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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3005
28 Δεκεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς
καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται
Α.Π.Ε........................................................................................................................
1
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμ−
βουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό−
ντων........................................................................................................................ 2
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμ−
βουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό−
ντων........................................................................................................................ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.28287
(1)
Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς κατα−
ναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπα−
ραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄129) και ιδίως του άρθρου 25
παρ. Α.2, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε σε παρ.
Α.3 με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν.3851/2010 και στη συνέχεια
με το άρθρο 24 παρ. 6 του ν.3983/2011 (ΦΕΚ Α΄ 144).
2. Τις διατάξεις του ν.2539/1997 «Συγκρότηση της Πρω−
τοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄244).
3. Τις διατάξεις του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανά−
πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι−
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Πε−
ριβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182) και
ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
7. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154), 134/2005
(ΦΕΚ Α΄ 193), 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58) σε συνδυασμό με το
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).
8. τα π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) και
24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56), καθώς και την απόφαση του Πρωθυ−
πουργού 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) και το π.δ. 110/2011
(Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 243).
9. Την υπ’ αριθμ. 52306/25.11.2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Καθορισμός Αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (Β΄2741).
10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ύψος και Προέλευση της Πίστωσης
Ποσά ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. αξίας πώλησης
της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. παρακρατούνται από
τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται στους κατόχους
Άδειας Προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια
στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων, όπου λειτουρ−
γούν οι σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό να πιστωθούν οι οικια−
κοί καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Δικαιούχοι της πίστωσης

Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές
εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών ή Τοπικών
Κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και, ελ−
λείψει της συγκεκριμένης διοικητικής υποδιαίρεσης, στους
οικιακούς καταναλωτές των γεωγραφικά αντίστοιχων Δή−
μων ή Κοινοτήτων του ν.2539/1997. Τυχόν υπόλοιπα των
ανωτέρω πιστώσεων επιμερίζονται αναλογικά ανά παροχή
στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων ή Κοινοτήτων
του ν.2539/1997, στους οποίους ανήκουν γεωγραφικά οι
ανωτέρω Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες.
Άρθρο 3
Μεθοδολογία απόδοσης των πιστώσεων
στους κατόχους Άδειας Προμήθειας
1. Τα ποσά του Άρθρου 1 συγκεντρώνονται σε ειδικό λο−
γαριασμό που τηρεί ο αρμόδιος Διαχειριστής, προκειμένου
να αποδοθούν, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους,
στους κατόχους Άδειας Προμήθειας, οι οποίοι προμήθευαν
κατά το προηγούμενο έτος τους δικαιούχους της πίστω−
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 2.
2. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., που εκδίδεται εντός του
πρώτου διμήνου κάθε έτους, ορίζεται μία τεκμαρτή μο−
ναδιαία πίστωση σε €/MWh για οικιακούς καταναλωτές,
ως η μέση χρέωση που προκύπτει από την εφαρμογή του
δημοσιευμένου κατά το προηγούμενο έτος τιμολογίου της
Δ.Ε.Η. Α.Ε. για οικιακό τριφασικό καταναλωτή, συμφωνη−
μένης ισχύος 25kVA χωρίς χρονοχρέωση και με κατανά−
λωση 2.000kWh ανά τετράμηνο, συμπεριλαμβανομένων
των χρεώσεων για τη Χρήση του Συστήματος, τη Χρήση
του Δικτύου, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό
Τέλος της παρ. 3.γ του άρθρου 40 του ν.2773/1999, που
ενσωματώνονται στο τιμολόγιο προμήθειας.
3. Ορίζεται ως ετήσια τεκμαρτή κατανάλωση έκαστου
δικαιούχου οικιακού καταναλωτή, το σύνολο της ετήσιας
κατανάλωσής του, μέχρι του ορίου των 3.500kWh, βάσει
των εκδοθέντων εκκαθαριστικών λογαριασμών του προ−
ηγούμενου έτους.
4. Για τον επιμερισμό των πιστώσεων μεταξύ των κα−
τόχων Άδειας Προμήθειας, για την αντίστοιχη περίοδο
εκπροσώπησης, από τον αρμόδιο Διαχειριστή υπολογίζε−
ται ξεχωριστά ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, η αξία
της ετήσιας τεκμαρτής κατανάλωσης του συνόλου των
δικαιούχων καταναλωτών, ως το γινόμενο της τεκμαρτής
μοναδιαίας πίστωσης επί την ετήσια τεκμαρτή κατανά−
λωση του συνόλου των δικαιούχων καταναλωτών της
κοινότητας και
α) στην περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει την
πίστωση του Άρθρου 1, οι πιστώσεις αυτές επιμερίζονται
αναλογικά μεταξύ των κατόχων Άδειας Προμήθειας με
βάση την ετήσια τεκμαρτή κατανάλωση των πελατών
τους,
β) στην περίπτωση που η αξία αυτή υπολείπεται της
πίστωσης του Άρθρου 1, τότε οι πιστώσεις που αποδίδο−
νται στους κατόχους Άδειας Προμήθειας υπολογίζονται
ως το γινόμενο της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης επί
την αντίστοιχη ετήσια τεκμαρτή κατανάλωση του συνόλου
των δικαιούχων πελατών τους.
γ) Τα αδιάθετα υπόλοιπα μέχρι το ποσό της πίστωσης
του Άρθρου 1, που προκύπτουν στην ανωτέρω περίπτωση
β), αποδίδονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους
από τον αρμόδιο Διαχειριστή, στους κατόχους Άδειας

Προμήθειας των οικιακών καταναλωτών των Δήμων ή
Κοινοτήτων του ν.2539/1997 και σύμφωνα με το Άρθρο
2 αναλογικά, με βάση το πλήθος των παροχών οικιακής
χρήσης των πελατών που εκπροσωπούσαν στις 31 Δεκεμ−
βρίου του προηγουμένου έτους.
δ) Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοι−
κητικών ορίων περισσοτέρων της μίας Δημοτικής ή Τοπι−
κής Κοινότητας, τα ποσά της πίστωσης επιμερίζονται σε
αυτές, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού
που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Δημοτικής
ή Τοπικής Κοινότητας ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό
σταθμό με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των δε−
καπέντε (15) MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος
του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
Σε δήμους όπου δεν υπάρχει η διοικητική υποδιαί−
ρεση της δημοτικής – τοπικής κοινότητας, οι ανωτέρω
περιπτώσεις α) και β) εφαρμόζονται για τους Ο.Τ.Α. του
ν.2539/1997.
Άρθρο 4
Απόδοση των πιστώσεων στους τελικούς δικαιούχους
1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά το Άρθρο
3, οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας πιστώνουν άμεσα τους
δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές με την έκδοση του
πρώτου λογαριασμού για το σύνολο του ποσού που δι−
καιούνται, ως ακολούθως:
α) Για τους δικαιούχους καταναλωτές της περίπτω−
σης α) της παραγράφου 4 του Άρθρου 3, η πίστωση ανά
δικαιούχο υπολογίζεται αναλογικά, με βάση την ετήσια
τεκμαρτή κατανάλωσή του.
β) Για τους δικαιούχους καταναλωτές της περίπτωσης
β) της παραγράφου 4 του Άρθρου 3, η πίστωση ανά δι−
καιούχο υπολογίζεται ως το γινόμενο της τεκμαρτής μο−
ναδιαίας πίστωσης επί την αντίστοιχη ετήσια τεκμαρτή
κατανάλωσή του.
γ) Για τους δικαιούχους καταναλωτές των Δήμων ή Κοι−
νοτήτων του ν.2539/1997, τα ποσά της περίπτωσης γ) της
παραγράφου 4 του Άρθρου 3 επιμερίζονται ισόποσα ανά
παροχή οικιακής χρήσης ως αντιστάθμιση των Χρεώσεων
υπέρ Τρίτων.
2. Τα ποσά των πιστώσεων των περ. α) ή β) και γ) του
άρθρου 4 αναγράφονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό
κάθε δικαιούχου και διακρίνονται σε α) Έκπτωση στο ηλε−
κτρικό ρεύμα λόγω Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στην περιοχή
και β) Έκπτωση στις χρεώσεις υπέρ τρίτων λόγω Α.Π.Ε.
που εγκαθίστανται στην περιοχή.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η περίοδος
έναρξης απόδοσης των πιστώσεων στους δικαιούχους
ορίζεται εντός τριμήνου από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 141831/ΙΑ
(2)
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβου−
λίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», παρ. 16
του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄).
2. Το αριθ. 21/2011 πρακτικό του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).
3. α) Το άρθρο 19, παρ.3 του Ν. 3328 (ΦΕΚ 80/1−4−2005),
«Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Μεταβατικές δι−
ατάξεις».
β) Την αριθ. Φ.908/62361/Η/1.6.2010 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 196 τ.Β) «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)».
γ) Το 21097/9−11−2010 έγγραφο του Διεπιστημονικού Ορ−
γανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο−
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
δ) Το 472/11−01−2011 έγγραφο του Διεπιστημονικού Ορ−
γανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο−
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
ε) Το 26182/24−01−2011 έγγραφο του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
στ) Το αριθ. 14681/01/08/2011 έγγραφο του Διεπιστημο−
νικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4. Το αριθ. ΔΠ/Φ.7.4/3028/372/24−03−2011 έγγραφο περί
ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
5. Το αριθ. 11615/23−05−2011 έγγραφο περί ορισμού εκπρο−
σώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
6. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για
την εξέταση της υπόθεσης αιτούντων αναγνώριση επαγ−
γελματικών προσόντων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή επιτροπή αποτε−
λούμενη από τα μέλη:
1. Κωτσόπουλος Σταύρος του Αναστάσιου, με Α.Δ.Τ.
AB 383790, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη−
χανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Πατρών, εκπρόσωπος του Διεπιστημονικού Οργανισμού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης,
ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Τομπουλίδη Ανανία
του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. 702581, καθηγητή του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, επίσης εκπρόσωπος του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης.
2. Μουρτζανός Κωνσταντίνος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.
AB 660063, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστά−
μενος της Δ/νσης Υποστήριξης Βιομηχανιών, ως τακτικό
μέλος και Κατσιμαγκλή Αντιγόνη του Γεώργιου, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 130460, κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού με βαθ−
μό Β΄, υπάλληλος της Δ/νσης Υποστήριξης Βιομηχανιών,
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ως αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Ευθυμιάδης Απόστολος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 083886, Μηχανολόγος − Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως
τακτικό μέλος και Δερμιτζάκης Εμμανουήλ του Αριστείδη,
με Α.Δ.Τ. AB 634924, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως αναπλη−
ρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας.
Έργο της παρούσας επιτροπής είναι η σύνταξη γνω−
μοδότησης για το ΣΑΕΠ και η έκθεση των πραγματικά
αναγκαίων περιστατικών, που δικαιολογούν τη γνώμη της
για την υπόθεση του Μιλιτάρου Φάνε του Στεφάν (Μη−
χανολόγου Μηχανικού) σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.
17 του Π.Δ. 38/2010, ως προς την οποία έχει εκδοθεί η
με αριθ. 21/2011 απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων. Η τριμελής επιτροπή οφείλει
να παραδώσει στο Συμβούλιο υπογεγραμμένο το πρακτικό
της συνεδρίασής της για τις ανωτέρω περιπτώσεις μέσα
σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία της δημο−
σίευσης της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμαρούσιο, 9 Δεκεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ
Ö
Αριθ. 141833/ΙΑ
(3)
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβου−
λίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», παρ. 16
του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄).
2. Τα αριθ. 18/2011 και 21/2011 πρακτικά του Συμβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).
3. α) Το άρθρο 19, παρ.3 του Ν. 3328 (ΦΕΚ 80/1−4−2005),
«Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Μεταβατικές δι−
ατάξεις».
β) Την αριθ. Φ.908/62361/Η/1.6.2010 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 196 τ.Β΄) «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)».
γ) Το 21097/9−11−2010 έγγραφο του Διεπιστημονικού Ορ−
γανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο−
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
δ) Το 472/11−01−2011 έγγραφο του Διεπιστημονικού Ορ−
γανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο−
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
ε) Το 26182/24−01−2011 έγγραφο του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4. Το αριθ. 6977/ΔΙΟΕ 117/16−02−2011 έγγραφο περί ορι−
σμού εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας.
5. Το αριθ. Φ/2/8934/02−06−2011 έγγραφο περί ορισμού εκ−
προσώπου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
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6. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για
την εξέταση της υπόθεσης αιτούσας αναγνώριση επαγ−
γελματικών προσόντων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή επιτροπή αποτε−
λούμενη από τα μέλη:
1. Πανηγυράκης Γεώργιος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.
AB 650408, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών, εκπρόσωπος του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γιαγλή
Γεώργιο του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Χ 059637, Καθηγητή του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Παπαδοπούλου Ηλιοστάλακτη του Παναγιώτη, με
Α.Δ.Τ. Σ 143285, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλά−
δου ΠΕ1 Οικονομικού, ως τακτικό μέλος και Θωμοπούλου
Όλγα του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 533896, Δικηγόρο, ως
αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Παπαδέα Αφροδίτη του Σωτήριου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 063112,
ως τακτικό μέλος και Μήττα Δήμητρα του Πέτρου, με
Α.Δ.Τ. ΑΖ 077062, ως αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Έργο της παρούσας επιτροπής είναι η σύνταξη γνω−
μοδότησης για το ΣΑΕΠ και η έκθεση των πραγματικά
αναγκαίων περιστατικών, που δικαιολογούν τη γνώμη της,
για τις υποθέσεις των α) Εξάρχου Γλυκερίας του Δημη−
τρίου και β) Angelova Bonka του Angel (Οικονομολόγων),
σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 17 του Π.Δ. 38/2010, ως προς
τις οποίες έχουν εκδοθεί οι με αριθ. 18/2011 και 21/2011
αποφάσεις του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων.
Η τριμελής επιτροπή οφείλει να παραδώσει στο Συμβού−
λιο υπογεγραμμένο το πρακτικό της συνεδρίασης της για
τις ανωτέρω περιπτώσεις μέσα σε διάστημα ενός μηνός
από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμαρούσιο, 9 Δεκεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ
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