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ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 830

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. 73407
Συγκρότηση Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 4, 10, 11 και 69 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών
στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
γ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
δ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
ε. Την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).
2. Την υπ’ αρ. 34738/1-6-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 434) απόφαση
του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
σχετικά με το διορισμό του Βαρβέρη Αλέξανδρου του

Γεωργίου ως Υποδιοικητή στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - ΕΦΚΑ)».
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το
ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο σύμφωνα
με την παρ. 7 του 69 του ν. 4826/2021 και οι σχετικές
πιστώσεις εγγράφονται υπό Ειδικό Φορέα 1033 203
0000000 «Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Το υπ’ αρ. 125917 - 24/09/2021 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), ως μεταβατικού οργάνου διοίκησης του
Ταμείου, αποτελούμενη από τους παρακάτω, ως εξής:
1. Καρασιώτου Παυλίνα του Γεωργίου με ΑΔΤ
ΑΕ141109, Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
ως Πρόεδρο.
2. Βαρβέρη Αλέξανδρο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ069700,
Υποδιοικητή του e - ΕΦΚΑ, ως μέλος.
3. Μαυρόκωστα Ολυμπία του Ευάγγελου με ΑΔΤ
ΑΙ594589, μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος.
4. Ξυλάκη Παναγιώτα του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ
ΑΕ037314, δικηγόρο, ως μέλος.
5. Στρατόπουλο Γεώργιο του Νικολάου με ΑΔΤ
ΑΒ535057, χρηματοοικονομικό αναλυτή, ως μέλος.
6. Κοντογιώργη Διονύσιο του Στέργιου με ΑΔΤ
ΑΙ133197, εξειδικευμένο στα υπολογιστικά συστήματα
και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
ως μέλος.
7. Αναστάσιο Παγώνη του Αθανασίου με ΑΔΤ
ΑΜ017391, εξειδικευμένο στη διοίκηση επιχειρήσεων,
ως μέλος.
Ένας από τους συνεργάτες της Μονάδας Υποστήριξης
της παρ. 9 του άρθρου 69 του ν. 4826/2021 δύναται να
παρέχει γραμματειακή υποστήριξη κατά τις συνεδριάσεις της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και ορίζεται
με απόφαση της προέδρου αυτής.
Η θητεία της Προέδρου και των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στο Ταμείο Επικουρικής Κεφα-
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λαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) λήγει με το διορισμό
του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δώδεκα (12) μηνών
από τη δημοσίευση του ν. 4826/2021 (Α’ 160), ήτοι της
7ης/09/2022.
Οι αποδοχές και οι εν γένει απολαβές και αποζημιώσεις
της Προέδρου και των υπολοίπων μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα καθοριστούν με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αριθμ. 73409
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1/39686/11869
(2020)/10-03-2021 απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός
Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ του Γ’
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική του e - ΕΦΚΑ (Κορωπί)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 293).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 2.α και 2β. του άρθρου 52 και του άρθρου
53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
β. των άρθρων 1 και 2 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
γ. της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄287) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του
άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
δ. του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της
διεπούσης το ΙΚΑ Νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων» (Α΄ 189),
ε. του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και
λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 1),
στ. του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
ζ. της παρ. ΙΑ.1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),
η. του άρθρου 34 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την
ανακούφισή των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 69),
θ. του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» (Α’ 236),
ι. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπ’ αρ. οικ.71672/27-09-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).
3. Την υπ’ αρ. 2/73813/0022/28-12-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών
Οργανισμών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 486).
4. Την υπό στοιχεία 0235/Συν.18η/14-06-2013 πράξη
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα.
5. Την υπό στοιχεία Δ1/39686/11869 (2020)/
10-03-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Προέδρου, μελών και
γραμματέα στην ΤΔΕ του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Αττικής - Ανατολική του e - ΕΦΚΑ (Κορωπί)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 293).
6. Τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί., αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1/39686/11869
(2020)/10-03- 2021 απόφασης και τον διορισμό στην
ΤΔΕ του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Ανατολική του e - ΕΦΚΑ (Κορωπί) του Γκόνου Χρήστου του Λεωνίδα με ΑΔΤ ΑΒ 593004 ως αναπληρωτή
του τακτικού μέλους Κολιού Μιχαήλ, εκπροσώπου των
εργοδοτών σε αντικατάσταση του Λογκαράκη Χρήστου
του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΚ 246053, λόγω παραίτησης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ1/39686/11869
(2020)/10-03-2021 απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Ι

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/86994/6036/
24.09.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 45 έως 48 και 76 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), του ν. 3213/2003
(Α’ 309), της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 (Α’ 80),
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και σύμφωνα με το π.δ. 70/2015 (Α’ 114), το π.δ. 132/2017
(Α’ 160), το π.δ. 2/2021 (Α’ 2) και την υπ’ αρ. 35/20.01.2021
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 178), προσλαμβάνεται,
από 14.09.2021, o ΣΠΑΝΟΣ Απόστολος - Παναγιώτης του
Αναστάσιου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ959794, σε θέση μετακλητού
συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιου Αμυρά.
Ο ανωτέρω κατατάσσεται στο 15ο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ.
Η πρόσληψη του ανωτέρω λήγει αυτοδίκαια με την
κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.Π.ΕΝ.: 88950/4910/28.09.2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1253627626/29.09.2021).
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*14008300410210004*

