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      Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων τεσσάρων (4) Μελών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) λόγω λήξης θητείας αυτών, ήτοι των θέσεων του Αντιπροέδρου Β΄ και 
τριών (3) Μελών της ΡΑΕ.

                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 

για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» όπως ισχύουν και 
ειδικότερα των άρθρων 7, 10 και 11 (Α΄179). 

2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση 
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν (Α΄286).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως ισχύουν (Α΄133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…….και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης,Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» όπως 
ισχύουν (Α΄160).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 
119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121)

8. Τις διατάξεις του  π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)» (Α΄121).

10. Την υπ’ αριθ. 1282/2019/20-12-2019 απόφαση του  Προέδρου 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 
1514/Β/22.04.2020). 
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11. Την Πράξη 31/16-7-2020 του Υπουργικού Συμβουλίου «Διορισμός  του Προέδρου και  του Α΄ Αντιπροέδρου 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ 528/ΥΟΔΔ /17-07-2020).

12. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/69983/6487/16-07-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Διορισμός μέλους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)» ( ΦΕΚ 539/ ΥΟΔΔ /23-07-2020).  

13. Την Πράξη 3/16-2-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Β΄ Αντιπροέδρου της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)» (ΦΕΚ 84/ΥΟΔΔ/18-02-2016) με λήξη θητείας την 17-02-2021.

14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 5621/17-02-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Διορισμός μελών 
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)» (ΦΕΚ 88/ΥΟΔΔ/19-02-2016) με λήξη θητείας την 18-02-2021.

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14-12-2020 (ΑΔΑ:60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) εγκύκλιο  του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού – 26 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των θέσεων του Αντιπροέδρου Β’ και τριών μελών της Ρυθμιστικής  
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ως εξής:

1. Τα μέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από προκήρυξη και 
προτείνονται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για διορισμό. Η Επιτροπή 
γνωμοδοτεί επί της πρότασης εντός τριάντα (30) ημερών και η γνωμοδότηση αυτή αναρτάται στην επίσημη 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής, το μέλος που έχει προταθεί από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου διορίζεται στην αντίστοιχη θέση 
με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα Μέλη για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους 
ικανότητα και να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας της Ρ.Α.Ε., καθώς και εχέγγυα 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου1 του άρθρου 7 του 
ν.4001/2011, όπως ισχύει.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν και να επιδεικνύουν κυρίως:
 (α) Υψηλή επιστημονική γνώση και πολυεπίπεδη επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό 
και εξειδικευμένη εμπειρία ιδίως σε ρυθμιζόμενες αγορές ενέργειας, σε ζητήματα ανταγωνισμού, καθώς 
και στην αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία.  
(β) Διοικητική επαγγελματική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά τη θέση του Αντιπροέδρου Β΄.

3. Η θητεία όλων των μελών είναι πενταετής. Κανένα μέλος της ΡΑΕ δεν μπορεί να υπηρετήσει για 
περισσότερες από δύο (2) θητείες.

4. Τα µέλη της ΡΑΕ 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 καθεστώς μερικής 
απασχόλησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 4001/2011, όπως 
ισχύει. Στην περίπτωση αυτή περικόπτονται οι αποδοχές αυτών ανάλογα από τη ΡΑΕ. 

5. Η ΡΑΕ υποχρεούται να καλύπτει το σύνολο των εισφορών των μελών της σε φορείς κοινωνικής ή ιατρικής 
ασφάλισης, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον προϋπολογισμό της και κατά παρέκκλιση από 
κάθε σχετική γενική ή ειδική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

6. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της ΡΑΕ 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 ΡΑΕ.
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7. Τα μέλη της ΡΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των επιχειρήσεων που υπάγονται 
άμεσα ή έμμεσα στην εποπτεία της ΡΑΕ, με εξαίρεση την έμμεση κατοχή τέτοιων μετοχών μέσω αμοιβαίων 
κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με επενδύσεις σε μετοχές.

8. Τα μέλη της ΡΑΕ υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α` 309), ως ισχύει.

9. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των μελών της ΡΑΕ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

10. Τα μέλη της ΡΑΕ 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 ΡΑΕ 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 τα εν λόγω 
πρόσωπα έλαβαν ως μέλη της ΡΑΕ κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

11. Σε κάθε περίπτωση για τα μέλη της ΡΑΕ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4001/2011 (Α’ 179), κατά το 
μέρος που αφορά ένα έκαστο εξ αυτών.

12. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διορισθούν στις ανωτέρω θέσεις υποβάλλουν εντός τριάντα (30) 
ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο  
15 κατωτέρω, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορά, είτε με κατάθεση στη 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αμαλιάδος αρ. 17 Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), κατόπιν 
προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού στα τηλέφωνα 213 1515 -154, -127, τα ακόλουθα:
(α) 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 ΡΑΕ, όπως 
αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του ν. 4001/2011 (Α’ 179), 
(β) Αίτηση σε μορφή Δήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία περιέχει ιδίως τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος 
εκάστου υποψηφίου για την πλήρωση της θέσης και συνοπτική παρουσίαση του προτεινόμενου έργου τους 
σε περίπτωση ανάληψης καθηκόντων, αναλυτική αναφορά σε σχετική εμπειρία, διοικητικές-οργανωτικές 
ικανότητες, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων κλπ.
(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. 

Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά (αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, 
τίτλους σπουδών κλπ.), όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 49Α του Κανονισμού της 
Βουλής.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά κατά 
τα ανωτέρω, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής ή το σχετικό συνοδευτικό δελτίο αποστολής, αντίστοιχα, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

13. Ο αριθμός και τα στοιχεία των υποψηφίων, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη μη δημοσιοποίησή τους, η 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για 
διορισμό, καθώς και η γνωμοδότηση της ανωτέρω Επιτροπής δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της 
ΡΑΕ.

14. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 1515-154, 
-127 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: e.miras@prv.ypeka.gr  και  e.anastasiou@prv.ypeka.gr 
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15. Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί σε τέσσερις ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, ως εξής:

α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
β) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
γ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
δ) ΤΑ ΝΕΑ

                                                                                                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

                                                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΡΑΕ
Πειραιώς 132, ΤΚ 118 54 Αθήνα 
α. Γραφείο Προέδρου
β. Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοικητικού και Πληροφορικής

Εσωτερική Διανομή:
— Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
—  Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
— Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 —Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Νομοθετικού Έργου 
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Β’
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