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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Με την 6002/16/2097/14.1.2018 απόφαση του Προϊ-
σταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 
3 παρ. 2, 15 και 16 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.δ. 935/1971 
(Α΄ 149) «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χω-
ροφυλακής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας 
Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 9 του π.δ. 81/2016 (Α΄ 150) 
«Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού», 37 του 
ν.δ. 974/1971 (Α΄  189) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, 
απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων 
των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και 
Πυροσβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χω-
ροφυλακής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων» και την 
από 12.1.2018 απόφαση (3/2018 πρακτικό) του Πρωτο-
βαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλά-
κων και Ανθυπαστυνόμων, απολύεται από την Ελληνική 
Αστυνομία, ύστερα από αίτησή του, ο Αρχιφύλακας άρ-
θρου 48 παρ. 6 του ν. 1481/1984 Κανέλλος Βασίλειος του 
Ιωάννη [ΑΓΜΣ 240412], που γεννήθηκε το έτος 1963 στη 
Σπερχειάδα - Μακρακώμης - Φθιώτιδας, προάγεται «εν 
απολύσει» στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και εγγρά-
φεται στο στέλεχος της εφεδρείας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2291411903/ 
28.12.2017).

    Με την 272176/1/3-α’/14.1.2018 απόφαση του Προϊ-
σταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ-

πινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 
3 παρ. 2, 15 και 16 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν.δ. 935/1971 
(Α΄ 149) «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χω-
ροφυλακής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας 
Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 9 του π.δ. 81/2016 (Α΄ 150) 
«Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού», 37 του 
ν.δ. 974/1971 (Α΄ 189) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απο-
λύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των 
Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυρο-
σβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χωροφυλα-
κής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων», του άρθρου 35 
παρ. 1 εδάφιο α’ του ν. 1481/1984 και την από 12.1.2018 
απόφαση (5/2018 πρακτικό) του Πρωτοβαθμίου Συμ-
βουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυ-
παστυνόμων, έγινε αποδεκτή η από 19.12.2017 αίτηση 
παραίτησης από την Ελληνική Αστυνομία του Υπαρχιφύ-
λακα γενικών καθηκόντων Ε φ έ Κωνσταντίνου του Ιω-
άννη [ΑΓΜΣ 272176], που γεννήθηκε το έτος 1983 στις 
Σέρρες - Σερρών, επειδή συμπλήρωσε το χρόνο υπο-
χρεωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή του, απολύεται 
αυτός από την Ελληνική Αστυνομία, προάγεται «εν απο-
λύσει» στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και εγγράφεται 
στο στέλεχος της εφεδρείας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1092213163/
19-12-2017).

    Με την 6002/13/1104/12-1-2018 απόφαση του Προϊ-
σταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που 
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 
του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπι-
κού Ελληνικής Αστυνομίας», τίθεται σε αποστρατεία, ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ύστερα από 
αίτησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 
51 του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 
7 παρ. 9 του ν. 3686/2008 και εγγράφεται στο στέλεχος 
της εφεδρείας, ο Υπαστυνόμος Β΄ του ν. 3686/2008 της 
Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντάκης Γεώργιος του Ιω-
άννη (ΑΓΜΣ. 250178), που γεννήθηκε το έτος 1968 στη 
Λάρισα - Ν. Λαρίσης, στον οποίο απονέμεται «εν απο-
στρατεία» ο βαθμός του Υπαστυνόμου α’.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2759606426/13-12-2017).

  Ο Προϊστάμενος Κλάδου 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

      Με την Φ. 453/1/697212/Σ.47/05.01.2018 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 144, 152 και 156 του ν. 3528/2007, όπως 
ισχύει, απολύεται από την υπηρεσία η μόνιμη υπάλλη-
λος Δρακοπούλου Ευθαλία του Αναστογέρα ΑΜ 21128, 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, 
λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35/14.10.2016 απόφαση του 
Πρωτοβάθμιου Κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου ΥΠΕΘΑ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8338431224/09.01.2018).

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

    Με τη Φ.414.23α/1/549530/Σ.299/10.1.2018/ΓΕΣ/
Β1(ΔΙΠΡΟ)/3β απόφαση του Δντή Β1 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/3β του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του 
άρθρου 13, παρ. ζ, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τρο-
ποποιήθηκε με το ν. 3036/2002, του άρθρου 52, του 
ν.δ. 4105/1960, του άρθρου 28, του ν. 4305/2014 και 
της Φ.010/2/487775/Σ.369/11 Αυγ 2017/ΓΕΣ/Δ1 (ΦΕΚ 
Β΄  3265/18 Σεπ 2017) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από 
τον Α/ΓΕΣ σε Ανωτάτους και Ανωτέρους Αξκούς του ΣΞ», 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και απολύεται 
ο Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΤΧ) Μπουκουρά-
κης Σπυρίδωνας του Νικολάου με αριθμό Μητρώου 
ΕΠΟ02170216, ΣΑ: 12296608.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6109115324/12-1-2018).

  Ο Διευθυντής Β1/ΓΕΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΑΒΑΣ

  

   Με την Φ. 414.4/2/549487/Σ.279/10.1.2018 απόφαση 
του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 
49 του ν.δ. 4105/1960, του άρθρου 14 του ν. 2936/2001 
και των άρθρων 50, 52 και 53 του ν.  3883/2010, εκπίπτει 
του βαθμού του, μεταφέρεται στην τάξη του Στρατιώ-
τη και απολύεται, από την επομένη της δημοσίευσης 
της απόφασης αυτής, ο ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΖ) Σαλπιγγίδης 
Παναγιώτης του Ελευθερίου (ΑΜ:  ΕΠΟ01949714 ή 

ΣΑ: 137/000494/04), για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην από 28 Νοε 2017 τελεσίδικη γνωμο-
δότηση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε με την υπ’ αριθμ.
ΕΠ Φ. 453/198/29305/Σ.4804/18 Οκτ 2017 Δγή του Δ΄ΣΣ/
ΔΙΠΡΟ. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1031049551/12.1.2018).

  Ο Διευθυντής ΒΚ/ΓΕΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ  

Ι

3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Με την 90459 οικ/28-12-2017 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 
του ν. 2812/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τη παρ. 8 
του άρθρου 10 περ. 2 του ν. 3472/2006, του άρθρου 9 
του ν. 2993/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 39 του ν. 4250/2014, και το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), 
και μετά τη με αριθμό 19/2017/14-11-2017 απόφαση του 
Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, μετατάσσεται ο Βασίλειος ΓΚΕ-
ΚΑΣ του Χαραλάμπους, υπάλληλος του Ειρηνοδικείου 
Μεσολογγίου,που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου,σε συσταθείσα προσωποπαγή 
θέση,με αντίστοιχη δέσμευση κενής οργανικής,από το 
κλάδο Διοικητικών Γραμματέων, κατηγορίας ΔΕ στο κλά-
δο Γραμματέων κατηγορίας ΠΕ του ιδίου δικαστηρίου,με 
την ίδια εργασιακή σχέση ύστερα από αίτησή του, επειδή 
έχει τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα (ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου).

(Αριθμ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 92702/29-12-2017).

    Με την 90462 οικ/28-12-2017 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 
του ν. 2812/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τη παρ. 8 
του άρθρου 10 περ. 2 του ν. 3472/2006, του άρθρου 9 
του ν. 2993/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 39 του ν. 4250/2014, και το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), 
και μετά τη με αριθμό 27/2017/17-11-2017 απόφαση 
του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφε-
τείου Δυτικής Μακεδονίας μετατάσσεται η Ζωγραφιά 
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ του Κοσμά, υπάλληλος του Πρωτοδικείου 
Κοζάνης, που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου,σε συσταθείσα προσωποπαγή 
θέση,με αντίστοιχη δέσμευση κενής οργανικής,από το 
κλάδο Διοικητικών Γραμματέων, κατηγορίας ΔΕ στο κλά-
δο Γραμματέων κατηγορίας ΠΕ του ιδίου δικαστηρίου,με 
την ίδια εργασιακή σχέση ύστερα από αίτησή της, επει-
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δή έχει τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα (ολοκλήρωσε 
τις σπουδές της στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου).

(Αριθμ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 92703/29-12-2017).

    Με την 90460 οικ/28-12-2017 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 
του ν. 2812/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τη παρ. 8 
του άρθρου 10 περ. 2 του ν. 3472/2006, του άρθρου 9 
του ν. 2993/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 39 του ν. 4250/2014, και το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), 
και μετά τη με αριθμό 18/2017/14-11-2017 απόφαση 
του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφε-
τείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας μετατάσσεται η Λούλα 
ΚΟΚΟΛΗ του Αντωνίου, υπάλληλος του Πρωτοδικείου 
Λευκάδας, που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου,σε συσταθείσα προσωποπαγή 
θέση,με αντίστοιχη δέσμευση κενής οργανικής,από το 
κλάδο Γραμματέων, κατηγορίας ΔΕ στο κλάδο Γραμμα-
τέων κατηγορίας ΠΕ του ιδίου δικαστηρίου, με την ίδια 
εργασιακή σχέση ύστερα από αίτησή της, επειδή έχει τα 
απαιτούμενα νόμιμα προσόντα (ολοκλήρωσε τις σπου-
δές της στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου).

(Αριθμ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 92701/29-12-2017).

    Με την 90458 οικ/28-12-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 83 του ν. 2812/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τη 
παρ. 8 του άρθρου 10 περ. 2 του ν. 3472/2006, του άρ-
θρου 9 του ν. 2993/2002, το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), και 
μετά τη με αριθμό 17/7-11-2017 απόφαση του Πενταμε-
λούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Κέρκυρας, 
μετατάσσεται ο Αντώνιος ΖΩΗΣ του Κωνσταντίνου, μόνι-
μος δικαστικός υπάλληλος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσπρωτίας, από τον κλάδο Επιμελητών Δικαστηρίων, 
κατηγορίας ΥΕ, στη ΔΕ κατηγορία του κλάδου Γραμμα-
τέων, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Ειρηνο-
δικείου Ηγουμενίτσας, ύστερα από αίτησή του, επειδή 
έχει τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα (Κάτοχος Πτυχί-
ου ισότιμου με το πτυχίο των αποφοίτων των Τεχνικών -
Επαγγελματικών Λυκείων).

(Αριθμ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 92705/29-12-2017).

    Με την 90461 οικ/28-12-2017 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 
του ν. 2812/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τη παρ. 8 
του άρθρου 10 περ. 2 του ν. 3472/2006, του άρθρου 9 
του ν. 2993/2002, το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), και μετά τη με 
αριθμό 26/2017/17-11-2017 απόφαση του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Δυτικής Μακε-
δονίας, μετατάσσεται η Ανθούλα ΛΑΟΥΜΤΖΗ-ΣΚΟΡΔΑ 
του Γεωργίου, μόνιμη δικαστική υπάλληλος του Πρωτο-
δικείου Καστοριάς, από τον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων -

Χειριστών Η/Υ, στη ΔΕ κατηγορία του κλάδου Γραμμα-
τέων, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του ιδίου δι-
καστηρίου, ύστερα από αίτησή της, επειδή έχει τα απαι-
τούμενα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 92704/29-12-2017).

      Με την 90456 οικ/28-12-2017 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 
του ν. 2812/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τη παρ. 8 
του άρθρου 10 περ. 2 του ν. 3472/2006, του άρθρου 9 
του ν. 2993/2002, το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), και μετά τη με 
αριθμό 20/18-10-2017 απόφαση του Πενταμελούς Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, 
μετατάσσεται η Ειρήνη ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ του Εμμανουήλ, 
μόνιμη δικαστική υπάλληλος της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Λασιθίου, από τη ΔΕ στη ΤΕ κατηγορία του κλάδου 
γραμματέων, σε ομοιόβαθμη οργανική θέση, στην ίδια 
υπηρεσία, ύστερα από αίτησή της, επειδή έχει τα απαι-
τούμενα νόμιμα προσόντα (ολοκλήρωσε τις σπουδές 
της,στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογι-
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης). 

(Αριθμ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 92706/29-12-2017).

    Με την 82359/11-12-2017 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) Τις διατάξεις: α) 
του ν.  2812/2000 (Α' 67), όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε μεταγενέστερα και κυρίως του άρθρου 
7, του άρθρου 14 και του άρθρου 19 του ιδίου νόμου 
β) του ν.  2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύουν και γ) του 
π.δ/τος 50/2001, (Α΄ 39) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, 2) Την με αριθμό 8/1997 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
περί πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό Δη-
μοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευ-
ρύτερου Δημόσιου Τομέα (τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 45/
3-11-1997), 3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/ 
2005 (Α΄ 48), 4) Τις διατάξεις του άρθρου 38 ν. 4369/2016 
(Α΄ 33), 5) Την με αριθμό 1ΕΓ/2016 Προκήρυξη (τ. Προ-
κηρύξεων ΑΣΕΠ 3/10-5-2016, όπως διορθώθηκε στο
τ. ΑΣΕΠ 4/19-5-2016), 6) Τον πίνακα διοριστέων Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (Γ΄ 650/11-7-2016), όπως ανα-
μορφώθηκε στο ΦΕΚ Γ΄/1056/2016, 7) Το με αριθ-
μό 125/2016 π.δ. (Α΄ 210), 8) Την με αριθμό 87520/
23-12-2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 16/
18-1-2017/τ. Γ΄), με την οποία διορίζεται, μεταξύ άλλων, 
και η Ελίζα ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Χρίστου στο Διοικητι-
κό Εφετείο Αθηνών ως δόκιμη δικαστική υπάλληλος του 
κλάδου Γραμματέων κατηγορίας ΤΕ, 9) Το γεγονός ότι η 
ανωτέρω διορίστηκε χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα 
προσόντα της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Γραμματέων, 
ανακαλείται η με αριθμό 87520/23-12-2016 απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 16/18-1-2017/τ. Γ΄), κατά το μέρος 
που αφορά στο διορισμό της Ελίζας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
του Χρίστου σε κενή οργανική θέση δικαστικού υπαλ-
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λήλου του κλάδου Γραμματέων, κατηγορίας ΤΕ, στο Δι-
οικητικό Εφετείο Αθηνών.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9973221841/04-01-2018).

  Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

    Με την 94284/17/11.1.2018 απόφαση της Αναπληρώ-
τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-
διασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 27 παρ. 1α του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικη-
γόρων» (Α΄ 208), επαναδιορίζεται δικηγόρος στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών η Γιάννα ΠΛΑΪΝΙΩΤΗ του Αντωνίου, 
πρώην δικηγόρος στο ίδιο Πρωτοδικείο, η οποία έχει τα 
προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

    Με την 1958/11.1.2018 απόφαση της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-
θρου 25 παρ. 4 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 
(Α΄ 208) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραί-
τησης από το λειτούργημα, της δικηγόρου Πατρών παρ’ 
Εφέταις Ελένης ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ του Βασιλείου.

    Με την 2002/12.1.2018 απόφαση της αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
23 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), δι-
ορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών η Παρα-
σκευή - Θέτις ΜΗΤΚΙΔΟΥ του Χρήστου, πτυχιούχος της 
Νομικής Σχολής, που πέτυχε στον πανελλήνιο διαγωνι-
σμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 
2015 για την περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, με βαθ-
μό «καλά» 6,86 και έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο 
προσόντα.

    Με την 1998/12.1.2018 απόφαση της αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
23 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), δι-
ορίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι 
παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής που πέτυχαν 
στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων 
α’ εξεταστικής περιόδου 2017 για την περιφέρεια του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης και έχουν τα νόμιμα προσόντα: 

με βαθμό «πολύ καλά»
Ελένη ΤΖΟΥΒΑΡΑ του Ευαγγέλου 8,98
Χριστίνα ΜΠΑΖΑΚΑ του Χαριλάου 8,36
Βασιλεία ΝΑΡΗ του Παναγιώτη 8,24
Στέργιος ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ του Δημητρίου 8,19
Αγγελική ΜΑΛΑΓΑ του Ιωάννη 8

    Με την 1997/12.1.2018 απόφαση της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
23 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), δι-
ορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ξάνθης ο Ντεβράν 
ΜΠΙΜΠΑΣΗ του Αχμέτ, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής, 
που πέτυχε στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων 
δικηγόρων για την περιφέρεια του Εφετείου Θράκης α’ 
εξεταστικής περιόδου 2016, με βαθμό «καλά» 7 και έχει 
τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

    Με την 1621/12.1.2018 απόφαση της αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
23 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), δι-
ορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης ο Εμ-
μανουήλ ΚΑΛΑΪΝΤΖΗΣ του Μιχαήλ, πτυχιούχος της Νο-
μικής Σχολής, που πέτυχε στον πανελλήνιο διαγωνισμό 
υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2016 
για την περιφέρεια του Εφετείου Βορείου Αιγαίου, με 
βαθμό «πολύ καλά» 8,50 και έχει τα προβλεπόμενα από 
το νόμο προσόντα.

    Με την 942/12.1.2018 απόφαση της αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
23 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), δι-
ορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Σύρου η Αναστα-
σία ΜΑΝΟΥΣΟΥ του Δημητρίου, πτυχιούχος της Νομικής 
Σχολής, που πέτυχε στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψη-
φίων δικηγόρων α’ εξεταστικής περιόδου 2017 για την 
περιφέρεια του Εφετείου Αιγαίου, με βαθμό «πολύ καλά» 
9,09 και έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

    Με την 450/12.1.2018 απόφαση της αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
23 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), διο-
ρίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου η Μυρτώ 
ΧΡΟΝΙΑΡΗ του Γεωργίου, πτυχιούχος της Νομικής Σχο-
λής, που πέτυχε στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων 
του Εφετείου Αθηνών, α’ εξεταστικής περιόδου 2015 με 
βαθμό «καλά» 6,21 και έχει τα προβλεπόμενα από το 
νόμο προσόντα.

    Με την 2374/12.1.2018 πράξη της αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-
θρου 25 παρ. 1 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 
(Α΄ 208) όπως ισχύει, εγκρίνεται η μετάθεση της δικη-
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γόρου Αλεξανδρούπολης Παναγιώτας ΛΙΛΙΤΑΚΗ του 
Κων/νου, από το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης στο 
Πρωτοδικείο Ορεστιάδας.

    Με την αριθμ. 2620/12.1.2018 απόφαση της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη δι-
άταξη του άρθρου 27 παρ. 1α του ν. 4194/2013 «Κώδι-
κας Δικηγόρων» (Α΄ 208), επαναδιορίζεται δικηγόρος 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών η Μαρία - Βασιλεία ΚΩΜΑΪΤΗ 
του Χριστόφα, πρώην δικηγόρος στο ίδιο Πρωτοδικείο, 
η οποία έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΥΔΑΚΗ

Ι

4  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

    Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 29 Δεκεμβρίου 2017 με πρόταση του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.1 του ν. 3079/2002 
«Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώ-
ματος» (Α΄ 311).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.  1(α) και 4 του 
π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρα-
τεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139).

3. Το από 28 Απριλίου 2017 προεδρικό διάταγμα «Κύ-
ρωση πινάκων τακτικών κρίσεων Κατώτερων Αξιωματι-
κών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για 
τα έτη 2016 και 2017 - προαγωγή δύο (2) Σημαιοφόρων 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον επό-
μενο βαθμό» (ΦΕΚ 449Γ΄/16-05-2017).

Α. Προάγεται η Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Μαρία του Ανάργυ-
ρου (A.M. 3938) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζόμενης 
της προαγωγής αυτής από 8 Δεκεμβρίου 2017, λόγω 
συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή 
αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7 παρ. 1(α) και 4 του π.δ. 81/2012.

Β. Προάγεται η Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ Ελένη του Πανα-
γιώτη (A.M. 3912) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζόμενης 
της προαγωγής αυτής από 9 Δεκεμβρίου 2017, λόγω 
συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή 
αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7 παρ. 1(α) και 4 του π.δ.81/2012. 

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υ.ΝΑ.Ν.Π. 298/08-01-2018).

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

5  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

      Με την ΔΔΑΔ Δ 11523 ΕΞ2018 ΕΜΠ/8-1-2018 διαπι-
στωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του αρ. 149 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 
8 παρ. 1 περ. α’ του ν.  3528/2007, βεβαιώνεται η αυτο-
δίκαιη έκπτωση από την υπηρεσία του Τσώνη Ηλία του 
Δημητρίου, υπαλλήλου με βαθμό α’ του κλάδου ΔΕ Εφο-
ριακών από 26-07-2017, ημερομηνία δημοσίευσης της 
με αριθμό 1349/2017 απόφασης του Αρείου Πάγου με 
την οποία απορρίφθηκε η από 10-7-2014 αίτηση με τους 
επ’ αυτής από 28-3-2016 πρόσθετους λόγους του συγκα-
τηγορουμένου του για αναίρεση της υπ’ αριθ. 3/2014 
απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την 
οποία ο ανωτέρω υπάλληλος καταδικάστηκε σε ποινή 
κάθειρξης δώδεκα (12) ετών και στέρηση των πολιτικών 
του δικαιωμάτων για πέντε (5) έτη, για το αδίκημα της 
απιστίας σχετικής με την υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση 
σε βάρος του Δημοσίου με όφελος ή ζημία που υπερ-
βαίνουν τα 150.000 ευρώ, οπότε κατέστη αμετάκλητη 
και συνεπώς υποχρεωτικά εκτελεστή.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπί-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1129810056/
09-01-2018). 

 Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ    

Ι

    ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Με την 02/10.01.2018 απόφαση του Προέδρου της 
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α΄/2003), του άρθρου 14, 
παρ. 5 του π.δ. 40/2005 (ΦΕΚ 59/Α΄/2005), και των διατά-
ξεων του άρθρου 14, παρ. 2, εδάφιο ια του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28/Α΄/1994), κατόπιν και της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔΠ/
Φ.ΕΓΚΡ./194/34780/20-12-2017 απόφασης της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ., μετά 
από ουσιαστική κρίση της Ολομέλειας της Αρχής, ανα-
νεώνεται η θητεία της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων  
Αναστασίας Λύρα του Παναγιώτη για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Α.Δ.Α.Ε. 103/ 
11.01.2018).

  Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΙΡΑΣ

Ι

    ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Με την 47Α/1.11.2017 απόφαση του Προέδρου της 
ΡΑΕ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 12 του ν. 3230/2004 και των άρθρων 70-74 του 
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ν.  3528/2007 όπως ισχύουν, κατόπιν της σύμφωνης 
γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (αριθ. πρακτικού 
6/31-10-2017), η υπάλληλος της ΡΑΕ με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΜΑΡΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατηγορίας ΔΕ/ειδικότητας ΔΕ Διοι-
κητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, μετατάσσεται σε συνι-
στώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού/Οικο-
νομικού, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής θέσης, τακτικού 
προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 
οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποιοδήποτε 
τρόπο αποχώρηση της ανωτέρω από την υπηρεσία.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης ΡΑΕ 21 Α_ΠΥ2017/01.11.2017).

Με την 47Β./1.11.2017 απόφαση του Προέδρου της 
ΡΑΕ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 12 του ν. 3230/2004 και των άρθρων 70-74 του 
ν. 3528/2007 όπως ισχύουν, κατόπιν της σύμφωνης γνώ-
μης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (αριθ. πρακτικού 
6/31-10-2017), η υπάλληλος της ΡΑΕ με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥ-
ΛΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κατηγορίας ΔΕ/ειδικότητας 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, μετατάσσε-
ται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας 

Διοικητικού/Οικονομικού, με ταυτόχρονη δέσμευση κε-
νής θέσης, τακτικού προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Διοικη-
τικών Γραμματέων, η οποία καταργείται αυτοδίκαια με 
την κατά οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση της ανωτέρω 
από την υπηρεσία.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης ΡΑΕ 21Β_ΠΥ2017/01.11.2017).

  Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

    6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Πίνακας διοριστέων που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
16/9-1-2018 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., για 
την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) 
θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (ΔΕ) στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
Α.Ε., ενόψει της διάταξης του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύει, σύμφωνα με την προκήρυξη 3Κ/2017 του 
ΑΣ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 11/τ. ΑΣΕΠ/3-3-2017), ως εξής:

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2017
(Φ.Ε.Κ. 11/τ. ΑΣΕΠ/3-3-2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) (ΕΝΙΑΙΟΣ)

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

Α/Α Α. Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤ Α.Δ.Τ. ΚΛΑΔΟΣ / 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΟΠ. ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 369 ΒΗΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Ι ΩΑ Χ747427 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 407 ΒΠ 1535

2 846 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ ΑΒ899827 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 404 ΒΠ ΧΩΡ.ΕΜΠ. 1234,6

3 766 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑ ΑΒ838389 ΔΕ 

ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 410 ΒΠ 1369

4 1421 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ ΑΒ125057 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 409 ΒΠ 6 1038

5 122 ΖΑΓΓΑΝΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜ ΑΖ498944 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 405 ΒΠ ΤΡΙ (ΜΕ ΕΜΠ.) 990

6 48 ΚΑΡΑΝΤΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑ ΑΖ792881 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 405 ΒΠ ΠΟΛ(ΜΕΕΜΠ,) 1202
7 645 ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ NIK ΑΜ728094 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 403 ΒΠ 6 1140

8 268 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗ ΑΒ432663 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 408 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1264,6

9 578 ΜΗΤΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ι ΩΑ ΑΖ644453 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 407 ΒΠ ΤΡΙ (ΜΕ ΕΜΠ.) 1076,5

10 955 ΜΗΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗ Μ ΑΗ291728 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 408 ΒΠ ΤΡΙ (ΜΕ ΕΜΠ.) 871,5

11 241 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗ Μ ΑΗ286611 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 405 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1244,5
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Α/Α Α. Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤ Α.Δ.Τ. ΚΛΑΔΟΣ / 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΟΠ. ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

12 376 ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗ Μ ΑΜ278648 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 407 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1320

13 213 ΡΑΜΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ι ΩΑ ΑΑ422010 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 405 ΒΠ 1374,8
14 233 ΣΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜ ΑΕ811164 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 404 ΒΠ 1352,5

15 602 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ ΑΒ779620 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 410 ΒΠ ΠΟΛ(ΜΕΕΜΠ,) 1098,5

16 1172 ΣΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ ΑΜ402133 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 404 ΒΠ ΠΟΛ(ΜΕΕΜΠ,) 1208

17 339 ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙ ΝΑ ΠΑΝ ΑΑ381065 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 407 ΒΠ ΠΟΛ(ΜΕΕΜΠ,) 1309,5

18 96 ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ ΑΒ092362 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 404 ΒΠ ΠΟΛ(ΧΩΡ. 
ΕΜΠ.) 1206

19 109 ΤΟΛΗ ΦΑΝΗ ΑΘΑ ΑΙ270412 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 408 ΒΠ ΠΟΛ(ΜΕΕΜΠ,) 1185

20 599 ΤΣΑΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ι ΩΑ ΑΒ122147 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 408 ΒΠ 1266

21 279 ΤΣΙΒΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗ Μ Χ910320 ΔΕ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 406 ΒΠ 1354,5

22 767 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ ΑΖ915344 ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ 404 ΒΠ ΤΡΙ (ΜΕ ΕΜΠ.) 1072,5

   Ο Πρόεδρος του Ε’  Τμήματος 

ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ358 Τεύχος Γ’ 61/26.01.2018

*03000612601180008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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