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 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
   Με την υπ' αριθ. Υ 114/05.03.2015 απόφαση του Πρω−

θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 
34 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), τις 
διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Π.δ. 2/2011 (Α 
5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3011), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με την Υ 179/12.09.2012 όμοια (Β΄ 2483), διορί−
ζεται η Γεωργία Παπασταθοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ: 
ΑΗ 502189), σε θέση ειδικής συνεργάτη στο Οικονομικό 
Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται σε ποσοστό 85% 
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν 
κάθε φορά στον α΄ βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέ−
σεων, με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3601/ 
06.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 7816712514/13.03.2015). 

   Με την υπ' αριθ. Υ 118/09.03.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 
και 34 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), 
τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Π.δ. 2/2011 
(Α΄5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γε−
νικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3011), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την Υ 179/12.09.2012 όμοια (Β΄ 2483), 
αποσπάται η Ελένη Δημουλά του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ 
ΑΕΑ: 288641010), υπάλληλος του Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄ Ειδικών Κα−
θηκόντων, πτυχιούχος Νομικής Σχολής, σε θέση μετα−
κλητής υπαλλήλου, με βαθμό Ε' και βασικό μισθολογικό 
κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας, στο Νομικό Γραφείο της 
Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3825/ 
10.03.2015). 

   Με την υπ' αριθ. Υ 119/09.03.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 

του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), τις δια−
τάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Π.δ. 2/2011 (Α΄5) και 
την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αναδι−
άρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμ−
ματείας Πρωθυπουργού» (Β΄3011), όπως έχει τροποποιη−
θεί με την Υ 179/12.09.2012 όμοια (Β΄ 2483), διορίζεται η 
Χάρις Τριανταφυλλίδου του Ιωάννου (ΑΔΤ: ΑΚ 072020), 
σε θέση ειδικής συμβούλου στο Γραφείο Στρατηγικού 
Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

Οι μηνιαίες αποδοχές της ορίζονται σε ποσοστό 95% 
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν 
κάθε φορά στον α΄ βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέ−
σεων, με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3830/ 
10.03.2015). 

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 6349991913/12.03.2015).

   Με την υπ' αριθ. Υ 123/11.03.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), τις δια−
τάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Π.δ. 2/2011 (Α΄5) και 
την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αναδι−
άρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμ−
ματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3011), όπως έχει τροποποι−
ηθεί με την Υ 179/12.09.2012 όμοια (Β΄ 2483), διορίζεται ο 
Ιωάννης Αλμπάνης του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΕ579554), σε 
θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο Τύπου της Γενι−
κής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται σε ποσοστό 95% 
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν 
κάθε φορά στον α΄ βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέ−
σεων, με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3894/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 4323389921/12.03.2015). 

     Με την υπ' αριθ. Υ 124/11.03.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 
και 34 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), 
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τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Π.δ. 2/2011 
(Α΄5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γε−
νικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3011), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την Υ 179/12.09.2012 όμοια (Β΄ 2483), 
αποσπάται ο Αριστείδης Παπαϊωάννου του Ζήση (ΑΔΤ: 
ΑΖ 533829), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 
με βαθμό Δ' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο Στρατηγικού 
Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται σε ποσοστό 95% 
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν 
κάθε φορά στον α΄ βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέ−
σεων, με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3893/ 
12.03.2015). 

   Με την υπ' αριθ. Υ 125/11.03.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 
και 34 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 
98), τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Π.δ. 2/
2011 (Α΄5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπι−
κό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3011), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ 179/12.09.2012 όμοια 
(Β΄ 2483), αποσπάται η Μαρία Κουμερτά του Ιωάννου 
(ΑΔΤ: ΑΚ 800246), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 με βαθ−
μό Δ΄ του Υπουργείου Οικονομικών, σε θέση μετακλη−
τής υπαλλήλου στο Οικονομικό Γραφείο της Γενικής 
Γραμματείας Πρωθυπουργού.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3892/ 
12.03.2015). 

   Με την υπ' αριθ. Υ 126/11.03.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 
και 34 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), 
τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Π.δ. 2/2011 
(Α΄5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γε−
νικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3011), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την Υ 179/12.09.2012 όμοια (Β΄ 2483), δι−
ορίζεται ο Ιωάννης Ματθαιουδάκης του Ματθαίου (ΑΔΤ: 
ΑΗ 085338) σε θέση ειδικού συμβούλου στο Οικονομι−
κό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται σε ποσοστό 90% 
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν 
κάθε φορά στον α΄ βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέ−
σεων, με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3891/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 9223325170/12.03.2015).   

 Με την υπ' αριθ. Υ 127/11.03.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 
και 34 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), 
τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Π.δ. 2/2011 
(Α΄5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γε−
νικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3011), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την Υ 179/12.09.2012 όμοια (Β΄ 2483), 
διορίζεται ο Γεράσιμος Ολυμπίτης του Ιωάννου (ΑΔΤ: 

ΑΚ 608377) σε θέση ειδικού συμβούλου στο Οικονομι−
κό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται σε ποσοστό 95% 
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν 
κάθε φορά στον α΄ βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέ−
σεων, με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3890/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 6638341011/12.03.2015). 

   Με την υπ’ αριθ. Υ121/11.03.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 55 
και 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του 
Π.δ. 2/2011 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45, παρ. 3 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), διορίζεται 
από 27.01.2015 ο Ευάγγελος Παπαγεωργίου του Αποστό−
λου(ΑΔΤ: ΑΑ 088087), δικηγόρος Αθηνών (A.M.: 11880), 
σε θέση ειδικού συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Τέρενς − Σπένσερ − 
Νικολάου Κουίκ, με βαθμό Β΄ και βασικό μισθολογικό 
κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3899/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1100893784/12.03.2015). 

     Με την υπ’ αριθ. Υ122/11.03.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 56 
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Π.δ. 2/ 
2011 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 45, παρ. 3 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), διορίζεται από 
27.01.2015 η Άννα Γυφτογιάννη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: 
ΑΚ 051786), πτυχιούχος ΑΕΙ, σε θέση ειδικής συμβούλου 
στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυ−
πουργό Τέρενς − Σπένσερ − Νικολάου Κουίκ, με βαθμό 
Β΄ και βασικό μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3898/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1198134936/12.03.2015). 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ   

 - 
 Με την υπ’ αριθ. Υ120/11.03.2015 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Αν. Υπουργού Οικονομικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 56 του 
Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Π.δ. 
2/2011 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 45, παρ. 3 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), αποσπάται 
από 27.01.2015 ο Κωνσταντίνος Μεϊμάρης του Δημητρίου 
(ΑΔΤ: ΑΙ 003104), μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών−ΔΟΥ Αμαρου−
σίου, στη θέση του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Τέρενς − Σπέν−
σερ − Νικολάου Κουίκ, με βαθμό Α΄ και 4ο μισθολογικό 
κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας.
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(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3900/ 
12.03.2015). 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΛΓΑ−ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ   

 - 
 Με την υπ’ αριθ. 37/12.03.2015 απόφαση του Αντιπρο−

έδρου της Κυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 55 και 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 
98), όπως ισχύουν, διορίζεται, από 02.02.2015, ο Γεώργιος 
Καλπαδάκης του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: ΑΒ 595572) στη θέση 
του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 4 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3963/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 8728280684/13.03.2015). 

   Με την υπ’ αριθ. 38/12.03.2015 απόφαση του Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ−
θρα 55 και 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 
98), όπως ισχύουν, διορίζεται,από 27.01.2015, η Αλεξάνδρα 
Κούκη του Χριστοφόρου (ΑΔΤ: ΑΖ 510790)σε θέση μετα−
κλητής υπαλλήλου στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης με βαθμό ΣΤ΄ της ΔΕ κατηγορίας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3966/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 5412680461/13.03.2015). 

   Με την υπ’ αριθ. 47/12.03.2015 απόφαση του Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 55 και 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98), όπως ισχύουν, διορίζεται,από 27.01.2015, 
η Μελίνα Συνοδινού του Σπυρίδωνος − Ιωάννη (ΑΔΤ: Χ 
547029)σε θέση ειδικής συμβούλου στο Πολιτικό Γρα−
φείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με βαθμό Β΄ 
και Μ.Κ. 4 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3957/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 6673199852/13.03.2015). 

     Με την υπ’ αριθ. 48/12.03.2015 απόφαση του Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ−
θρα 55 και 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 
98), όπως ισχύουν, διορίζεται,από 27.01.2015, η Αλίκη Φρα−
γκάκη του Αντωνίου (ΑΔΤ: Χ 680184), δικηγόρος,σε θέση 
ειδικής συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης με βαθμό Β΄ της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3967/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 5338711235/13.03.2015). 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ   

 Με την υπ’ αριθ. 12/06.03.2015 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 55 
και 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του 
Π.δ. 2/2011 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45, παρ. 3 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), διορίζεται 
από 05.03.2015 η Καλλιόπη Μανδάλακα του Μιχαήλ (ΑΔΤ: 
Τ 547297) σε θέση μετακλητής υπαλλήλου στο Πολιτικό 
Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικο−
λούδη, με βαθμό ΣΤ΄ και βασικό μισθολογικό κλιμάκιο 
της ΠΕ κατηγορίας.

Στον ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους επι−
δόματα και οι προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων 
της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3897/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 2510210882/12.03.2015). 

   Με την υπ’ αριθ. 13/10.03.2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Επικρατείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
55 και 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατά−
ξεις του Π.δ. 2/2011 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 3 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), 
διορίζεται από 05.03.2015 ο Περικλής Μπόγρης του Πα−
ναγιώτη (ΑΔΤ: Χ 437246)σε θέση μετακλητού υπαλλή−
λου στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας 
Παναγιώτη Νικολούδη, με βαθμό ΣΤ΄ και βασικό μισθο−
λογικό κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας.

Στον ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους επι−
δόματα και οι προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων 
της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3895/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 53341706911/12.03.2015). 

   Με την υπ’ αριθ. 14/10.03.2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Επικρατείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
55 και 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατά−
ξεις του Π.δ. 2/2011 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 3 του Ν. 4111/2013 (Α 18), 
διορίζεται από 05.03.2015 η Αλεξάνδρα Φωτάκη του Νι−
κολάου (ΑΔΤ: ΑΕ 559744)σε θέση μετακλητής υπαλλή−
λου στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας 
Παναγιώτη Νικολούδη, με βαθμό ΣΤ΄ και βασικό μισθο−
λογικό κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας.

Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους επι−
δόματα και οι προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων 
της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών: 3896/ 
12.03.2015).

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 2333261121/12.03.2015). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*14001311303150004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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