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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου και Μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
Α.  Τις διατάξεις: 
1. 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) και ιδίως 
των άρθρων 12, 13 και 14 αυτού. 
2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 
133). 
3. Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26). 
4. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145). 
5. Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημοσίου τομέα» (Α΄ 39). 
6. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 
7. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 
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8. Του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 2). 
Β. 1. Την υπ’ αριθμ. 71672/27-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 
4443). 
2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). 
3.Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό, καθώς η δαπάνη προκύπτει σε συνέχεια ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας επιλογής και ορισμού των υποψηφίων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 
του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου 
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). 

Κεφάλαιο Α΄ 

Άρθρο 1 

Εισαγωγή - Σκοπός και αποστολή του Τ.Ε.Κ.Α.. 

Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α) είναι Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποτελεί μέρος του δημόσιου 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (https://teka.gov.gr/). Απευθύνεται κυρίως στους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και σταδιακά αντικαθιστά την υφιστάμενη 
επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. 
 
Μέσω της μετάβασης στο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης 
επιδιώκεται: 

1 Η διασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων για τους νέους 
ασφαλισμένους. 

2 Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και η δημιουργία αντικινήτρων για αδήλωτη εργασία. 

3 Η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, η άμβλυνση των 
επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης και η διασπορά του ασφαλιστικού 
κινδύνου. 

4 Η συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω της επένδυσης 
τμήματος των εισφορών του Τ.Ε.Κ.Α. στην εγχώρια αγορά. 
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Κεφάλαιο Β΄ 
 

Άρθρο 2 

 
Γενική Περιγραφή 

 
Το Δ.Σ. του Τ.Ε.Κ.Α. απαρτίζεται από επτά (7) μέλη. Η θητεία είναι πενταετής και 
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ειδικά για τη θητεία του πρώτου Δ.Σ. του Ταμείου, 
δύο (2) από τα επτά (7) μέλη κληρώνονται αμέσως μετά από τη λήψη της απόφασης 
επιλογής τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, δύο (2) μέλη για θητεία 
τεσσάρων (4) ετών και δύο (2) μέλη για θητεία πέντε (5) ετών. Ο Πρόεδρος διορίζεται 
για θητεία πέντε (5) ετών.  
 
Το Δ.Σ. λαμβάνει τις στρατηγικές αποφάσεις για την πορεία του Ταμείου, είναι 
υπεύθυνο για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του και έχει την τελική ευθύνη 
για τις αποφάσεις του. 
 
Σκοπός της παρούσας είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα και η αξιολόγηση αυτών με στόχο την ανάδειξη ενός Δ.Σ. με 
συλλογικά μεγάλη και διαφοροποιημένη εμπειρία, το οποίο θα συνεισφέρει στις 
αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και στην εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου. 
 
 
Άρθρο 3 

Θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Κ.Α. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Τ.Ε.Κ.Α. θα πρέπει να διαθέτουν 

τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται κατωτέρω: 

α) Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ανώτερες ιεραρχικά 

θέσεις στην Ελλάδα ή/ και στο εξωτερικό, ανάλογες με τη στρατηγική σημασία, το 

έργο και τους στόχους του Τ.Ε.Κ.Α., σε οργανισμούς με συναφείς δραστηριότητες με 

το Ταμείο, όπως ασφαλιστικά ταμεία, επενδυτικούς ή ασφαλιστικούς ή εν γένει 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον ιδιωτικό ή/και τον δημόσιο τομέα. 

β) Προηγούμενη εμπειρία σε Δ.Σ. του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα σε 

εκτελεστικές ή και μη εκτελεστικές θέσεις. 

γ) Ηγετικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα να συντονίζουν 

και να κινητοποιούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη του Ταμείου 

προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου. 

δ) Εις βάθος κατανόηση χρηματοοικονομικών θεμάτων, ή/και θεμάτων διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου, ή/και (κοινωνικο)ασφαλιστικών θεμάτων. 

ε) Κατανόηση και προώθηση σύγχρονων αρχών διακυβέρνησης και κανονιστικής 

συμμόρφωσης.  

στ) Υψηλή αίσθηση καθήκοντος, αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό 

ήθος. 

ζ) Ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
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η) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί. 

θ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 

 

Άρθρο 4 

Θέσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Κ.A. 

1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των έξι (6) θέσεων (μη εκτελεστικών) μελών του 

Δ.Σ. του Τ.Ε.Κ.Α. θα πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω:  

α) Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην Ελλάδα ή/και 

στο εξωτερικό, στο πλαίσιο ενός απαιτητικού και σύνθετου περιβάλλοντος με 

ανάλογες προκλήσεις και ευκαιρίες αυτών που καλείται να διαχειρισθεί και 

να αξιοποιήσει το Τ.Ε.Κ.Α., σε έναν από τους κατωτέρω τομείς: α) στον 

ασφαλιστικό ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, β) στο χρηματοοικονομικό 

(τραπεζικό τομέα ιδιαίτερα στον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής και της 

διαχείρισης κεφαλαίων), γ) στην τεχνολογία, με έμφαση στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό και την κυβερνοασφάλεια, δ) στη δημόσια διοίκηση, με 

έμφαση στα ασφαλιστικά θέματα. 

β) Υψηλή αίσθηση καθήκοντος, αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και 

προσωπικό ήθος. 

γ) Ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

δ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών θα συνεκτιμηθεί. 

ε) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 

2. Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί αν οι υποψήφιοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τα 

παρακάτω προσόντα ή δεξιότητες: 

α) Εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, επενδυτικής, ελεγκτικής, 

αναλογιστικής, νομικών θεμάτων και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης. 

β) Ικανότητα άμεσης προσαρμογής και ανάπτυξης συνεργασιών με βάση την 

οργάνωση του Ταμείου. 

γ) Κατανόηση σύγχρονων αρχών διακυβέρνησης και κανονιστικής 

συμμόρφωσης. 

δ) Προηγούμενη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ιδιωτικού ή δημόσιου 

τομέα. 

Κεφάλαιο Γ΄ 

Άρθρο 5 

Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιοτήτων και Επιλογής. 

Α. 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά αίτηση και 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται 
κατωτέρω:  
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α) Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., 
αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: TEKABoardChair@teka.gov.gr 
με σαφή ένδειξη στο θέμα της αίτησης: Θέση Προέδρου Δ.Σ. 

▪ β) Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για τις μη εκτελεστικές θέσεις 
των μελών του Δ.Σ. αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
TEKABoard@teka.gov.gr με σαφή ένδειξη στο θέμα της αίτησης: Μέλος 
Δ.Σ. 

γ) Για τους υποψήφιους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και για τις 
δύο κατηγορίες θέσεων η αποστολή βιογραφικού σημειώματος γίνεται 
σε μία εκ των ανωτέρω ηλεκτρονικών διευθύνσεων, σημειώνοντας στο 
σώμα του μηνύματος «υποβολή αίτησης για τη θέση Προέδρου και 
Μέλους του Δ.Σ.». 

2. Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 
αργότερο μέχρι 27 Μαΐου 2022.  

3. Όσοι από τους υποψήφιους κατά τη διαδικασία προεπιλογής επιλεχθούν θα 
κληθούν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πιστοποίησης των τυπικών 
προσόντων προς έλεγχο. 

4. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

5. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 2106883000.   

 

Β. Τα μέλη του Δ.Σ. προεπιλέγονται από ανεξάρτητο Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο 
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι 
πενταμελές και αποτελείται από: α) έναν Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, β) 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γ) τον Πρόεδρο του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), δ) τον Γενικό Διευθυντή του 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και ε) έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. 
που ειδικεύεται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.   

Το Συμβούλιο ολοκληρώνει τη διαδικασία επιλογής εντός χρονικού διαστήματος που 
δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία για την 
υποβολή των υποψηφιοτήτων και προτείνει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων. Ο κατάλογος 
επικρατέστερων υποψηφίων αποτελείται κατά ανώτατο όριο από διπλάσιο αριθμό 
υποψηφίων από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων του Δ.Σ. και παραμένει σε 
ισχύ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την κατάρτισή του. Ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιλέγει και ορίζει με απόφασή του τον 
Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. από τον κατάλογο των επικρατέστερων 
υποψηφίων. 

 

 

Άρθρο 6 
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Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δια του Συμβουλίου Επιλογής 

ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Ειδικότερα: 

2. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη 

συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Κ.Α. 

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων επιλογής και της 

υποψηφιότητας καθώς και η προάσπιση των δικαιωμάτων του Υπουργείου. 

 

4. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία αποτελεί η λήψη μέτρων στο  

προσυμβατικό στάδιο καθώς και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Τ.Ε.Κ.Α. 

(αρ. 6 παρ. 1 περ. β΄ εδ. β΄, αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ, αρ. 69 του ν. 4622/2019, η 

παρούσα Υπουργική Απόφαση).   

5. Αποδέκτες των ανωτέρω\δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς- τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους το Υπουργείο αναθέτει την 

εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό του. 

(β) Άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στην διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με το νόμο. 

6. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων ή μέρος αυτών θα τηρηθούν για όσο 

χρόνο απαιτείται για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των μελών 

του Δ.Σ. του Τ.Ε.Κ.Α. Σε περίπτωση έναρξης δικαστικής διαδικασίας τα δεδομένα 

τηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Μετά τη λήξη των 

ανωτέρω περιόδων τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. Ειδικά τα 

προσωπικά δεδομένα των προσώπων που θα επιλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. θα 

υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων του Τ.Ε.Κ.Α., κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για όσο 

χρόνο κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μετά τη λήξη αυτής 

ή μέχρι την τυχόν έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε περίπτωση 

δικαστικής διαδικασίας  

7. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θεωρούν ότι παραβιάστηκε το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να υποβάλουν αίτηση 

στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@yeka.gr είτε, να απευθύνονται 

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. 

Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600. 
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Άρθρο 7 

Κωλύματα διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

1.Για τον διορισμό των μελών του Δ.Σ. του Τ.Ε.Κ.Α. ισχύουν τα κωλύματα διορισμού 

του άρθρου 69 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

2. Επιπλέον, δεν διορίζονται μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν ένα ή 

περισσότερα από τα κατωτέρω: 

α) έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για 

αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), τοκογλυφία, παραχάραξη νομίσματος και 

άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, 

κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παράβαση καθήκοντος, για συκοφαντική 

δυσφήμηση, για φορολογικά αδικήματα, για αδικήματα της νομοθεσίας 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για αδικήματα περί 

εταιρειών, πτώχευσης και αφερεγγυότητας, αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων 

πληρωμής, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αδικήματα χειραγώγησης της 

αγοράς και πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, καθώς και 

για παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη 

λαθρεμπορία και για οποιοδήποτε συναφές με τα προηγούμενα αδίκημα, 

β) έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα η πλημμέλημα της 

περ. α), ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί,  

γ) έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση, 

δ) έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, 

ε) τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, 

στ) έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού 

προσώπου του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 

143), λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά 

τους, 

ζ) έχουν αποκλειστεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή τους 

έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης προϊσταμένου ή στελέχους οποιασδήποτε 

δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 8 
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Ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Κ.Α. απαγορεύεται να ασκούν οποιαδήποτε 

επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δραστηριότητα 

του Ταμείου. 

2. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να συνάπτουν οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με το 
Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, από την οποία προκύπτει όφελος υπέρ 
αυτών ή τρίτων. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για συζύγους ή συμβιούντες, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α  ́181), καθώς και για τα προστατευόμενα τέκνα αυτών. Η 
απαγόρευση ισχύει και για οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή επιχείρηση, στην οποία τα 
πρόσωπα αυτά συμμετέχουν ως κύριος μέτοχος ή ως ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος ή 
περιορισμένης ευθύνης εταίρος ή διατηρούν την ιδιότητα ανώτατου διοικητικού στελέχους. 

 

Άρθρο 9 

Σεβασμός στην ισότητα και τη διαφορετικότητα. 

Ο σεβασμός στην ισότητα και τη διαφορετικότητα (diversity) αποτελεί μία από τις 

θεμελιώδεις αξίες του Τ.Ε.Κ.Α. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας διασφαλίζεται ότι σε όλους τους υποψήφιους 

παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 
 
 
Κοινοποίηση 
Εθνικό τυπογραφείο 
(για δημοσίευση) 
 


