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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 13672 ΕΞ 2021 
   Ορισμός Προέδρου της Οικονομικής και Κοινω-

νικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του ν. 2232/1994 «Σύσταση Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 140), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

γ) του άρθρου 90 της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133),

δ) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131),

ε) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις,

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

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Α΄126 διορθώσεις σφαλμάτων),

η) του άρθρου 15 της υπό στοιχεία 34710/ΔΕΚΟ1509/ 
11.10.1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός αμοι-
βών, αποζημίωσης μελών και προέδρου, λοιπών δαπα-
νών, γενικής διαχείρισης πόρων, προμηθειών και ανάθε-
σης εκτέλεσης εργασιών κάθε είδους της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής» (Β’ 1930), όπως τροποποιήθη-
κε με τις  υπό στοιχεία 14590/ΔΕΚΟ516/19.4.2005 (Β’ 551) 
και 44/44/ΔΕΚΟ665/29.9.2008 (Υ.Ο.Δ.Δ. 415) αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και 
τις από 12.4.2010 και 9.9.2014 αποφάσεις της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.

2. Την υπό στοιχεία 142193 ΕΞ 2020/14.12.2020 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση σε 
σώμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 1051, ΑΔΑ: 6ΚΥΝΗ-9ΙΣ).

3. Το από 26.01.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείο από το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, με το 
οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία:

α) το πρακτικό εκλογής Προέδρου, σύμφωνα με το 
οποίο η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. συνεκλήθη την 18η Ιανου-
αρίου 2021 και εν συνεχεία την 25η Ιανουαρίου 2021, 
ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών 
και πρότεινε ως Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. τον Ιωάννη Πάιδα, 
εκπαιδευτικό, εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώ-
σεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

4. Το από 27.01.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Ο.Κ.Ε. με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία 
το αρ. 10.000.00.001/10201/27.01.2021 έγγραφο, σύμ-
φωνα με το οποίο, η δαπάνη που προκαλείται για την 
πληρωμή των πάσης φύσεως αμοιβών του Προέδρου 
της Ο.Κ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 12.760,00 ευρώ πε-
ρίπου για κάθε ένα από τα έτη της θητείας του και θα 
βαρύνει τον κωδικό 61 του προϋπολογισμού της Ο.Κ.Ε.

5. Την υπό στοιχεία 13418 ΕΞ 2020/03.02.2021 ει-
σήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις δια-
τάξεις της απόφασης αυτής δεν αναμένεται οικονομική 
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Ο.Κ.Ε. για το οι-
κονομικό έτος 2021 καθώς και για τα επόμενα έτη του 
ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. 2019-2022, καθόσον η αμοιβή του 
Προέδρου, έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπο-
λογισμό του φορέα.

6. Την ανάγκη ορισμού Προέδρου της Ο.Κ.Ε., λόγω 
λήξης της θητείας του απερχόμενου Προέδρου την 
14.09.2019, αποφασίζουμε:

Ι. Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνι-
κής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), κατόπιν πρότασης της Ολομέλειας 
της Ο.Κ.Ε., όπως αυτή διατυπώθηκε στα από 18.01.2021 
και από 25.01.2021 πρακτικά εκλογής Προέδρου, τον 
Ιωάννη Πάιδα του Τριαντάφυλλου, με Α.Δ.Τ. Χ 771369, 
εκπαιδευτικό, εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώ-
σεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ306 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 78/04.02.2021

ΙΙ. Η θητεία του Προέδρου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην υπό στοιχεία 5818 ΕΞ 2021/18.01.2021 απόφαση 
της Προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 36) στη σελίδα 140 στην Β’ στήλη, στους 11-12 
στίχους εκ των άνω διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «25.01.2020 έως 01.03.2020»,
στο ορθό: «25/01/2021 έως 1/03/2021». 

   Στην υπό στοιχεία 5813 ΕΞ 2021/18.01.2021 απόφαση 
της Προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 29) στη σελίδα 116 στην Α΄ στήλη, στους 13-14 
στίχους εκ των άνω διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «25.01.2020 έως 01.03.2020»,
στο ορθό: «25/01/2021 έως 1/03/2021».

Στην υπό στοιχεία 5814 ΕΞ 2021/18.01.2021 απόφαση 
της Προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 35) στη σελίδα 136 στην Β΄ στήλη, στους 17-18 
στίχους εκ των άνω διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «25.01.2020 έως 01.03.2020»
στο ορθό: «25/01/2021 έως 1/03/2021».

    Στην υπό στοιχεία 5815 ΕΞ 2021/18.01.2021 απόφαση 
της Προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 35) στη σελίδα 138 στην Α΄ στήλη, στους 25-26 
στίχους εκ των άνω διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «25.01.2020 έως 01.03.2020»
στο ορθό: «25/01/2021 έως 1/03/2021». 

(Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου)  
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