
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Αριθμ. οικ. 46214/146 
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των εξετα-

στικών επιτροπών του ν. 3982/2011 (Α' 143) σύμ-

φωνα με το ν. 4354/15 (Α΄ 176 ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-

μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176) και ιδίως το άρθρο 21 παρ. 2 αυτού, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

2. Το ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστη-
ριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 143) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 13 και 15 αυτού.

3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και ειδικότερα 
το άρθρο 13 αυτού.

4. Το άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομι-
κής ανάπτυξης της χώρας» (Α΄ 232), όπως συμπληρώθη-
κε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 59).

5. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

6. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

8. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

10. Την 457/25/Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ Β΄ 33) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για την έκδο-
ση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την 
άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθ-
μίζονται με τις διατάξεις των π.δ. 112/2012, 114/2012 
και 115/2012, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης 
των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011».

11. Την 9030/589/Φ.Γ.9.6.4. (Γ) (3)/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1750) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για 
την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης 
της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και 
υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξετα-
στικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του 
ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011».

12. Την 11031/678/ΦΓ9.6.4 (ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2287) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για 
την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
χειρισμού μηχανημάτων έργου, καθώς και καθορισμός 
της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτρο-
πών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
21 του ν. 4024/2011».

13. Την 12792/833/ΦΓ9.6.4/ 2013 (ΦΕΚ Β΄ 2854) κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για την 
έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
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για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργί-
ας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθορισμός της 
αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του 
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και τροποποίηση των κοινών υπουρ-
γικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 
(Β΄ 33) και 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 (Β΄ 1750) 
περί καθορισμού παραβόλου σε τεχνικά επαγγέλματα 
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)».

14. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.15 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

15α). Την υπ’ αριθμ. 197/16.11.2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξαν-
δρο Χαρίτση» (Β 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Υ226/28.12.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).

15β) Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/16 (Β΄ 3818) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δη-
μήτριο Μπαξεβανάκη».

16. Την υποβοήθηση της βελτίωσης του επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος, την ανάγκη εξυπηρέτησης της 
απλοποίησης της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελ-
ματικών δραστηριοτήτων και την απρόσκοπτη συνέχιση 
της διενέργειας εξετάσεων προκειμένου για την αδει-
οδότηση των τεχνικών επαγγελματιών, καθώς και την 
ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Δημόσιας 
Διοίκησης και εξυπηρέτησης των πολιτών.

17. Τις αποφάσεις συγκρότησης των εξεταστικών επι-
τροπών, όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί από τον εκά-
στοτε Περιφερειάρχη και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού και προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 
περίπου 310.000 € για το έτος 2016 και για κάθε άλλο 
έτος ανάλογα με τα έσοδα, η οποία βαρύνει τον Ειδικό 
Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια 
που εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια που διενεργεί 
τις εξετάσεις και καλύπτεται από τα ανταποδοτικά πα-
ράβολα που κατατίθενται και αποτελούν πόρο αυτών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Καθορίζεται αποζημίωση για κάθε μέλος ή εμπει-
ρογνώμονα των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 
5 παρ. 4 του ν. 3982/2011 στο ποσό των σαράντα (40) 
ευρώ ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των δια-
κοσίων (200) ευρώ μηνιαίως. Για τους γραμματείς των 
εξεταστικών επιτροπών, που παρέχουν διοικητική υπο-
στήριξη, καθορίζεται αποζημίωση στο ποσό των τριάντα 
ευρώ (30) ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των 
εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.

2. Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης των σχετι-
κών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κα-
νονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του 
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

3. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών και οι γραμμα-
τείς υποχρεούνται, όταν παρίσταται σχετική ανάγκη, να 
πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) εξε-
τάσεων ανά μήνα. Για τις πέραν του αριθμού των πέντε 
(5) εξετάσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Άρθρο 2

Με τη παρούσα το άρθρο 5 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 457/25/ΦΓ9.6.4/2013 (Β΄ 33), το άρθρο 3 της 
9030/589/ΦΓ9.6.4(Γ)/2013 (Β΄ 1750), το άρθρο 3 της 
11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/2013 (Β΄ 2287) και το άρθρο 3 
της 12792/833/ΦΓ9.6.4/2013 (Β΄ 2854) καταργούνται. 
Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις των ανωτέρω κοινών υπουρ-
γικών αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός έτους 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Απριλίου 2017 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομίας  Παιδείας, Έρευνας
και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Με την 65341/20.4.2017 απόφαση της Γενικής Γραμμα-
τέως Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 55 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του άρθρ. 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄), 
της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 
(ΦΕΚ 149 Α΄), της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176 Α΄), του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του π.δ. 70/2015 «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
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Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114 Α΄), του π.δ. 125/2016 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210 Α΄), τη με αρ. πρωτ. 221711/Γ2/27.12.2016 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αποδοχή παραίτη-
σης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 731/ΥΟΔΔ/30.12.2016), προσλαμ-
βάνεται από 1.4.2017, ο Παυλέας Σωτήριος του Παναγιώτη, 
με Α.Δ.Τ. ΑΕ325397, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ως ειδικός συνερ-
γάτης της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
διάρκειας έξι (6) μηνών, ανανεώσιμη κατά την κρίση της 
Γενικής Γραμματέως. Η σύμβαση αυτή λύεται αυτοδικαίως 
και χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης, με την αποχώρηση 
για οποιοδήποτε λόγο της Γενικής Γραμματέως Έρευνας 
και Τεχνολογίας που τον προσλαμβάνει.

Οι αποδοχές του ανωτέρω καθορίζονται σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄). 

(Αριθμ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 2299/25.04.2017). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7129303110/26.04.2017). 

  Η Γενική Γραμματέας 
Έρευνας και Τεχνολογίας 

Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ 

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    Αριθμ. Δ9/16387/5193 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ9/33583/9416/

4-10-2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης «Ορισμός Προέδρου και μελών στο Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Σικιαρίδειου Ιδρύματος 

Απροσάρμοστων Παίδων» (ΥΟΔΔ 833).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του β. δ/τος 579/1971 (Α΄ 174) «Περί 

μετατροπής του Σικιαριδείου Πρεβεντορίου εις Ίδρυμα 
Απροσάρμοστων Παίδων», όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69),

β) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).
γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45),

ζ) του π. δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180),

δ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβερνήσεως και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),

η) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Την αριθμ. Δ9/33583/9416/4-10-2015 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης «Ορισμός Προέδρου και μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απρο-
σάρμοστων Παίδων» (ΥΟΔΔ 833).

3. Την από 5-4-2017 αίτηση παραίτησης του Αργυρό-
πουλου Γεώργιου από το Δ.Σ. του Σικιαρίδειου Ιδρύματος 
Απροσάρμοστων Παίδων.

4. Την από 11-4-2017 αίτηση παραίτησης του Σχίζα 
Ιωάννη από το Δ.Σ. του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απρο-
σάρμοστων Παίδων, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η αριθμ. Δ9/33583/9416/4-10-2015 
υπουργική απόφαση και ορίζονται στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Σικιαριδείου Ιδρύματος Απροσάρμοστων 
Παίδων οι εξής:

1. Παρασκευόπουλος Θεόδωρος του Παρασκευά με 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 815614, Οικονομολόγος, ως Πρόεδρος, σε 
αντικατάσταση του Αργυρόπουλου Γεώργιου, ο οποίος 
παραιτήθηκε.

2. Σουγιουλτζόγλου Μαρία του Κλείτου με Α.Δ.Τ. Ξ 
453717, συνταξιούχος Ψυχολόγος, ως τακτικό μέλος σε 
αντικατάσταση του Σχίζα Ιωάννη ο οποίος παραιτήθηκε.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ9/33583/9416/
4-10-2015 υπουργική απόφαση (ΥΟΔΔ 833). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

      Στην αριθμ. Φ 70576/10161/3173/11-04-2017 απόφα-
ση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 184/21-04-2017, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.:

στη σελίδα 791, στήλη α΄, διορθώνεται 
το εσφαλμένο:
«Β) ........ Παπαϊωάννου Σωτηρίου ................»
στο ορθό:
«Β) .........Παπαϊωάννου Σωτηρία ..................»
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και το εσφαλμένο:
«Γ) Η Τσιολακούδη Χριστίνα .........................»
στο ορθό:
«Γ) Η Τσιολακούδη Χρυσούλα ......................».

(Από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Ι

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000678 ΕΞ 2017  
Αντικατάσταση μέλους της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-

τας (ΤΧΣ) και ορισμός αμοιβής του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4, 4α και 16Β του ν. 3864/2010 (Α΄ 119) 

«Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) του π.δ/τος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

δ) του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την υπ’ αριθμ. 3710/Β.204/30.1.2013 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
35), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την υπ’ αριθμ. 
9/2/17.05.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 433) απόφαση της Επιτροπής 
Επιλογής του άρθρου 4Α «Καθορισμός εύρους προτει-
νόμενων αμοιβών των μελών του Γενικού Συμβουλίου 
και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας».

3. Την από 27/03/2017 επιστολή του Δ. Φραγγέτη προς 
τον Υπουργό Οικονομικών με την οποία γνωστοποιεί την 
παραίτησή του από τη θέση του μέλους της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας από την 24/04/2017, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
Υπουργό Οικονομικών την 18/04/2017.

4. Την υπ’ αριθμ. 3828/19.04.2017 επιστολή του Διοικη-
τή της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία προτείνει τον 
Π. Δουμάνογλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος 
Δ. Φραγγέτη, καθώς και την από 20/04/2017 εισήγηση 
της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 4Α σχετικά με την 
αμοιβή του.

5. Την τήρηση της διαδικασίας του τέταρτου εδαφί-
ου της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 
(Α΄ 119).

6. Την ανάγκη πλήρωσης της ανωτέρω θέσης.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Διορίζουμε τον Παναγιώτη Δουμάνογλου του Νικολά-
ου (Α.Δ.Τ. ΑΚ096657) ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημητρίου Φραγγέτη 
του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ. ΑΒ224966) για τριετή θητεία.

2. Η υποπερ. γγ της περ. α της παραγράφου 3 της υπ’ 
αριθμ. 3710/Β΄ 204/30.1.2013 απόφασης Υπουργού 
Οικονομικών «Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας» αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν εξήντα 
χιλιάδες (160.000) ευρώ».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 3710/Β΄ 204/30.1.2013 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 35) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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