
 

 

 
Με αφορµή το δηµοσίευµά σας της 27-4-2016 (αναδηµοσίευση από την Ναυτεµπορική  

της 27-4-2016)για τους λόγους παραίτησής µου από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, αποστέλλω την εξής 
απάντηση, την οποία παρακαλώ να δηµοσιεύσετε: 

Όσον αφορά την παραίτησή µου από την θέση του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), η αποχώρησή µου ήτανυποχρεωτική, λόγω 
απόκτησης της δικαστικής ιδιότητας. Αντί άλλων, θέτω στην διάθεσή σας το από 8-4-
2016 (ΦΕΚ 322Γ΄/8-4-2016) Προεδρικό ∆ιάταγµα, δυνάµει του οποίου κλήθηκα 
και ανέλαβα τα καθήκοντα δικαστικού λειτουργού εντός τακτής (30 ηµέρες) 
προθεσµίας εµφάνισής µου στο ∆ικαστήριο που µου έθεσε ο κ. Υπουργός 
∆ικαιοσύνης. Έτσι, όπως είχα υποχρέωση από το νόµο, εµφανίστηκα στο ∆ικαστήριό µου 
και ανέλαβα υπηρεσία µέσα στην ταχθείσα από τον κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης προθεσµία. Το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα διορισµού µου ως δικαστή εκδόθηκε σε εκτέλεση της από 23-6-2015 
απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης (την οποία επίσης 
θέτω στην διάθεσή σας), που εκδόθηκε µετά από αίτησή µου στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για 
επάνοδο στο δικαστικό σώµα που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο (7-1-2015) του 2015. 
Όπως διαβάζετε από τα συνηµµένα δηµόσια έγγραφα, η επάνοδός µου στο δικαστικό 
σώµα δεν ήταν αιφνιδιαστική απόφαση, αλλά ήταν απόφαση που έλαβα –γνωστή στην 
Πολιτεία-, από τον Ιανουάριο του 2015. Άλλωστε, µέχρι το Προεδρικό ∆ιάταγµα της 8-4-
2016 µεσολάβησαν, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανόδου µου στο δικαστικό σώµα, 
εκτός από την από 23-6-2015 απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου, που έτυχε 
ευρύτατης δηµοσίευσης, περισσότερες από τρείς Υπουργικές αποφάσεις, του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης 3770/5-4-2016, του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης 13138/18-3-2016, οι οποίες αναφέρονται στο κείµενο του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος. Εποµένως, τα περί αιφνιδιαστικής παραίτησης ή άλλων λόγων παραίτησης δεν 
χρήζουν περαιτέρω απάντησης. Μόνον αιφνιδιαστική δεν ήταν η παραίτηση που 
πρωτοκολλήθηκε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης στις 7-1-2015, δηλαδή πριν από 15 µήνες. 
Είναι τελείως διαφορετικό το ζήτηµα γιατί πριν από 1 ½ σχεδόν χρόνο αποφάσισα 
και ζήτησα να επιστρέψω στο δικαστικό σώµα, που είναι καθαρά προσωπικής και 
επαγγελµατικής φύσης. Πάντως, έχει να κάνει και µε το ότι η «επιφανής» και 
«τιµητική» καρέκλα του Προέδρου της ΕΑΑ∆ΗΣΥ είναι πολύ «µοναχική», πράγµα 
που ευτυχώς αντιλήφθηκα από πολύ ενωρίς. 

Συνεπώς, όσα αναφέρονται σε ορισµένα ευφάνταστα δηµοσιεύµατα για παραίτηση 
λόγω «κόντρας» µου µε τον κ.Υπουργό Οικονοµίας, ή λόγω «δυσφορίας» µου µε την 
Κυβέρνηση, ή λόγω µιας δήθεν  «έκθεσης ελέγχου υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου», 
αυτά απέχουν πολύ από την πραγµατικότητα, θα έλεγα και από την φαντασία.  Αφούη 
αίτηση επανόδου µου στο δικαστικό σώµα κατατέθηκε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
στις 7-1-2015, δηλαδή πριν καν αναλάβουν ο κ.Σταθάκης και η σηµερινή 
Κυβέρνηση, πως θα µπορούσαν µεταγενέστερα γεγονότα, όπως οι οποιεσδήποτε 
σχέσεις µου µε τους τελευταίους ή άλλα να συνδέονται µε την δροµολογηθείσα πριν 
από αυτές (τις σχέσεις) παραίτηση;Το ίδιο ισχύει και για τα γραφέντα περί «κόντρας» µε 
τον κ. Υπουργό Οικονοµίας: ανεξάρτητα από το αν οι σχέσεις µας ήταν ή όχι οι πλέον 
αρµονικές (ενδεχοµένως να είχαµε διαφορετική προσέγγιση για πτυχές του δηµοσίου 
συµφέροντος, εκείνος ως πολιτικός και εγώ ως τεχνοκράτης δηµόσιος λειτουργός),  η 
παραίτησή µου από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, που ουσιαστικά δροµολογήθηκε (7-1-2015)πριν 
καν αναλάβει καθήκοντα Υπουργού ο τελευταίος, προφανώς δεν θα µπορούσε να έχει 
κάποια σχέση. Το ίδιο ισχύει -για τους παραπάνω λόγους- και για την απόπειρα σύνδεσης από 
«ορισµένους» της παραίτησής µου µε πορίσµατα «έκθεσης ελέγχου υπαλλήλων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου» (που αναφέρονται στην καθόλα νόµιµη µίσθωση του κτηρίου της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ από την προηγούµενη ∆ιοίκηση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ στις 6 Ιουνίου 2013, τις 
αποσπάσεις προσωπικού κατά την αρχική φάση σύστασης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ τα έτη 2011 και 
2012, εντάλµατα πληρωµής 2013 κλπ.,), τα οποία άλλωστε δεν µε αφορούν χρονικά, 
δηλαδή δεν αφορούν την δική µου θητεία και τη θητεία του 7µελούς ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΑΑ∆ΗΣΥ στο οποίο µετείχα.  Υπενθυµίζω ότι την θέση του Προέδρου της 



 

 

 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ ανέλαβατον ∆εκέµβριο του έτους 2013 (ΦΕΚ 601/4-12-2013 τεύχος ειδικών 
θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, το 
οποίο επίσης σας αποστέλλω).  

Προφανώς, λοιπόν, η απόπειρα σύνδεσης από συγκεκριµένα δηµοσιεύµατα 
οφθαλµοφανώς χρονικά ασύνδετων µεταξύ τους γεγονότων, οφείλεται στο γεγονός ότι η 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (και ο Πρόεδρός της) ενόχλησε συγκεκριµένους κύκλους που νέµονται τον 
χώρο τον δηµοσίων συµβάσεων και θεώρησαν (ορθά) ότι η ΕΑΑ∆ΗΣΥ είναι µια σοβαρή 
απειλή για αυτούς, εξαιτίας της διαφάνειας, του διαλόγου και της συνεργασίας που 
καθιέρωσε µε ίσους όρους µε τους ενδιαφερόµενους φορείς (µηχανικούς, ενώσεις 
επαγγελµατιών, υπαλλήλους κλπ.), τους ελέγχους και διαπιστώσεις που έκανε (και τις 
συστάσεις της) για τη νοµιµότητα συγκεκριµένων παράνοµων συµβάσεωνπολλών 
εκατοµµυρίων ευρώ, τις οποίες  διέκοψε µε αποφάσεις της ως παράνοµες 
εκθέτοντας αρκετούς.  

Αναµφισβήτητα, λοιπόν, ενόχλησε η αναγνωρισµένη από δηµόσιους φορείς και 
φορείς της αγοράς προσφορά της ΕΑΑ∆ΗΣΥ στην νοµιµότητα και την διαφάνεια, 
καθώς επίσηςκαι η ανεξάρτητη και αµερόληπτη στάση της απέναντι σε εγχώριους και 
µη παράγοντες, κατά τον έλεγχο της νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων. 

Τέλος, δίχως να κάνω κατάχρηση της ευκαιρίας απάντησης που µου δίνεται, θα ήθελα 
να προσθέσω και τα εξής: Θεωρώ υποχρέωσή µου ως πρώην Πρόεδρος της ΕΑΑ∆ΗΣΥ –και µε 
απόσταση πλέον από τα πράγµατα αντικειµενικά- να επισηµάνω την αξία της ύπαρξης και της 
υποστήριξης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ως επιτελικής και ελεγκτικής Αρχής στο χώρο των δηµοσίων 
συµβάσεων, ενός τοµέα ιδιαίτερα σηµαντικού όχι µόνο για την οικονοµία τη πατρίδας µας, 
αλλά και της ίδιας της κοινωνίας µας. Οφείλω δε να τονίσω εξαρχής ότι η ίδρυση και η 
λειτουργία της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, που εγγυάται τη νοµιµότητα και την διαφάνεια στον δύσκολο αυτό 
τοµέα, που µαστίζεται εκτός άλλων και από διαφθορά και διαπλοκή, συνάντησε την 
(αναµενόµενη) λυσσαλέα αντίδραση εκ µέρους συγκεκριµένων κύκλων, ενώ αντιµετωπίστηκε 
θετικά από τον απλό κόσµο των µηχανικών, των νοµικών, των παραγόντων της  αγοράς και 
άλλων επαγγελµατιών, των οποίων η καθηµερινότητα και η επιβίωση εξαρτάται από την ορθή 
και ανταγωνιστική λειτουργία του τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, καθώς επίσης και από 
την συντριπτική πλειοψηφία του δηµόσιου τοµέα, τον οποίο ποικιλλοτρόπως  συνδράµει η 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (µε συµβουλές, κατευθύνσεις κλπ.). Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού βασική επιδίωξη 
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ είναι η διαφάνεια, η νοµιµότητα και κυρίως ο διάλογος µε τους 
ενδιαφερόµενους, δηλαδή µε τους ανθρώπους της αγοράς και το προσωπικό της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, οι οποίοι είναι κυρίως εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα 
προβλήµατα και τις διαδροµές  στο σχετικό πεδίο. 

Επίσης, είναι γνωστός ο όγκος του έργου και τα επιτεύγµατα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ κατά τον 
χρόνο της λειτουργίας της, παρά το νεαρόν της ηλικίας της. Αυτά τα στοιχεία µπορείτε να τα 
δείτε στις δηµοσιευµένες στην ιστοσελίδα εκθέσεις της. Επισηµαίνω, ότι η ΕΑΑ∆ΗΣΥ σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο είχε πρωτιές (όπως στον στρατηγικό σχεδιασµό του τοµέα των 
δηµοσίων συµβάσεων) και αποτελεί πλέον πρότυπο για πολλές άλλες χώρες, λόγω των 
υψηλών προδιαγραφών της, όπως προκύπτει από τα σχετικά δηµόσια έγγραφα και την 
αλληλογραφία µε αλλοδαπές δηµόσιες αρχές, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ.. Τα δε 
στελέχη της είναι στην συντριπτική πλειοψηφία τους πολύ υψηλών τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων και επιτελούν τα καθήκοντά τους µε πρωτοφανή ζήλο, πράγµα παρήγορο για την 
σηµερινή δύσκολη κατάσταση της Χώρας µας. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την δηµοσίευση της απάντησής µου. 

Συνηµµένα σας αποστέλλω την από 23-6-2015 απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστικού 
Συµβουλίου, το από 8-4-2016 Προεδρικό ∆ιάταγµα και το ΦΕΚ της 4-12-2013. 

Με τιµή  
    ∆ηµήτριος Ράικος 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)

   Με τη Φ.471.8/55/990056/Σ.1070/28−03−2016 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα, με τις διατάξεις, του άρθρου ένατου παρ. 18 
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄), της παρ. 5 
του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθ−
μίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ 226 Α΄), του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προ−
σόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα» (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
του Π.δ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπι−
κού ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ 260 Α΄), όπως ισχύει, την αριθμ. ΔΙ−
ΔΥ/Φ.1.2/10010/06−04−2015 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμ−
ματέα (ΦΕΚ 2144 Β΄), την αριθμ. Υ21/06−10−2015 απόφαση 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρι−
στόφορο Βερναρδάκη (ΦΕΚ 2144 Β΄), την αριθμ. 36166/
14−10−2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα» 
(ΦΕΚ 2252 Β΄), την από 09−04−2012 αίτηση της μονίμου 
υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων Σαρακατσιάνου Βασι−
λικής, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/24551/31−12−2015 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, μετατάσσεται, 
η μόνιμη υπάλληλος Σαρακατσιάνου Βασιλική του Νι−

κολάου, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, από το Δήμο 
Λαμιέων του Νομού Φθιώτιδας, στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Στρατού και στον κλάδο ΤΕ 
Διοικητικού Λογιστικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της 
οργανικής της θέσης, με το βαθμό και το μισθολογικό 
κλιμάκιο που κατέχει και την τοποθετούμε στην XXIV 
ΤΘΤ, όπου υπηρετεί με απόσπαση.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης Διευθύνσεως Οικονομικού του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ: 899610/31−03−2016).

Με εντολή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

-
       Με την υπ’ αριθμό Φ.415/ΑΔ.473230/Σ.843/5−4−2016/ΥΕΘΑ/

ΓΕΑ/Β΄ΚΛ/ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΠΡΣ/ΤΜ. ΔΙΟΚ/2α απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις του Ν. 2439/1996 και του Ν. 3883/2010:

Τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, κατόπιν αίτησης 
τους και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 
3, 6 και 18 παρ. 4γ(2), 8β του Ν. 2439/1996 και του άρθρου 
91 του Ν. 3883/2010, οι παρακάτω Σμήναρχοι:

Ιπτάμενοι:
Αναστασίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου (14055) 
Καρυστινός Νικόλαος του Ευαγγέλου (14058) 
Κουμούτσος Ιωάννης του Γεωργίου (14062) 
Σταθακόπουλος Αθανάσιος του Σπυρίδωνα (14069)
Φοίφας Νικόλαος του Δημητρίου (14070) 
Σκουντζούρης Πέτρος του Αναστασίου (14071) 
Κατσινέλος Όθων του Λουκά (14082) 
Κρασσάς Μάμας του Βασιλείου (14083) 
Αθανασόπουλος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (14090) 
Γιαννέλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (14096) 
Μπούκας Απόστολος του Στυλιανού (14099).
Αεράμυνας:
Τσαγκλής Ιωάννης του Σταύρου (12904)
Σαξιώνης Αντώνιος του Γρηγορίου (12905).

     Με την υπ’ αριθμό Φ.415/ΑΔ.473232/Σ.844/5−4−2016/
ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Β΄ ΚΛ/ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΠΡΣ/ΤΜ. ΔΙΟΚ/2α από−
φαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμ−
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φωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.δ. 1400/1973, του 
Π.δ. 732/1980, του Ν. 3883/2010 και του Π.δ. 11/2014:

Τίθεται στην κατάσταση Υπηρεσίας Εδάφους, σύμφω−
να με τα άρθρα 14 και 16 του Ν.δ. 1400/1973, ο Επισμηνα−
γός Ιπτάμενος Γρύλλος Ειρηναίος του Πέτρου (60039), 
επειδή κρίθηκε με την υπ’ αριθμό 2/19−1−2016 απόφαση 
της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορί−
ας ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία, ικανός όμως για 
την υπηρεσία εδάφους και με την υπ’ αριθμό 5/18−2−2016 
απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου Βασι−
κής Σύνθεσης, αποφασίστηκε ότι υπάρχουν υπηρεσιακές 
ανάγκες για την παραμονή του στο Στράτευμα.

Ο Αξιωματικός εντάσσεται στην επετηρίδα Επισμηνα−
γών Ιπτάμενων, μετά τον Βρεττό Μιχαήλ του Νικολάου 
(60048) και πριν το Σίνα Γρηγόριο του Γεωργίου (60357), 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του 
Ν. 3883/2010.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

F

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)
  Με Προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2016, που 

εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και 
τα άρθρα 34, 35, 36, 37 και 39 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν και τη 
με αριθμό 19/23−6−2015 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι−
κού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης αναδιορίζεται 
σε κενή οργανική θέση Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, 
ο τέως Εφέτης Δημήτριος Ράικος του Γεωργίου και της 
Φρεσκούλας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 
1959, και τοποθετείται στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών. 
Καθορίζεται δε η σειρά αρχαιότητας του στο βαθμό 
αυτό, μετά τον Εφέτη Ευάγγελο Κρικώνη του Κωνστα−
ντίνου και πριν από την Εφέτη Μαρία Περιστέρη του 
Στυλιανού.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8112760127/18−3−2016).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης 13138/18−3−2016).

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.−Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3770/5−4−2016).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

-
      Με τη με αριθμό 27101/5−4−2016 απόφαση της Προϊ−

σταμένης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργά−
νωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του 
Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α΄96) και 
τη με αριθμό 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γε−
νικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό 
Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των 
περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895), όπως ισχύει, 
γίνεται δεκτή η από 26−2−2016 αίτηση παραίτησης από 
την υπηρεσία, της Σωτηρίας Ιωακειμίδου του Χρήστου, 
Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων (Μπάγια−Κήποι).

       Με τη με αριθ. 28052/06−04−2016 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 
του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), διορί−
ζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής 
Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις του πανελλήνιου 
διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Ναυ−
πλίου, Β΄ εξεταστικής περιόδου 2015 και έχουν τα νόμι−
μα προσόντα ως ακολούθως:

Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μαριάννα ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ του Απόλλωνα με βαθμό 
«καλά» 7,82

Στο Πρωτοδικείο Σπάρτης

Ελένη ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ του Εμμανουήλ με βαθμό «καλά» 7,34

Στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου

Φωτεινή ΖΑΧΟΥ του Βασιλείου με βαθμό «καλά» 6,88

       Με τη με αριθ. 28025/06−04−2016 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 
του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), διορί−
ζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής 
Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις του πανελλήνιου 
διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Λα−
μίας, Β΄ εξεταστικής περιόδου 2015 και έχουν τα νόμι−
μα προσόντα ως ακολούθως:

Στο Πρωτοδικείο Λαμίας

Αργυρώ ΚΑΡΑΦΕΡΗ του Νικολάου με βαθμό «πολύ 
καλά» 8,63

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Δημήτριος ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη με βαθμό «πολύ 
καλά» 8,28

Στο Πρωτοδικείο Λιβαδειάς

Κωνσταντίνος ΓΑΛΑΝΟΣ του Ταξιάρχη με βαθμό 
«καλά» 7,27

         Με τη με αριθμό 27244/5−4−2016 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργά−
νωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του 
Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α΄96) και 
τη με αριθμό 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γε−
νικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό 
Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των 
περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895), όπως ισχύ−
ει, γίνεται δεκτή η από 12−1−2016 αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία, της Ελένης − Παρασκευής Κοκκινάκη 
του Δημητρίου, Συμβολαιογράφου Νεαπόλεως (Βοιών).

       Με τη με αριθ. 26746/5−4−2016 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργά−
νωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
77 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» 
(Α΄ 126) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πα−
ραίτησης από την υπηρεσία, του Μιχαήλ ΤΣΕΠΕΝΕΚΑ 
του Γεωργίου, δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας 
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών.

       Με τη με αριθ. 26673/04−04−2016 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 
του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), διορί−
ζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η Μαρία 
ΚΡΑΝΑ του Ιωάννη πτυχιούχος της Νομικής Σχολής, 
που πέτυχε στις εξετάσεις του πανελλήνιου διαγωνι−
σμού υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Ιωαννίνων, 
Β΄ εξεταστικής περιόδου 2015, με βαθμό «πολύ καλά» 
8,04 και έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

       Με τη με αριθ. 26774/04−04−2016 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 
του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), διορί−
ζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής 
Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις του πανελλήνιου 
διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Λά−
ρισας, Β΄ εξεταστικής περιόδου 2015 και έχουν τα νόμι−
μα προσόντα ως ακολούθως:

Στο Πρωτοδικείο Λάρισας 
Ελένη ΚΟΥΤΙΝΑ 
του Αθανασίου

με βαθμό  «καλά» 7,47

Πολυξένη ΤΑΝΑ 
του Σπυρίδωνα

» » 7,16

Αναστασία ΜΠΟΛΗ 
του Γρηγορίου

» » 6,98

Αλέξιος−Κωνσταντίνος 
ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ του Ηλία

» » 6,80

Κωνσταντίνος−Νικόλαος 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
του Γεωργίου

» » 6,70

Μελίνα ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΥ−
ΜΠΑΛΙΑΦΑ 
του Αθανασίου

» »  6,54

Γεωργία ΔΟΝΤΑ 
του Κωνσταντίνου

με βαθμό  «καλά» 6,50

Ελένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
του Μάρκου

» »  6,34

Στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας
Μαρία ΚΟΝΤΟΥΛΗ 
του Νικολάου

με βαθμό «καλά» 7,39

Αλεξάνδρα ΚΑΡΑΚΑΞΑ 
του Ματθαίου

» »  7,29

Μαρίνα ΚΑΤΣΑΡΑ 
του Φιλίππου

» » 6,71

Στο Πρωτοδικείο Βόλου
Μαρία−Ζωή 
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
του Ιωάννη

με βαθμό «καλά» 7,32

Στυλιανός 
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
του Ελευθερίου

» » 7,29

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών
Χρυσή ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΟΥ 
του Δημητρίου

με βαθμό  «καλά» 7,02

       Με τη με αριθ. 25605/5−4−2016 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργά−
νωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 
παρ. 1α του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), 
επαναδιορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο 
Γεράσιμος ΚΟΥΝΑΔΗΣ του Φωτίου, πρώην δικηγόρος 
στο ίδιο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει τα προβλεπόμενα 
από το νόμο προσόντα.

       Με τη με αριθ. 26692/5−4−2016 απόφαση της Προ−
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 4 και 5 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δι−
κηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύει, γίνονται αποδεκτές οι 
αιτήσεις παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα 
των κατωτέρω δικηγόρων Πειραιώς:

Παρ’ Αρείω Πάγω 

Σταύρου − Ευάγγελου ΛΕΜΟΝΗ του Γεωργίου

Παρά Πρωτοδίκαις

Βασιλικής ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΟΥ του Δημητρίου.
Κυριακής ΛΥΡΙΝΤΖΗ−ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ του Κων/νου
Φωτεινής ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ του Σπύρου.
Εκ των ανωτέρω, στους: Σταύρο−Ευάγγελο Λεμονή, 

Βασιλική Μουτζουρίδου και Κυριακή Λυριντζή −Καπετα−
νίδου, με την από 22−3−2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, απο−
νεμήθηκε τιμής ένεκεν ο τίτλος του επίτιμου δικηγόρου.

       Με τη με αριθ. 26691/4−4−2016 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργά−
νωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 
παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) 
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όπως ισχύει, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτη−
σης από το δικηγορικό λειτούργημα, των: Κωνσταντίνας 
ΚΑΤΡΗ του Χρήστου και Ελένης − Αγγελικής ΠΑΡΑΣ−
ΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ του Σπυρίδωνος, δικηγόρων Πειραιώς.

   Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ
F

     ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(3)

   Με την υπ’ αριθμ. 76/7−3−2016 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, που εκδόθηκε, με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 44 παρ. 2 περ. β΄, δ΄, και ζ΄ του N. 3086/2002, και 
τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για 
τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξουσίους 
του Ν.Σ.Κ., η οποία αποτυπώθηκε στο υπ’αριθμ. 5701/
11−12−2015 πρακτικό του, προάγονται, κατ’ εκλογή, με 
την ακόλουθη σειρά αρχαιότητας σε κενές οργανικές 
θέσεις Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι 
Α΄του Ν.Σ.Κ.: 1) Σωτηρία Κοσμά του Δημητρίου (A.M. 296), 
2) Γεωργία Καφήρα του Νικολάου (A.M. 297), 3) Σταυρού−
λα Θεοδωρακοπούλου του Ανδρέα (A.M. 298), 4) Αικατε−
ρίνη Χουρμούζη του Ευγένιου (A.M. 299), 5) Αικατερίνη 
Πουλίδου του Χρήστου (A.M. 301), 6) Ανδριανή Κατσαρού 

του Δημητρίου (A.M. 302), 7) Θεοδώρα Καραχάλιου του 
Αθανασίου (A.M. 303) και 8) Αναστάσιος Κολούτσος του 
Κωνσταντίνου (A.M. 295), αναδρομικά από 27−10−2015.

(Αριθμός βεβ. Υ.Δ.Ε Υπουργείου Οικονομικών: 5286/1−4−2016).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

-
      Με την αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1051158 ΕΞ 2016/31−03−2016 

Πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης της υπαλλήλου με ΣΤ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Τε−
λωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ 
ΕΥΓΕΝΙΑΣ του Γεωργίου, από 07/03/2016, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, (ημε−
ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 15/02/2016).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1153346108/30−03−2016).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣ  
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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(1)

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.900/ΑΔ.532500/Σ.581/26−11−13/ΓΕΑ/Β3/1 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδό−
θηκε στην Αθήνα την 26 Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 505/70 (ΦΕΚ Α΄ 91) και την 
εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας διορίζονται:

α. Ως τακτικά μέλη οι:
(1) Σμήναρχος (Ι) Θεόδωρος Λίγκρης του Διονυσίου 

(14065), με ΑΔΤ 60805
(2) Σμήναρχος (Ι) Θεόδωρος Θεοδώρου του Πολύκαρ−

που (14527), με ΑΔΤ 62299
(3) Σμήναρχος (ΜΑ) Θεόδωρος Καρακασίδης του Λα−

ζάρου (14111), με ΑΤΔ 60450
(4) Σμήναρχος (ΕΑ) Χρήστος Δεληγιάννης του Νικο−

λάου (14160), με ΑΔΤ 60333
(5) Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Βλάσσης του Θεόφι−

λου (14549) με ΑΔΤ 62250
(6) Σμήναρχος (Δ) Βασίλειος Μπούμης του Ιωάννη 

(14984), με ΑΔΤ 63235
(7) Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Θώδης του Νικολάου 

(15564) με ΑΔΤ 63894.
β. Ως αναπληρωματικά μέλη οι:
(1) Σμήναρχος (Ι) (Ι) Νικόλαος Φώτης του Αργυρίου 

(14503), με ΑΔΤ 62323
(2) Σμήναρχος (ΜΕ) Αθανάσιος Αθανασίου του Νικο−

λάου (14940), με ΑΔΤ 62798
(3) Αντισμήναρχος (ΥΝ) Πηνελόπη Λιάπη του Βασιλείου 

(15572), με ΑΔΤ 64389
(4) Αντισμήναρχος (ΥΝ) Δέσποινα Ανδρικοπούλου του 

Μιχαήλ (16250), με ΑΔΤ 64174

(5) Αντισμήναρχος (Δ) Βασίλειος Γιάννου του Γεωργίου 
(16535), με ΑΔΤ 66423

(6) Αντισμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Ευαγγέλου του 
Ιωάννη (17738), με ΑΔΤ 67825

(7) Επισμηναγός (ΜΗ) Κωνσταντίνος Ντεκουμές του 
Σπυρίδων (17882), με ΑΔΤ 68969.

Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων μελών ορίζε−
ται από της δημοσιεύσεως της απόφασης και για μία 
τριετία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(2)
Αριθμ. 7932

Επιλογή και διορισμός Εισηγητών στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3959/2011 «Προ−

στασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Α΄ 93).
2. Την υπ’ αριθμ. Β1−5510/02.09.2009 απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης (ΥΟΔΔ 384/03.09.2009) και τις 
υπ’ αριθμ. 16438.1221/26.11.2010 (ΥΟΔΔ 384/26.11.2010) και 
3389/02.03.2012 (ΥΟΔΔ 94/06.03.2012) αποφάσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας περί διορισμού Εισηγητών στην Επιτροπή Αντα−
γωνισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 30795.3083/12.03.2012 (ΥΟΔΔ 121/16.3.2012) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας περί διορισμού του Δημητρίου Λουκά στη 
θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 4666/22.10.2013 πρόταση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

5. Την από 12−11−2013 έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτρο−
πής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων και

6. Το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) και το π.δ. 119/2013 (Α΄ 153), 
αποφασίζουμε:
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Α. Επιλέγουμε και διορίζουμε ως Εισηγητές στην Επι−
τροπή Ανταγωνισμού για πενταετή θητεία τους κατω−
τέρω:

1) Μερτικοπούλου Βικτωρία του Βλασσίου − Ελευθε−
ρίου, δικηγόρο, με ΑΔΤ: ΑΚ 558174

2) Ντέκα Λευκοθέα του Βασιλείου, δικηγόρο, με ΑΔΤ: 
AB 237589,

3) Αρμάο Φραγκίσκο του Ιωάννη, στέλεχος επιχειρή−
σεων, με Α.Δ.Τ: Ρ 664154,

4) Νικολαΐδη Νικόλαο του Σωκράτη, δικηγόρο, με Α.Δ.Τ: 
AB 519964

Β. Ορίζουμε ότι στον χρόνο, κατά τον οποίο η Μερ−
τικοπούλου Βικτωρία και η Ντέκα Λευκοθέα θα συμμε−
τέχουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ως Εισηγήτριες, 
απαλλάσσονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα 
ως υπαλλήλων της Επιτροπής, με την οποία συνδέονται 
ως Ειδικοί Επιστήμονες − Νομικοί με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

-

    Αριθμ. 7929
Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 4 παρ. 1 του ν. 4013/2011 

«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά−
σεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).

2. Την υπ’ αριθμ. 3396/05.03.2012 απόφαση διορισμού 
μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ−
βάσεων (ΥΟΔΔ 94/06.03.2012).

3. Το από 20.11.2013 Προεδρικό διάταγμα με το οποίο 
γίνεται δεκτή η παραίτηση του Εφέτη του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών Δημητρίου Ράικου (Γ΄ 1348/22.11.2013).

4. Την από 10−10−2013 έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επι−
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

5. Την υπ’ αριθμ. 30/1−11−2013 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, και

6. Το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) και το π.δ. 119/2013 (Α΄ 153), 
αποφασίζουμε:

Α. Διορίζουμε ως Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων πενταετή θητεία τον:

Ράϊκο Δημήτριο του Γεωργίου, τέως Εφέτη του Διοι−
κητικού Εφετείου Αθηνών, με ΑΔΤ: Ρ 673213.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(3)
  Με την υπ’ αριθμ. 38190/Δ1.8873/15−11−2013 απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 
αποσπάται ο Φραγκιαδάκης Αθανάσιος του Παύλου με 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960018, Δημοσιογράφος με σύμβαση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τη Γενική 
Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης − Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πολιτικό γραφείο 
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, Βασ. Κεγκέρογλου, σε προσωρινή ομοιόβαθμη 
θέση, η οποία συνιστάται με την απόφαση απόσπασης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 
του π.δ. 63/2005.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματι−
κής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται.

(Αριθμ. βεβ ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας: 8578/22−11−2013).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

(4)
  Με την υπ’ αριθμ. Δ16α/737/5/513/ΑΦ/25.11.2013 απόφα−

ση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
και του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφω−
να με: α) τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄), β) το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/
τ.Α΄/25.6.2013), γ) το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/25.6.2013) 
και δ) την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/9.7.2012), αποσπάται 
ο Σταύρος Καρβούνης του Γεωργίου (ΑΔΤ: AB 819850), 
υπάλληλος με Σ.Α.Χ με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού, από την Υ.Δ.Ε του Ν. Κερ−
κύρας, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων σε προσωρινή θέση που συνι−
στάται με την παρούσα απόφαση. Η απόσπαση διαρκεί 
για όσο χρόνο ασκεί καθήκοντα Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ο Μ. Χρυσοχοϊδης.

(Αριθμ. Εγκρ. ΥΔΕ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων: 12617/27.11.2013).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
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