
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

3 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. οικ. 2/62818/ΔΕΠ 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/18195/

ΔΕΠ/9.9.2020 απόφασης «Καθορισμός αποζη-

μίωσης των μελών της Ομάδας Εργασίας για το 

τιμολόγιο και την κωδικοποίηση των αγαθών και 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρ-

ρύθμισης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 758). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης (Α΄ 133),

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 131),

ε) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

στ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις » (Α΄ 143),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

η) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 57).

2. Το π.δ. 62/4-8-2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

3. Την υπό στοιχεία 138550 ΕΞ 2019/05-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
«Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, 
με τίτλο: Συντονιστική Επιτροπή για τη Λογιστική Μεταρ-
ρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1056) (ΑΔΑ: 
Ω9ΞΓΗ-5Β0).

4. Την υπό στοιχεία 139551 ΕΞ 2020/8-12-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 36694 ΕΞ 2020 απόφα-
σης "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας 
εργασίας για το τιμολόγιο και την κωδικοποίηση των 
αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Λογιστικής Με-
ταρρύθμισης"» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1040) (ΑΔΑ: ΩΡ6ΧΗ-Ε2Δ).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

6. Την υπό στοιχεία 82558 ΕΞ 2019/23.07.2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Διορισμός του Αθανασίου Πετραλιά του Ιωάννη 
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σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).

7. Την υπό στοιχεία 36694 ΕΞ 2020/7-4-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 296), (ΑΔΑ:6ΧΛΘΗ-3ΞΜ) «Σύσταση, συγκρότη-
ση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για το τιμολόγιο 
και την κωδικοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης».

8. Την υπό στοιχεία 2/18195/ΔΕΠ/9-9-2020 απόφα-
ση «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της Ομάδας 
Εργασίας για το τιμολόγιο και την κωδικοποίηση των 
αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Λογιστικής Με-
ταρρύθμισης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 758).

9. Την υπό στοιχεία 2/47375/ΔΕΠ/9-3-2021 από-
φαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/18195/ΔΕΠ
(Υ.Ο.Δ.Δ. 758) απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των 
μελών της Ομάδας Εργασίας για το τιμολόγιο και την 
κωδικοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο 
της Λογιστικής Μεταρρύθμισης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 208).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του διατακτικού της 
υπό στοιχεία 2/18195/ΔΕΠ/9-9-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 758) από-
φασης ως εξής:

«α) Καθορίζεται η κατά συνεδρίαση αποζημίωση, για τα 
έντεκα (11) μέλη της Ομάδας Εργασίας, που ορίστηκαν με 
την υπό στοιχεία 36694 ΕΞ 2020/7-4-2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΥΟΔΔ 296, 
ΑΔΑ: 6ΧΛΘΗ-3ΞΜ), σε πενήντα ευρώ (50 €) έκαστος και για 
είκοσι οκτώ (28) συνεδριάσεις για το έτος 2020 και για σα-
ράντα οκτώ (48) συνεδριάσεις για καθένα από τα επόμενα 
έτη και έως την ολοκλήρωση του έργου της. 

β) Καθορίζεται η κατά συνεδρίαση αποζημίωση στα επτά 
(7) μέλη της Ομάδας Εργασίας, που ορίστηκαν με την υπό 
στοιχεία 139551 ΕΞ 2020/8-12-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΥΟΔΔ 1040) σε 
πενήντα ευρώ (50€) έκαστος και για σαράντα οκτώ (48) 
συνεδριάσεις για το οικονομικό έτος 2021 και για κάθε ένα 
από τα επόμενα έτη και έως την ολοκλήρωση του έργου 
της. Οι συνεδριάσεις, των ανωτέρω μελών, λαμβάνουν χώρα 
εντός και εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του 
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 2/18195/ΔΕΠ 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 758) απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα έτος πριν 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

 Αριθμ. 2/214883/ΔΕΠ 
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών Επιτροπής 

με τίτλο «Συντονιστική Επιτροπή και Υποομάδες 

έργου για την επισκόπηση δαπανών και δραστη-

ριοτήτων των Υπουργείων και εποπτευόμενων 

από αυτά φορέων και τον πιλοτικό σχεδιασμό 

προϋπολογισμού επιδόσεων». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελι-

κό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης (Α΄133), όπως ισχύει,

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 παρ. 22 του
v. 4622/2019 (Α΄ 133),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 και την περιπ. δ΄ της παρ. 6
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 131), όπως ισχύει,

ε) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής 
κινήτρων δια την ενίσχυσιν την περιφερειακής και οι-
κονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 57),

ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύει,

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

2. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 155).

4. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
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6. Την υπό στοιχεία 82558 ΕΞ 2019/23.7-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Διορισμός του Αθανάσιου Πετραλιά του Ιωάν-
νη, σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).

7. Την υπό στοιχεία 119163 ΕΞ 2020/20.10.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
με θέμα « Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επι-
τροπής «Συντονιστική Επιτροπή και Υποομάδες έργου 
για την επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων των 
Υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά φορέων και 
τον πιλοτικό σχεδιασμό προϋπολογισμού επιδόσεων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 886).

8. Την υπό στοιχεία 111915 ΕΞ 2020/5.10.2020 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, από την οποία προκύπτει ότι 
η παρούσα απόφαση προκαλεί δαπάνη μέγιστου ύψους 
118.800,00 ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-204-0000000 και 
ΑΛΕ 2120207001).

9. Την υπό στοιχεία 14730 ΕΞ 2021/5.2.2021 απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Οικονομικών ύψους εξήντα οκτώ 
χιλιάδων ευρώ (68.000,00 €), αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση διακοσίων ευρώ 
(200 €) για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη 
της Συντονιστικής Επιτροπής και εκατόν πενήντα ευρώ 
(150 €) για τα μέλη των Υποομάδων έργου.

Για την καταβολή της αμοιβής εκάστου μηνός είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή σε τουλάχιστον τρείς (3) συ-
νεδριάσεις ανά μήνα για τα μέλη της Συντονιστικής Επι-
τροπής και σε τουλάχιστον μία (1) συνεδρίαση ανά μήνα 
για τα μέλη των Υποομάδων Έργου.

Σε περίπτωση που μέλος της Συντονιστικής Επιτρο-
πής συμμετέχει μόνο σε μία (1) ή δύο (2) συνεδριάσεις 
κατά τη διάρκεια κάποιου μήνα, αυτό αμείβεται όπως 
τα μέλη των Υποομάδων έργου της Επιτροπής, για το 
μήνα αυτό.

Τα μέλη των υποομάδων που συμμετέχουν σε περισ-
σότερες από μια υποομάδες αποζημιώνονται κατά μέγι-
στο με το ποσό που ορίζεται για μια υποομάδα, εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις αμοιβής τους για τουλάχιστον 
μια υποομάδα, για κάθε εξεταζόμενο μήνα.

Β. Η απόφαση αυτή ισχύει από 23.10.2020 και μέχρι 
τη λήξη της θητείας των μελών της Ομάδας Εργασίας 
(31.12.2020).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

     2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Αριθμ. 18182 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου 

Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 «Ανα-

μόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, Ρυθμί-
σεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 21 και 22 
του άρθρου 20 του ν. 4019/2019 «Κοινωνική Οικονομία 
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 216) και την παρ. 2β του άρθρου 40 του ν. 4075/2012 
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστι-
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 89).

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης 
(Α΄ 133).

3. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

5. Την υπό στοιχεία 35966/Δ1/12176/9-08-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, «Διορισμός Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστι-
τούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 588).

6. Τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, 
αποφασίζουμε:

Τον διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνι-
κού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) των παρακάτω προσώπων:

1. Ο Βαβουγυιός Αριστοτέλης του Πέτρου με ΑΔΤ
ΑΙ 580319 Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου 
Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), ως 
Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Γαβρόγλου Σταύρο του 
Παρασκευά με ΑΔΤ ΑΚ 021570, Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ..

2. Ο Αγραπιδάς Κωνσταντίνος του Νικολάου με ΑΔΤ
ΑΙ 767120, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με ανα-
πληρώτρια την Τσιώλη Βασιλική του Αριστείδη με ΑΔΤ
ΑΙ 917452, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Ο Μπακέας Σταύρος του Γεωργίου με ΑΔΤ
ΑΜ 022390, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αναπληρω-
τή τον Σωτηρόπουλο Βλάσση του Ευάγγελου με ΑΔΤ
ΑΙ 550774, Προϊστάμενο Τμήματος του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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4. Η Σιδέρη Σπυριδούλα του Γεωργίου με ΑΔΤ
ΑΒ 566166, Διευθύντρια Στατιστικών Πληθυσμού, Απα-
σχόλησης και Κόστους Ζωής της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, με αναπληρωτή τον Ζαχαρίου Στυλιανό του Αχιλ-
λέα με ΑΔΤ ΑΚ 144882, υπάλληλο του Τμήματος Στατι-
στικών Εργασίας, ομοίως.

5. Ο Αγναντόπουλος Απόστολος του Κωνσταντίνου με 
ΑΔΤ ΑΝ 041223, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με αναπληρωτή τον Λεοντόπουλο Βαμβέτσο 
Αλέξανδρο του Ελευθερίου με ΑΔΤ Χ 661113, δικηγόρο.

6. Ο Πασπαλάς Ιωάννης του Ηλία με ΑΔΤ ΑΚ 842918, 
εκπρόσωπος από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών 
Ελλάδος (ΓΣΕΕ), με αναπληρωτή τον Κυριακούλια Πα-
ναγιώτη του Ανάργυρου με ΑΔΤ ΑΜ 208850, ομοίως.

7. Ο Γαβαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη με ΑΔΤ Ρ 694172, 
εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, με ανα-
πληρωτή τον Λιντζέρη Παρασκευά του Ακύλα με ΑΔΤ 
ΑΖ 620341, ομοίως.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζε-
ται το μέλος Μπακέας Σταύρος του Γεωργίου με ΑΔΤ
ΑΜ 022390.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
τριετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 13 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Με την υπό στοιχεία 10508 ΕΞ 2021 08.04.2021 
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, η οποία εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176), καθώς και των άρθρων 45-48 και της παρ. 2
του άρθρου 110 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-
σης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), προσλαμβάνεται από
01-04-2021 ο Ιωάννης Καλούδης του Κωνσταντίνου 
(ΑΔΤ ΑΚ 621731), κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου 
σπουδών σε θέση μετακλητού υπαλλήλου στο Ιδιαίτε-
ρο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων,  Αθανασίου Στάβερη Πολυκαλά, με 
τις αποδοχές του 13ου Μισθολογικού Κλιμακίου της 
ΠΕ κατηγορίας.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΔΥ/Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης: 491/09.04.2021).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2311579359/02.04.2021) .

 Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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