηποι, στο ισόγειο τα ακόλουθα
α) Αίτηση υποψηφιότητας
β) Λεπτοµερές Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται οι τίτλοι
σπουδών,

η

επαγγελµατική

πείρα

και

προϋπηρεσία

σε

θέσεις

ή

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες της Ρ.Α.Ε., όπως αυτές
περιγράφονται στις διατάξεις του ν. 4001/2011.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία του βιογραφικού τους σηµειώµατος είναι
αληθή, ότι διαθέτουν τα αναγκαία προς διορισµό γενικά και τυπικά προσόντα
και ότι δεν έχουν κώλυµα

διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή

λειτουργού.
14. Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής, στην οποία
παραπέµπει η παρ.3 του άρθρου 43Α του ιδίου Κανονισµού.
15.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και
Υλών: www.ypeka.gr και στα τηλέφωνα : 2131515185

Ορυκτών Πρώτων
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14. Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες :
α) Αυγή
β) Νέα
γ) Καθηµερινή
δ) Εφηµερίδα των Συντακτών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Κοινοποίηση:
-

Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος $ Ενέργειας

-

Γραφείο Γεν ∆/ντή Οικ/κων ∆ιοκ/κων Υπηρεσιών &Η∆

- ΡΑΕ
Πειραιώς 132
11854 Αθήνα
α. Γραφείο Προέδρου
β. Μονάδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης

Εσωτερική ∆ιανοµή :
Κ.Πολίτη Βησσαρία (γρ 101)

