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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου 
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) 
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 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 του άρθρου 24 αυτού. 

 
2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ 
 

Να απευθύνει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του Διευθύνοντος 
Συμβούλου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), σύμφωνα με τα παρακάτω 
οριζόμενα: 
 
 
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: 

α) Η διασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων για τους νέους ασφαλισμένους. 
β) Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και η δημιουργία 

αντικινήτρων για αδήλωτη εργασία. 
γ) Η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, η άμβλυνση των επιπτώσεων της 

δημογραφικής γήρανσης και η διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου. 
δ) 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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2. Όργανα διοίκησης  
 
Όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Κ.Α. είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και β) ο Διευθύνων Σύμβουλος. 
 
 
3. Διευθύνων Σύμβουλος - Γενική περιγραφή της θέσης και αρμοδιότητες 
 
α) Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Τ.Ε.Κ.Α. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος τελεί σε αναστολή οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού 
λειτουργήματος και δεν μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα που 
σχετίζεται με τη δραστηριότητα του Ταμείου. 

β) Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εφαρμόζονται τα άρθρα 13 έως και 19 του Ν. 4826/2021. 
γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) ασκεί τις 

εκτελεστικές αρμοδιότητες του Ταμείου, εξειδικεύει και υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.), στο πλαίσιο των στρατηγικών και πολιτικών που αυτό έχει θέσει, και παρακολουθεί την εφαρμογή 
τους. 

δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για την τρέχουσα διαχείριση του Ταμείου και συγκεκριμένα: 
αα) συντονίζει το έργο των υπηρεσιών του Ταμείου και έχει την ευθύνη της δράσης και της εν γένει εύρυθμης 
λειτουργίας τους, αβ) κατανέμει τις θέσεις του προσωπικού μεταξύ των οργανικών μονάδων του Ταμείου, αγ) 
προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, αδ) αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού σε οργανικές μονάδες με βάση την αποστολή 
κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας, αε) εισηγείται προς το Δ.Σ. τα προς συζήτηση θέματα 
της αρμοδιότητάς του, αστ) συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας από το προσωπικό του Ταμείου ή και 
τρίτους για τη μελέτη, προώθηση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του, καθορίζει 
τις ειδικότερες αρμοδιότητες των επιτροπών και ομάδων εργασίας και αποφασίζει επί των εισηγήσεών τους, 
αζ) αποφασίζει για τη συμμετοχή του Ταμείου σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές, με αντικείμενο που άπτεται 
των αρμοδιοτήτων του και ορίζει τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές, αη) διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος είσπραξης των πόρων του Ταμείου, αθ) αποφασίζει για την υπαγωγή 
στην ασφάλιση του Ταμείου, αι) απονέμει τις παροχές στους δικαιούχους, αια) είναι ο κύριος διατάκτης των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ταμείου, αιβ) υποβάλλει προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με τις οικείες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις, ερωτήματα, που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου για έκδοση γνωμοδοτήσεων, τις οποίες και 
εγκρίνει, αιγ) αποφασίζει για την ανάθεση λοιπών λειτουργιών και θεμάτων, που σχετίζονται με την 
καθημερινή διαχείριση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός του Ταμείου, αιδ) αποφασίζει για κάθε άλλο 
αναγκαίο λεπτομερειακό ή τεχνικό ζήτημα, που άπτεται των αρμοδιοτήτων του κατά τα ανωτέρω.  
 
 
4. Διευθύνων Σύμβουλος - Απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Τ.Ε.Κ.Α. είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης 
και ήθους. Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:  

α) 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) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί. 
γ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας  

δ) Εν ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, που 
αντιστοιχεί, τουλάχιστον, στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

ε) Ηγετικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. 
στ) Εις βάθος κατανόηση χρηματοοικονομικών θεμάτων, ή/και θεμάτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου, 

ή/και κοινωνικοασφαλιστικών θεμάτων. 
ζ) Κατανόηση και προώθηση σύγχρονων αρχών διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. 
η) Υψηλή αίσθηση καθήκοντος, αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος. 
θ) Ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 



5.  Διαδικασία επιλογής και ορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου 
 
α) Για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Δ.Σ. Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εκδίδει με απόφασή του δημόσια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία εξειδικεύονται, ιδίως, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα προσόντα επιλογής, καθώς και ο τρόπος απόδειξης 
αυτών. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου και του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και 
στην ιστοσελίδα opengov.gr. Το Δ.Σ. μπορεί να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο σύμβουλο προσλήψεων, 
που επιλέγεται από αυτό ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

β) Το Δ.Σ. καταρτίζει, 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 τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, ένας εκ των οποίων επιλέγεται 
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που καταρτίζεται 
μεταξύ του Ταμείου και του ιδίου με διάρκεια έξι (6) ετών και δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη 
ισόχρονη θητεία. Οι αποδοχές και οι εν γένει απολαβές και αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών και για 
αυτές εφαρμόζεται αναλόγως η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176).  

δ) Εάν για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου επιλεγεί πρόσωπο που είναι δημόσιος λειτουργός ή 
υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), η τοποθέτηση 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο και κατά τον χρόνο της θητείας του στο Ταμείο διατηρείται το 
καθεστώς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, το 
οποίο απορρέει από την οργανική του θέση. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο 
καθεστώς αυτό. Διατηρούνται, επίσης, η θέση του στην επετηρίδα και τα δικαιώματα που έχει αποκτήσει 
λόγω προϋπηρεσίας ή λόγω θέσης ή/και βαθμού. Ο χρόνος της θητείας του στο Ταμείο θεωρείται χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 
πλήρωσης θέσεων ευθύνης. Για τον καθορισμό των αποδοχών και των εν γένει πρόσθετων αμοιβών, 
απολαβών και αποζημιώσεων του προσώπου της παρ. 5 εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 22 και η περ. α 
της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. 
 
 
6. Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 
 
α) Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη 
από αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  teka.ceo@teka.gov.gr με σαφή ένδειξη 
στο θέμα της αίτησης Θέση Διευθύνοντος Συμβούλου. 

β) Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 
Ιανουαρίου 2023.  

γ) Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν κατά τη διαδικασία προεπιλογής, θα κληθούν να προσκομίσουν τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά πιστοποίησης των τυπικών προσόντων προς έλεγχο.  

δ) Για όλες τις αιτήσεις είναι αυτονόητη η απόλυτη εχεμύθεια.  
ε) Για διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 210 6883000 

 
 
7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 
Το Τ.Ε.Κ.Α., το οποίο φέρει την ευθύνη της επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων, 
ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων ως ακολούθως: 

α) Αντικείμενο επεξεργασίας συνιστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην 
αίτηση και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθύνοντος 
Συμβούλου του Τ.Ε.Κ.Α. 

β) Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων και της υποψηφιότητας, καθώς και η 
προάσπιση των δικαιωμάτων του Τ.Ε.Κ.Α.  



γ) 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,).  

δ) Αποδέκτες, στους οποίους κοινοποιούνται τα ανωτέρω δεδομένα, μπορούν να είναι: (αα) φορείς- τρίτοι 
πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους το Τ.Ε.Κ.Α. αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό του, (αβ) άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, (αγ) 
έτεροι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τον νόμο.  

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων ή μέρος αυτών θα τηρηθούν για όσο χρόνο απαιτείται για την 
αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 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 καταστραφούν. Ειδικά, τα 
προσωπικά δεδομένα του προσώπου που θα επιλεγεί για τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου του Τ.Ε.Κ.Α., θα 
υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 
Τ.Ε.Κ.Α., κατά τη διάρκεια της θητείας του και για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, ή μετά τη λήξη αυτής ή μέχρι την τυχόν έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε περίπτωση 
δικαστικής διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θεωρούν ότι παραβιάστηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, μπορούν είτε να υποβάλλουν αίτηση στη 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.  
 
 
8. Κωλύματα ορισμού του Διευθύνοντος Συμβούλου 
 
α) Για τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου του Τ.Ε.Κ.Α. ισχύουν τα κωλύματα διορισμού του άρθρου 
69 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

β) Επιπλέον, δεν διορίζονται πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω: αα) 
έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα του ΑΝ 86/1967 
(Α΄ 136), ήτοι τοκογλυφία, παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφία, ψευδή 
βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 
δυσφήμηση, φορολογικά αδικήματα, αδικήματα της νομοθεσίας νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, 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, 
αβ) έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περ. α), ανεξάρτητα από 
το εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί, αγ) έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση, αδ) έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, αε) τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, αστ) 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, αζ) 
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.  
 
 
9. Ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Τ.Ε.Κ.Α. 
 
α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος απαγορεύεται να ασκεί οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική 
δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του Ταμείου.  
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος  δεν επιτρέπεται να συνάπτει οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με το Δημόσιο ή 
άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, από την οποία προκύπτει όφελος υπέρ αυτού 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. 



 
 
10. 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 ανεξαιρέτως τους υποψήφιους και τις υποψήφιες παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον 
χωρίς αποκλεισμούς.  
 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του 
Ταμείου, του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και στην ιστοσελίδα opengov.gr. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
 
 

Νικόλαος Τεσσαρομάτης 
 

 
Κοινοποίηση 
Εθνικό τυπογραφείο 
(για δημοσίευση) 


