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                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες : Εμμ. Δαγαλάκης, Β.Γεωργακάκη
Τηλέφωνο : 2131516131, 2131516218 
e-mail : edagalakis@ypakp.gr
    

ΘΕΜΑ: Διορισμός των Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης 
Εργασίας.

 
     

 
 

     
 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Μέρους V και ιδιαιτέρως των άρθρων 108-112 του Ν. 4808/2021 (Α΄101) «Για 
τη προστασία της Εργασίας-Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής ¨Επιθεώρηση Εργασίας -
Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο 
Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία-Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 
2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».
β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 196), 
γ) της παρ.3 του άρθρου 22 του ν.4354/2015 (Α΄176)  «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».
δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.
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ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 2).
2. . Την αριθμ. 66938/10-09-2021 (Β΄ 4244) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 
διαδικασίας προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του Προέδρου και των 
μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, συγκρότηση της 
ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής και λοιπά σχετικά θέματα». 
3. Την αριθμ. 71512/24-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΩΖΟ46ΜΤΛΚ-716) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα: ««Ορισμός Μελών της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής των Μελών του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. την αριθ. 71886/27-9-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 
των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΔΑ: 
9Λ0Λ46ΜΤΛΚ-ΠΚΕ).
 5. Το από 03.12.2021 πρακτικό της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής των Μελών του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κατάλογο 
των επικρατέστερων υποψηφίων που τέθηκε υπόψη του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων βάσει των προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων 
που περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 4808/2021. 
6. Τα αριθ. 8845/22-12-2021 έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων με το οποίο 
διαβιβάστηκε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η Έκθεση της 
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τα μέλη της οποίας 
κατά τη συνεδρίαση της την 21.12.2021 διατύπωσαν, κατά πλειοψηφία, θετική γνώμη 
για κάθε ένα από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας που 
επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 
7. Το γεγονός ότι για την πρώτη θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης 
Εργασίας  αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης επιλογής τους, δύο μέλη κληρώνονται 
για τετραετή θητεία, δύο μέλη για τριετή θητεία και ένα μέλος για πενταετή θητεία.
8. Το από 04-01-2022 Πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης της θητείας των διοριστέων 
μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας. 
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό η οποία θα προσδιοριστεί με κοινή απόφαση, σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 22 του ν.4354/2015

Αποφασίζουμε

Α. Το διορισμό των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας ως 
εξής: 

1. Αναλυτής Μηνάς του Θεόδωρου (ΑΔΤ ΑΚ 682783), οικονομολόγος,  με θητεία 
τεσσάρων (4)  ετών

2. Λύτρας Θεόδωρος του Σωτηρίου (ΑΔΤ Χ103847), νομικός,  με θητεία τριών (3)  
ετών

ΑΔΑ: 9ΘΖΤ46ΜΤΛΚ-ΛΦΕ



                                                                                

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61dbed37d804b3fd514a56dc στις 12/01/22 
12:35

3

3. Μακρυγιάννη Αφροδίτη του Σταμάτιου (ΑΔΤ ΑΟ089734), οικονομολόγος,  με 
θητεία τεσσάρων (4)  ετών

4. Πελεκανάκης Γεώργιος του Δημητρίου (ΑΔΤ Χ580055),  επαγγελματίας στο 
τομέα παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, με θητεία τριών (3)  ετών

5. Σικαλοπούλου Μαρία του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΙ748783), νομικός, με θητεία πέντε 
(5) ετών.

Χρέη γραμματέα ασκεί μέλος του προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας που ορίζεται 
με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του. 

Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που διορίστηκε ως ανωτέρω για περιορισμένη θητεία, η 
ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών. 

Β. Κατά την πρώτη του συνεδρίαση, καθώς και σε κάθε περίπτωση αλλαγής μέλους 
του, το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρο του και 
ορίζει το μέλος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την απουσία του. 

Γ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης δεν είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου 
λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των 
επιχειρήσεών τους, των ν.π.δ.δ. και των κρατικών ν.π.ι.δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων ή 
επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με 
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να 
ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη 
επαγγελματική δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα ή τα καθήκοντα 
μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας. Ιδίως δεν επιτρέπεται 
να παρέχουν υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία ή 
επιχείρηση, εκ της οποίας μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων και έχουν 
υποχρέωση γνωστοποίησης όλων των καταστάσεων που μπορεί να συνιστούν 
σύγκρουση συμφερόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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