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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμ. 4807 
  Διορισμός Ειδικού Συμβούλου στο πολιτικό γρα-

φείο του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο της παρ. 4 του 

άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (Α΄ 98), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 24 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).

2. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ-
γείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων» (Α΄20), όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύστα-
ση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄208).

3. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄210).

4. Της υπ΄ αριθμ. Υ186 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα», (Β΄ 3671).

Καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών διορίζουμε τον Πετρίδη Δημήτριο του Μά-
ριου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 770395) Υποπτέραρχο εν αποστρατεία, 
στον οποίο αναθέτουμε καθήκοντα ειδικού συμβούλου 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, καθ΄ υπέρβαση του 
οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και 
συνεργατών. 

Ο ανωτέρω είναι διακεκριμένος εμπειρογνώμων στα 
εναέρια μέσα, ιδίως ειδικής χρήσης στον τομέα πολιτι-
κής προστασίας, ως εκ της μακρόχρονης εμπειρίας λόγω 
της θητείας του σε διεθνείς οργανισμούς και ημεδαπές 
υπηρεσίες, όπου εξειδικεύτηκε σε θέματα σχεδιασμού, 
προγραμματισμού αναγκών, τεχνικών προδιαγραφών, 
υποδομών και διεθνών συνεργασιών και σε λοιπά συ-
ναφή θέματα. 

Ο εν λόγω ειδικός σύμβουλος θα υποστηρίζει στο αντι-
κείμενό τους τα διοικητικά όργανα του Υπουργείου, τις 
επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόμε-
νων φορέων και θα αναλαμβάνει αποστολές κατ΄ εξουσιο-
δότηση του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού σε θέματα 
δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, στην Ελλάδα 
και στό εξωτερικό.

Ο ανωτέρω ειδικός σύμβουλος υπηρετεί εθελοντικά 
και δεν λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομι-
κή απολαβή, εκτός των εξόδων μεταφοράς και τυχόν 
διαμονής, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Αριθμ.16865/Ζ1 
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη μελέ-

τη ζητημάτων της ακαδημαϊκής ελευθερίας και 

ειρήνης .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 25 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση 

θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136),

β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45),

γ) του άρθρου 21 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του ν. 4354/
2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 70/2015 και το π.δ. 125/2016.
3. Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30/Υ1/19-01-2018 και 38/Υ1/

24-01-2018 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τη Γενική 
Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.Φ.1/Α/135/20865/Β1/2018 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύ-
ει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμ-
φωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το ετήσιο δε κόστος των 
οδοιπορικών εξόδων(ημερήσια αποζημίωση, έξοδα δια-
μονής και μετακίνησης) των μελών της ανωτέρω Επιτρο-
πής - το ύψος του οποίου  δεν μπορεί εκ των προτέρων να 
προσδιοριστεί για το οικονομικό έτος 2018, καθώς εξαρ-
τάται από τις ανάγκες και τη συχνότητα των συνεδριάσε-
ων της Επιτροπής - θα καλυφθεί με ενίσχυση από τις πι-
στώσεις του Ε.Φ. 19-250 του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση άμισθης Επιτροπής στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο 
τη μελέτη ζητημάτων ακαδημαϊκής ελευθερίας και ει-
ρήνης.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζουμε 
τα μέλη αυτής ως ακολούθως:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ του Ανδρέα, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 910991, Βουλευτής, Ομότιμος Καθηγητής 
Νομικής Α.Π.Θ., ως Πρόεδρος.

2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: 
AB 710953, Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ., ως μέλος.

3. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΕΝΟΣ του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ.: AM 
285664, Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ., ως μέλος.

4. ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 059914, 
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πο-
λιτικής Δ.Π.Θ., ως μέλος.

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ιερωνύμου, με 
Α.Δ.Τ.: Σ 548067, Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας στο 
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών 
του Δ.Π.Θ., ως μέλος.

6. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 
509764, Κλινική Ψυχολόγος,ως μέλος.

7. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: AB 
583493, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ-
γείου Υγείας, ως μέλος.

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: 
Χ 624993,Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, ως μέλος.

9. ΖΩΗ ΤΖΗΚΑ του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: 262883035, 
Αστυνόμος Α΄Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, ως μέλος.

10. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των 
Πανεπιστημίων ή νόμιμος αναπληρωτής του, ως μέλος.

11. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των 
Τ.Ε.Ι. ή νόμιμος αναπληρωτής του, ως μέλος.

12. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΥΓΓΡΟΥ του Παντελεήμονος, με 
ΑΔΤ AM 625927, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήμα-
τος Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
ως μέλος.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣ-
ΣΑΛΟΥ του Φιλίππου, με Α.Δ.Τ. AB 202548, Επιστημονική 
Συνεργάτης του βουλευτή Νικολάου Παρασκευόπουλου.

Γ. Σκοπός της Επιτροπής είναι η μελέτη ζητημάτων του 
θεσμικού πλαισίου, που αφορούν σε ζητήματα ακαδη-
μαϊκής ελευθερίας και ειρήνης, καθώς και φαινόμενα πα-
ραβατικότητας στους χώρους των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων, προκειμένου να υποβάλει σχέδια και 
προτάσεις προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας για την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Δ. Η Επιτροπή μπορεί α)να καλεί προς παροχή πληρο-
φοριών ή στοιχείων εκπροσώπους των Α.Ε.Ι., εμπειρο-
γνώμονες και πρόσωπα που κρίνεται ότι θα συνδράμουν 
στο έργο της, β)να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις/
αυτοψίες στους χώρους των Α.Ε.Ι., μετά από άδεια της 
Συγκλήτου, καθώς και να οργανώνει ευρύτερες συζητή-
σεις αρμοδίων προσώπων.

Ε. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορί-
ζει και άλλους τόπους συνεδρίασης, ή και τη συνεδρίαση 
μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση 
για τη συμμετοχή τους σ΄ αυτή, εκτός από τα οδοιπορι-
κά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα 
διαμονής και μετακίνησής τους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   
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3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 Με την Α1α/4230/24.01.2018 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) 
άρθρα 55 παρ. 2 και 56, των άρθρων 23 και 27 του 
ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την 
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29), παύεται από 
19.01.2018, ο Ιωάννης Λιακόσταυρος του Παρασκευά 
(ΑΔΤ: AB 201455), από θέση μετακλητού υπαλλήλου στην 
οποία είχε διοριστεί με την Α1α/55640/05.08.2016 σχε-
τική απόφαση και διορίζεται, από 19.01.2018 ο Ιωάννης 
Λιακόσταυρος του Παρασκευά (ΑΔΤ: AB 201455), πτυχι-
ούχος του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, στο Πολιτικό Γραφείο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη.

Στον ανωτέρω θα καταβάλλονται οι αποδοχές του 
Μ. Κ. 11 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Υγείας: 504/24.01.2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3567166312/26.01.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1523503124/26.01.2018). 

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

Ι  

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ 
ΤΥΕΦΤΠ//42270/3639/3477/197 
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη Γνω-

στοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιω-

μάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών 

Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του 

ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμά-

των πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δι-

καιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/

Α΄/20.7.2017) και καθορισμός αμοιβής των μελών της .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

β. Του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών».

γ. Του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ. Του π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

ε. Του π.δ/τος 311/1994 (ΦΕΚ 165/Α΄) «Καταστατικό 
του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

στ. Του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για 
προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/
Α΄/20.7.2017), ιδίως της παραγράφου 2.

ζ. Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/
16.12.2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 28813/Φ300-13.10.2017 επι-
στολή του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Δημήτριου Τσα-
μάκη, σχετικά με τον καθορισμό των εκπροσώπων της 
ΕΕΤΤ (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) στην 
Επιτροπή.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/6991-1/05-10-2017 επιστο-
λή του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κωνσταντίνου Με-
νουδάκου σχετικά με τον καθορισμό των εκπροσώπων 
της ΑΠΔΠΧ (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) 
στην Επιτροπή.

4. Το αριθμ. 32096/18-1-2018 έγγραφο του Οργανι-
σμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τη σύσταση 
και συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του κράτους, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδι-
κτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτη-
σίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 
66Ε ν. 2121/1993 (η οποία εφεξής για λόγους συντομίας 
θα αναφέρεται ως ΕΔΠΠΙ - Επιτροπή για τη Διαδικτυακή 
Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας), με έδρα το κτίριο 
του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), επί της 
οδού Μετσόβου 5, Αθήνα.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της με δικαίωμα ψήφου, ως εξής:

α. Τον Ιωάννη Χαμηλοθώρη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 
160780, Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ, 
ως Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή του την Κων-
σταντία Κυπρούλη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 042446, 
αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ.

β. Την Ασημίνα Γιαννοπούλου του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 224129, στέλεχος Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινω-
νιακών Θεμάτων, εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ, με αναπληρωτή 
της τον Γιώργο Κολυβά του Θωμά, με Α.Δ.Τ ΑΗ 066923, 
Προϊστάμενο Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών 
Θεμάτων.

γ. Τον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου του Νικολάου, με 
Α.Δ.Τ Σ 026567, εκπρόσωπο της ΑΠΔΠΧ, με αναπληρωτή 
του τον Ευάγγελο Παπακωνσταντίνου του Νικολάου, με 
Α.Δ.Τ Χ 523104.
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3. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η εκπρόσω-
πος της ΕΕΤΤ, Ασημίνα Γιαννοπούλου, με αναπληρωτή 
της τον Γιώργο Κολυβά.

4. Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 66Ε 
του ν. 2121/1993.

5. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής αρχόμενη από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη της λήξης 
της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ, οπότε 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής 
αυτού, αντικαθίστανται αυτοδικαίως από τον νέο Πρόεδρο 
και τον νέο Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του 

ΟΠΙ, για την υπόλοιπη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής 
όπως θα οριστούν με τη σχετική απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι αμειβόμενα.
7. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *14000640702180004*


		2018-02-07T20:27:28+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




