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ΘΔΜΑ : Πξνθήξπμε - Πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ
πιήξσζεο επηά (7) ζέζεσλ – κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο Διιεληθήο Γηαρεηξηζηηθήο Δηαηξίαο Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΓΔΤ
ΑΔ)

ΑΠΟΦΑΗ

Έρνληαο ππόςε :

1. Σν άξζξν 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ ΠΓ. 63/2005 “Κωδηθνπνίεζε
λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα” (ΦΔΚ Α΄98),
2. Σν ΠΓ. 381/1989 “Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο” (ΦΔΚ Α΄16) όπσο ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ην ΠΓ. 27/1996
“Σπγρώλεπζε

ηωλ

Υπνπξγείωλ

Τνπξηζκνύ,

Βηνκεραλίαο,

Δλέξγεηαο

θαη

Τερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο” (ΦΔΚ Α΄19) όπσο ηζρύεη,
ην ΠΓ. 185/2009 “Αλαζύζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο, θαη
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε
“Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο” κεηαηξνπή ηνπ
Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο–Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο–Θξάθεο θαη
ππαγωγή ζην Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο–
Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο” (ΦΔΚ
Β΄213) θαη ην ΠΓ. 189/2009 “Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήηωλ ηωλ
Υπνπξγείωλ” (ΦΔΚ Α΄221) όπσο ηξνπνπνηήζεθε

από ην ΠΓ. 24/2010

“Αλαθαζνξηζκόο ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηωλ Υπνπξγείωλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΠΓ
189/2009” (ΦΔΚ Α΄ 56).
3. Σελ

2876/7.10.2009

απόθαζε

ηνπ

Πξσζππνπξγνύ

“Αιιαγή

ηίηινπ

Τπνπξγείσλ” (ΦΔΚ Β’ 2234),
4. Σν ΠΓ. 63/2011 “Γηνξηζκόο αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, ππνπξγώλ,
αλαπιεξσηώλ ππνπξγώλ θαη πθππνπξγώλ” (ΦΔΚ Α΄ 145),
5. Σελ 35469/09.08.2011 απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο “Αλάζεζε αξκνδηνηήηωλ
Αλάζεζε

αξκνδηνηήηωλ

ζηνλ

Υθππνπξγό

Πεξηβάιινληνο,

Δλέξγεηαο

θαη

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Ιωάλλε Μαληάηε” (ΦΔΚ Β΄1800),
6. Σν λ. 2289/2005 “Αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθωλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α΄ 27)
7. Τν λ.4001/2011 “γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθώλ Αγνξώλ Ηιεθηξηζκνύ θαη
Φπζηθνύ

Αεξίνπ,

γηα

Έξεπλα,

Παξαγωγή

θαη

δίθηπα

κεηαθνξάο

Υδξνγνλαλζξάθωλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ Α΄ 179)
8. Σελ αλάγθε δηνξηζκνύ ησλ λέσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ
Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία Τδξνγνλαλζξάθσλ πνπ ζπζηήζεθε κε ην
λ.4001/2011.

Απνθαζίδνπκε
Πξνθεξύζζνπκε ηελ πιήξσζε επηά (7) ζέζεσλ – κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ζηελ Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΓΔΤ ΑΔ) ,
σο εμήο :
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ζπγθεληξώλνπλ ηα εμήο πξνζόληα :
Να

δηαθξίλνληαη

γηα

ηελ

επηζηεκνληθή

ηνπο

θαηάξηηζε

θαη

ηελ

επαγγεικαηηθή-δηνηθεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη λα δηαζέηνπλ γλώζε θαη
εκπεηξία ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα θαη θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ηεο
έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ, ζύκθσλα θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ λ.4001/2011.
2. Ύζηεξα

από

πξόηαζε

ηνπ

Τπνπξγνύ

Πεξηβάιινληνο,

Δλέξγεηαο

θαη

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη γλώκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο
Βνπιήο, ηξία (3) από ηα κέιε επηιέγνληαη από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην θαη
εμ απηώλ, κε πξάμε ηνπ Τ.. δηνξίδνληαη ν Πξόεδξνο, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα

αλαηίζεληαη

θαη

ηα

θαζήθνληα

ηνπ

Γηεπζύλνληνο

πκβνύινπ,

ν

Αληηπξόεδξνο θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο. Σα ινηπά ηέζζεξα (4) κέιε ηνπ
Γ. δηνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
3. Η ζεηεία όισλ ησλ κειώλ είλαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κηα
κόλν θνξά.
4. Σα κέιε ηνπ Γ. εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο από ηε ζέζε ηνπο αλ εθδνζεί ζε
βάξνο

ηνπ

ακεηάθιεηε

θαηαδηθαζηηθή

απόθαζε

γηα

αδίθεκα

πνπ

ζπλεπάγεηαη θώιπκα δηνξηζκνύ ζε ζέζε δεκόζηνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε
δεκόζηνπ ππαιιήινπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα.
5. Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο αλαζηέιιεηαη αλ εθδνζεί ακεηάθιεην παξαπεκπηηθό
βνύιεπκα γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θώιπκα δηνξηζκνύ ζε ζέζε
δεκόζηνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκόζηνπ ππαιιήινπ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα θαη κέρξη λα εθδνζεί ακεηάθιεηε
αζσσηηθή

απόθαζε.

Αλ

αλαζηαιεί

ε

ηδηόηεηα

κέινπο

δηνξίδεηαη

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. Η ζεηεία ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο δηαξθεί όζν
δηαξθεί ε αλαζηνιή.
6. Γελ δηνξίδνληαη κέιε ηνπ Γ. όζνη είλαη εηαίξνη, κέηνρνη, κέιε δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ, δηαρεηξηζηέο, ππάιιεινη, ηερληθνί ή άιινη ζύκβνπινη ή
κειεηεηέο ζε επηρείξεζε, ε νπνία αλαπηύζζεη δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα
ηεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ. Όζα κέιε παξαβαίλνπλ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο ηεο
ηδηόηεηαο ηνπ κέινπο θαη πεξί απηνύ εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Δπίζεο ηα κέιε απηά ππνρξενύληαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ εηαηξεία ην
ζύλνιν ησλ απνδνρώλ θαη απνδεκηώζεσλ πνπ εηζέπξαμαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ηνπο.
7. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο δελ επηηξέπεηαη, γηα ηξία (3) έηε κεηά ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, λα είλαη εηαίξνη, κέηνρνη,
κέιε

δηνηθεηηθνύ

ζπκβνπιίνπ,

ηερληθνί

ή

άιινη

ζύκβνπινη

ή

λα

απαζρνινύληαη, κε ή ρσξίο ακνηβή, κε έκκηζζε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε
έλλνκε ζρέζε, ζε εηαηξία ή επηρείξεζε νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη, άκεζα
ή έκκεζα, ζηνλ Σνκέα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ. ε
όζνπο παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ην πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη, κε
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ, πξόζηηκν ίζν κε ην δεθαπιάζην ησλ
ζπλνιηθώλ απνδνρώλ θαη απνδεκηώζεσλ πνπ έιαβε ην κέινο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ.

8. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηα κέιε ηνπ Γ. ηεο ΔΓΔΤ ΑΔ έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4001/2011 θαηά ην
κέξνο πνπ ηνπο αθνξά έλα έθαζην.
9. Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα δηνξηζζνύλ ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο
ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ www.opengov.gr
κέρξη……………………………..
10. Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ
λα
απεπζύλνληαη ζηα ηειέθσλα : 210-6969548 θαη 210-6969549 θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
www.eka.ypeka.gr.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΣΗ

