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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απονομή της ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» σε
Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

2

Απονομή της ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» σε
Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

3

Απονομή της ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» σε
Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

4

Τροποποίηση της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/
2452/13.11.2015) «Πιστοποίηση καταλληλότητας
προσώπων απασχολουμένων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το
άρθρο 14 του ν.3606/2007».

5

Έγκριση διενέργειας Σεμιναρίου Πιστοποίησης
και Σεμιναρίου Επιμόρφωσης για το πιστοποιητικό (ε) - Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή
άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που
θα διενεργούνται από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, (ΕΤΙ), της ΕΕΤ.

Αρ. Φύλλου 288

ματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/ΥΟΟΔ/
06-09-2016).
ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ: 2983/τ.Β΄/
16-09-2016), αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στους
παρακάτω Μ.Υ. της δυνάμεως του 301 ΕΒ:
α. Τουλκερίδη Αλέξανδρο του Ιωάννη (ΑΜ:22244),
κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγου Μηχανικού, με
βαθμό Α' και
β. Μπέλτσιο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:23021), κλάδου
ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνίτης Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτης Τεχνίτης Εργαλειομηχανών, με
βαθμό Β' της δυνάμεως του 303 ΠΕΒ, διότι προέβησαν
στη σχεδίαση, κατασκευή και τοποθέτηση συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης από υπερφόρτωση (overload)
σε οχήματα Μ543 και Μ62, με σκοπό την ασφαλή χρήση
των μέσων (προσωπικού και υλικού), αποφέροντας στην
υπηρεσία άμεσα σημαντικό όφελος σε υλικό και έμμεσα
σε οικονομικό κόστος αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία
και τις μεγάλες δυνατότητες των στρατιωτικών εργοστασίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Η Ειδική Γραμματέας
Αριθμ. Φ. 473/8/1070682/Σ.216
(1)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» σε
Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν.3528/2007
(ΦΕΚ: 26/09.02.07, τ.Α').
β. Την Φ. 470/142/138902/Σ.3796/17.10.2015/ΑΣΔΥΣ/
ΔΜΠ/4.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (αριθμ. Πρακτικού
11/23.11.2016).
δ. Τη με αρ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμ-

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ι

Αριθμ. Φ. 473/10/1070685/Σ.218
(2)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» σε
Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν.3528/2007
(ΦΕΚ: 26/09.02.2007, τ.Α').
β. Τη Φ.470/140/138903/Σ.3723/09.10.2015/ΑΣΔΥΣ/
ΔΜΠ/4.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
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Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού
11/23.11.2016).
δ. Τη με αρ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/ΥΟΟΔ/0609-2016).
ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ: 2983/τ.Β΄/
16-09-2016), αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στον
Μ.Υ. Μίγκο Δημήτριο του Αθανασίου (ΑΜ:21330), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρονικής/Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας
Ηλεκτρονικών Τ-Η, με βαθμό Α', της δυνάμεως του 307
ΤΣΥΑΥ, διότι προέβη στη σχεδίαση και κατασκευή νέων
καρτών IF-REF για την επισκευή-ανάκτηση του κεντρικού μετατροπέα τάσης (Inverter) 115V/60Hz 40KW, που
τροφοδοτεί το υπόστεγο συντήρησης ΕΕ/ΠΑΗ-64Α, αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες συντήρησης των συγκεκριμένων πτητικών μέσων, με ταυτόχρονη απεξάρτηση από
ιδιωτικές εταιρίες ελληνικές και ξένες, αποφέροντας στην
υπηρεσία παράλληλα σημαντικό οικονομικό όφελος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ι

Αριθμ. Φ. 473/12/1070691/Σ.22Ω
(3)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» σε
Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν.3528/07
(ΦΕΚ: 26/09.02.2007, τ.Α').
β. Τη Φ.447/18/67371/Σ.2038/13.015/ΑΣΔΕΝΔΙΠΡΟ
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (αριθμ. Πρακτικού
11/23.11.2016).
δ. Τη με αρ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/ΥΟΟΔ/0609-2016).
ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ: 2983/
τ.Β΄/16-09-2016), αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στον
Μ.Υ. Λιάπη Φώτιο του Μιχαήλ (AM: 21853), κλάδου ΔΕ
Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνίτης ΣιδηροβιομηχανίαςΜηχανοτεχνίτης Οχημάτων πλην Οχημάτων Μάχης,
με βαθμό Β' της δυνάμεως του 96 ΤΥΠΕΘ, διότι σε συνεργασία με λοιπά στελέχη της Μονάδας προέβη στην

Τεύχος Β’ 288/07.02.2017

τροποποίηση- κατασκευή του συστήματος ψύξης του
κινητήρα του Ο/Σ OSA-AK, συμβάλλοντας στη μείωση
βλαβών του κινητήρα και στη γενικότερη αναβάθμιση
του εν λόγω Ο/Σ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ι

Αριθμ. απόφ. 15/774/13.1. 2017
(4)
Τροποποίηση της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/
2452/13.11.2015) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολουμένων σε πιστωτικά
ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με
το άρθρο 14 του ν.3606/2007».
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβαν υπόψη :
1 Το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.7.2007),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4141/2013
(ΦΕΚ Α'/81/5.4.2013) και του άρθρο 10 του ν. 4281/2014
(ΦΕΚ Α'160/8.8.2014).
2 Την κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(συνεδρίαση 2/735/22.10.2015) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολουμένων σε πιστωτικά
ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3606/2007» (ΦΕΚ Β΄/2452/13.11.2015).
3 Την υπ' αριθμ. 11/720/16.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν
υπηρεσίες σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ν. 3606/2007»
(ΦΕΚ Β'/1780/19.8.2015), όπως ισχύει.
4 Την υπ' αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου «Πιστοποίηση καταλληλότητας
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το
άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'/1780/19.8.2015)».
5 Την υπ' αριθμ. 14/774/13.1.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου «Πιστοποίηση καταλληλότητας
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το
άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'/1780/19.8.2015)».
6 Τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος, όπως ισχύει.
7 Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98/22.4.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
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8 Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993
(ΦΕΚ Α΄137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 18 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α'43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν.2324/1995
(ΦΕΚ Α΄146).
9 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:
Άρθρο 1
Να τροποποιήσουν την κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (συνεδρίαση 2/735/22.10.2015)
«Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολουμένων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3606/2007» (ΦΕΚ
Β'/2452/13.11.2015), ως ακολούθως:
1. Αντικαθίσταται η περίπτωση (ββ) στην παράγραφο
2 του άρθρου 8 της ανωτέρω κοινής απόφασης, ως εξής:
«(ββ) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς
μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι σε πιστωτικό ίδρυμα
ή σε εταιρεία του άρθρου 1 της 11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε.».
2. Αντικαθίσταται η περίπτωση (ββ) στην παράγραφο
3 του άρθρου 8 της ανωτέρω κοινής απόφασης, ως εξής:
«(ββ) δώδεκα τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο
σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι
σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε εταιρεία του άρθρου 1 της
11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, μετά
την απόκτηση του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε, ή».
3. Αντικαθίσταται η περίπτωση (βδ) στην παράγραφο
3 του άρθρου 8 της ανωτέρω κοινής απόφασης, ως εξής:
«(βδ) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους
απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι σε πιστωτικό
ίδρυμα ή σε εταιρεία του άρθρου 1 της 11/720/16.7.2015
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης.».
4. Αντικαθίσταται η περίπτωση β) στην παράγραφο 1
του άρθρου 20 της ανωτέρω κοινής απόφασης, ως εξής:
«β) Να έχει εργασθεί αποδεδειγμένα σε καθεστώς
πλήρους απασχόλησης ή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης για το ίδιο αθροιστικά χρονικό διάστημα (δύο
έτη), σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε εταιρεία του άρθρου 1
της 11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει,
ή σε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο τους ως εσωτερικός
ελεγκτής ή υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης ή
στην παροχή μίας ή περισσοτέρων εκ των υπηρεσιών (α)
έως (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης ή,»
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5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 της
ανωτέρω κοινής απόφασης, ως εξής:
«2. Η πιστοποίηση πωλητή αμοιβαίων κεφαλαίων,
η οποία έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των
άρθρων 2 και 3 της απόφασης 2/462/7.2.2008 (ΦΕΚ Β'
297/25.02.2008) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο πλαίσιο του
στοιχ. δ) της παραγράφου 2.1. του άρθρου 10 της απόφασης 2/132/19.5.1998 «Κώδικας Δεοντολογίας Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και
Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ»), του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
(ΦΕΚ Β'615/18.6.1998), παραμένουν σε ισχύ μέχρι την
31.12.2017. Εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος,
οι κάτοχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης ενεργούν
για την απόκτηση του Πιστοποιητικού (ε) είτε μέσω συμμετοχής στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με αντικείμενο το
νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς είτε μέσω επιτυχούς συμμετοχής στις Εξετάσεις του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς», σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 20.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τράπεζας της Ελλάδος
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 13/774/13.1.2017
(5)
Έγκριση διενέργειας σεμιναρίου πιστοποίησης
και σεμιναρίου επιμόρφωσης για το πιστοποιητικό (ε) - Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ
ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,
που θα διενεργούνται από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, (ΕΤΙ), της ΕΕΤ.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α'/195/17.8.2007),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4141/2013
(ΦΕΚ Α'/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του ν. 4281/2014
(ΦΕΚ Α'/160/8.8.2014).
2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της υπ' αριθμ.
11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση
καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσί-
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ες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ
Β΄/1780/19.8.2015), όπως ισχύει.
3. Την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της από 26.10.2015
(ΦΕΚ Β'/2452/13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος,
όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 21 της υπ' αριθμ. 11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων
που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του
ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β'/1780/19.8.2015), όπως ισχύει.
5. Το άρθρου 21 της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β'/2452/
13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.
6. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Κ. 13777/13.12.2016
και 14209/23.12.2016 επιστολές της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών (ΕΕΤ).
7. Την από 5.1.2017 (αριθμ.πρωτ.εισερχ. ΕΚ 100/
5.1.2017) επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.
8. Την από 9.1.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
9. Τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.
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10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98/22.4.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
11.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:
1. Την έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης, της
διδακτέας ύλης και του καταλόγου των εισηγητών για
το σεμινάριο πιστοποίησης που αφορά στην ειδικότητα
«Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων», δηλαδή το πιστοποιητικό (ε), όπως υποβλήθηκαν από το Ελληνικό Τραπεζικό
Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
2. Την ανάθεση της διενέργειας σεμιναρίου επιμόρφωσης του πιστοποιητικού (ε) στο Ελληνικό Τραπεζικό
Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τράπεζας της Ελλάδος
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ
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