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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

(1)
    Με την υπ’ αριθμ. Γ155403/3.9.2007 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, λύεται η υπαλληλική σχέση του Παπαγε−
ωργίου Δημητρίου του Λαζάρου τέως υπαλλήλου με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
και ειδικότητα Φυλάκων − Νυκτοφυλάκων του Εθνικού 
Τυπογραφείου, από 22.8.2007 λόγω θανάτου.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ανθρ. Δυναμικού

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΛΗΣ
F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(2)
    Με την υπ’ αριθμ. 1080756/2689/0001 Γ/31.8.2007 πράξη 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, του 
υπαλλήλου ΔΡΟΛΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ανάργυρου, με 
βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής − ειδικότητας 
Επιστήμης Η/Υ (SOFTWARE), από 22.8.2007, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησής του.

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ

  Με την υπ’ αριθμ. 1082762/2704/0001/3.9.2007 πράξη 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 56 του 
Συντάγματος και του άρθρ. 30 του π.δ. 96/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του ΠΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ−ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ομή−
ρου, από τη θέση του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου του 
κλάδου ΠΕ5 Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και 
Εκμετάλλευσης Η/Υ, με βαθμό Α΄, από 27.8.2007, ημε−
ρομηνία επίδοσης της παραίτησής του στον Πρόεδρο 
του Πρωτοδικείου Βόλου.

Με εντολή Υφυπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ

-

          Με την υπ’ αριθμ. 1081891/2085/0002Δ/4.9.2007 πράξη 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης της ΚΑΡΙΩ−
ΤΑΚΗ–ΒΟΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ υπαλλήλου 
με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών από 17.8.2007 
επόμενη ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησής της.

  Με εντολή Υφυπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(3)

    Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 
31.8.2007 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις:

Προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 1 
και 25 παράγραφος 2γ του ν.δ. 445/1974, οι παρακάτω 
Ανθυπασπιστές Ραδιοναυτίλοι ως ακολούθως:

Κωνσταντάκος Κωνσταντίνος (34037) με ΑΜΑ (64426).
Γρίβας Γεώργιος (34038) με ΑΜΑ (64427).
Καραδήμας Μιχαήλ (34039) με ΑΜΑ (64428).
Ζησόπουλος Φώτιος (34041) με ΑΜΑ (64429).

5781



5782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

Παπαδόπουλος Θεόδωρος (34042) με ΑΜΑ (64430).
Κόνιαρης Γεώργιος (34043) με ΑΜΑ (64431).
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΑ/Δ3/3ο/60/7.8.2007).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(4)
  Με την υπ’ αριθμ. 94960/30.8.2007 απόφαση του Γε−

νικού Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, γίνεται αποδεκτή η παραίτη−
σης του Παπασωτηρίου Ιωάννη, υπαλλήλου με βαθμό Α΄ 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού, από 20.7.2007, 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.

      Με την υπ’ αριθμ. 94767/30.8.2007 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας, γίνεται αποδεκτή η παραίτησης 
της Κουρματζή Κλεοπάτρας, υπαλλήλου με βαθμό Α΄ 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, από 11.7.2007, ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης παραίτησης. 

     Με την υπ’ αριθμ. 95063/30.8.2007 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση 
της υπαλληλικής σχέσης του Ξερικού Αθανασίου, υπαλ−
λήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, από 
23.8.2007, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης.

  Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(5)

    Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην υπ’ αριθμ. Υ10α/64738/2007 (ΦΕΚ 436/2007 τ.Γ΄) 
απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Προσωπικού 
Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης που αφορά τη λύση της υπαλλη−
λικής σχέσης λόγω θανάτου την 21.4.2007 του ιατρού 
Νικολάου Κυριαζή του ΓΝ Καρδίτσας, διορθώνεται το 
εσφαλμένο:

α) «του ΓΝ Καβάλας»
στο ορθό:
α) «του ΓΝ Καρδίτσας».

  (Από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(6)
  Με την υπ’ αριθμ. 320391/3.9.2007 πράξη του Υπουρ−

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 

του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι ο υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 1ο, Στυλι−
ανός Νικολάου του Παρασκευά απολύεται αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία την 2.9.2007, επειδή κατά την 1.9.2007 
συμπλήρωσε τριακονταπενταετή πραγματική και συντά−
ξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει συμπληρώσει το 60ο 
έτος της ηλικίας του.

Στον ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρια−
κονταπενταετή ευδόκιμη παραμονή του εκφράζει την 
ευαρέσκειά της.

      Με την υπ’ αριθμ. 322628/31.8.2007 πράξη του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 του 
ν. 3528/2007 διαπιστώνεται ότι η παραίτηση της υπαλ−
λήλου του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού − Λογ/κού με βαθμό 
Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο Παπαντωνίου Αντωνίας 
του Σταύρου, θεωρείται ως γενομένη δεκτή και λύεται 
αυτοδίκαια από 31.8.2007 η υπαλληλική σχέση, καθό−
σον κατά την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύτερη 
αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από 
την Υπηρεσία.

Στην ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρι−
ακονταετή ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει την ευα−
ρέσκειά της.

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(7)

  Με Προεδρικό διάταγμα της 17.8.2007, που εκδόθηκε 
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, μετατίθενται αμοιβαία:

1. Οι αντεισαγγελείς εφετών: α) Δυτικής Μακεδονίας, 
Αργύριος Δημόπουλος και β) Λάρισας, Κωνσταντίνος 
Σαμαράς, με αίτησή τους και με δικές τους δαπάνες.

2. Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών: α) Αλεξανδρούπολης, Μι−
χαήλ Κακαμανούδης και β) Ξάνθης, Σωκράτης Πλαστή−
ρας, με αίτησή τους και με δικές τους δαπάνες και

3. Οι αντεισαγγελείς πρωτοδικών: α) Ξάνθης, Κυριακή 
Κλιάμπα και β) Θεσσαλονίκης, Άννα Νικητοπούλου, με 
αίτησή τους και με δαπάνες του Δημοσίου η πρώτη και 
δικές της η δεύτερη.

    Με Προεδρικό διάταγμα της 17.8.2007 που εκδόθηκε 
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, διορίζεται για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Έδεσσας, τακτική ανακρίτρια και ανακρίτρια 
ανηλίκων η πρωτοδίκης Μαρία Ζαχαριάδου, σε αντικα−
τάσταση της πρωτοδίκη Χρυσής Φυντριλάκη, η οποία 
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά. 

     Με Προεδρικό διάταγμα της 17.8.2007, που εκδόθη−
κε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης;

Α. Μετατίθεται στο Εφετείο Αθηνών, ο Πρόεδρος Εφε−
τών Κρήτης Γεώργιος Σακκάς, με αίτησή του και δικές 
του δαπάνες.

Β. Μετατίθενται αμοιβαία οι κατωτέρω Εφέτες, με 
αίτηση τους και με δικές τους δαπάνες, ως εξής:

1. α) Ιωαννίνων, Γεώργιος Αλεξόπουλος και β) Πατρών, 
Μαρία Κρεμμύδα.
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2. α) Αθηνών, Χάϊδω Μπάρτζια και β) Λαμίας, Ευρυδίκη−
Ελένη Παπάζογλου.

Γ. Αποσπάται για έξι (6) μήνες, στην Εισαγγελία Εφε−
τών Αιγαίου ο Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών Πανα−
γιώτης Καραγιάννης, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και 
με δαπάνες του Δημοσίου.

Δ. Αποσπάται, για έξι (6) μήνες, στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Βόλου ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας 
Νικόλαος Χατζησιαφαρίκας, λόγω υπηρεσιακών ανα−
γκών και με δαπάνες του Δημοσίου.

      Με Προεδρικό διάταγμα της 30.8.2007, που εκδόθη−
κε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης:

Α. Ανανεώνεται η θητεία, για μία ακόμη διετία, στο 
Δικαστήριο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης των τακτι−
κών ανακριτών:

α) Στο Β΄ τακτικό ανακριτικό τμήμα της Πρωτοδίκη 
Βασιλικής Μουγιάντση και στο Γ΄ τακτικό ανακριτικό 
τμήμα του Πρωτοδίκη Παναγιώτη Παυλίδη.

Β. Διορίζονται για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Θεσσαλονίκης τακτικοί ανακριτές: α) στο Δ΄ 
τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης Μαρία Λύγκα 
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αναστασίας Ανθο−
πούλου, η οποία προάγεται σε Πρόεδρο Πρωτοδικών 
Κιλκίς, β) στο ΣΤ΄ τακτικό ανακριτικό τμήμα ο Πρωτο−
δίκης Χριστόφορος Σεβαστίδης, σε αντικατάσταση της 
Πρωτοδίκη Κωνσταντίας Αγγελάκη, η οποία απαλλάσ−
σεται από τα καθήκοντα αυτά.

Γ. Διορίζονται για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημ−
μελειοδικών Θεσσαλονίκης ειδικοί ανακριτές: α) στο Α΄ 
ειδικό ανακριτικό τμήμα ο Πρωτοδίκης Θεοδόσιος Τε−
νεκετζίδης σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ευγενίας 
Ντολοπούλου, η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα 
αυτά, β) στο Β΄ ειδικό ανακριτικό τμήμα ο Πρωτοδίκης 
Σωτήριος Μπακαΐμης σε αντικατάσταση του Πρωτο−
δίκη Ηλία Τουλίγκου, ο οποίος απαλλάσσεται από τα 
καθήκοντα αυτά και γ) στο Γ΄ ειδικό ανακριτικό τμήμα 
ο Πρωτοδίκης Δημοσθένης Στίγγας σε αντικατάσταση 
της Πρωτοδίκη Μαργαρίτας Νικάκη, η οποία απαλλάσ−
σεται από τα καθήκοντα αυτά.

Δ. Διορίζονται για μία διετία στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Δράμας τακτική ανακρίτρια και ανακρίτρια 
ανηλίκων η Πρωτοδίκης Ελένη Τοπούζη, σε αντικατά−
σταση της Πρωτοδίκη Δομνίκης Λασπά, η οποία μετα−
τίθεται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

      Με Προεδρικό διάταγμα της 30.8.2007, που εκδόθη−
κε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης:

Ανακλαλε’ιται το από 27.7.2007 προεδρικό διάταγμα, 
με θέμα «Μερική ανάκληση προεδρικού διατάγματος 
και αποσπάσεις Ειρηνοδικών» (ΦΕΚ 558/9.8.2007, τεύ−
χος Γ΄), κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση 
του Ειρηνοδίκη Πειραιώς, Εμμανουήλ Βαρδουλάκη, στο 
Ειρηνοδικείο Ρόδου και αποσπάσθηκε στο παραπάνω 
Ειρηνοδικείο, για έξι (6) μήνες, η δόκιμη Ειρηνοδίκης 
Κυθήρων, Στυλιανή Φωτάκη, για υπηρεσιακούς λόγους 
και με δαπάνες του Δημοσίου. 

     Με Προεδρικό διάταγμα της 17.8.2007 που εκδόθη−
κε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης:

Α. Διορίζονται πάρεδροι πρωτοδικείου των πολιτικών 
και ποινικών δικαστηρίων, για πλήρωση κενών οργανι−
κών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμήματος υπο−
ψηφίων παρέδρων πρωτοδικείου της Εθνικής Σχολής 
Δικαστών, οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς τη δεύ−
τερη φάση εκπαίδευσής τους στις 31.7.2007 και έχουν 
τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Χαρίσης του Δημητρίου και της Θε−
οδώρας, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1978 
και έλαβε συνολικό βαθμό 13,3892 στο Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης.

2. Βενιζέλος−Ελευθέριος Τζιούβας του Δημητρίου και 
της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 
1978 και έλαβε συνολικό βαθμό 13,0114 στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών.

3. Κωνσταντίνος Σκούβαρης του Ευαγγέλου και της 
Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971 και έλα−
βε συνολικό βαθμό 12,3906 στο Πρωτοδικείο Ρόδου.

4. Πέλια Τζανετή του Παναγιώτη και της Μαρίας, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε συνολικό 
βαθμό 12,3660 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

5. Μαρία Δαμιανάκη του Ζαχαρία και της Αικατερίνης, 
που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1978 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 12,2822 στο Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.

6. Λάμπρος Μανώλης του Γεωργίου και της Παρασκευ−
ής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 12,2522 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

7. Αντωνία Μέγγουλη του Χαραλάμπους και της Χαρί−
κλειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλα−
βε συνολικό βαθμό 12,1929 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

8. Παρασκευή Στεφανίδου του Ιωάννου και της Χρυ−
σούλας, που γεννήθηκε στην ΄Εδεσσα το έτος 1975 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 12,1544 στο Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.

9. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος του Νικολάου και της 
Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 
1975 και έλαβε συνολικό βαθμό 12,1235 στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών.

10. Ζωή Γαλούνη του Νικολάου και της Μαρίας, που 
γεννήθηκε στους Παπαδάτες Αρακύνθου Αιτωλοακαρ−
νανίας το έτος 1978 και έλαβε συνολικό βαθμό 12,0908 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

11. Γεωργία Τουτουντζή του Χρήστου και της Πολυ−
ξένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 12,0054 στο Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.

12. Ειρήνη Πουλιδάκη του Νικολάου και της Ζαχαρού−
λας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,9939 στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

13. Ευσταθία Τσάκνη του Θεοφάνη και της Αλεξάνδρας, 
που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής το έτος 1976 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,9724 στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

14. Θωμάς Μασιάλας του Βασιλείου και της Δέσποι−
νας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,9594 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

15. Αλεξάνδρα Καζάρα του Νικολάου και της Παγώνας, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε συ−
νολικό βαθμό 11,9203 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

16. Πανωραία Γιαννοπούλου του Βασιλείου και της 
Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,8631 στο Πρωτοδικείο Αθη−
νών.
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17. Φωτεινή Τριανταφύλλου του Αθανασίου και της 
Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1978 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,8561 στο Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.

18. Ζωή Πριστούρη του Παναγιώτη και της Σταυρού−
λας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,8481 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

19. Αντώνιος Αραποστάθης του Νικολάου και της Ηλέ−
κτρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 και έλα−
βε συνολικό βαθμό 11,8089 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

20. Σμαράγδα Μωραΐτη του Κωνσταντίνου και της Βα−
σιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και έλα−
βε συνολικό βαθμό 11,7904 στο Πρωτοδικείο Βόλου.

21. Ελπίς Κυρίμη του Γεωργίου και της Ξανθίππης, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και έλαβε συνολικό 
βαθμό 11,7811 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

22. Δημήτριος Ταμπάρης του Βασιλείου και της Ευ−
λαμπίας, που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας το έτος 
1976 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,7640 στο Πρωτοδικείο 
Ηρακλείου.

23. Κωνσταντίνος Γκόφας του Δημητρίου και της 
Ελένης, που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1977 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,7447 στο Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.

24. Αικατερίνη Τσιτσεκλίδου του Στεφάνου και της 
Καλλιόπης, που γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1978 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,7154 στο Πρωτοδικείο Σερ−
ρών.

25. Δέσποινα Ιωσηφίδου του Στεφάνου και της Σοφί−
ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,7128 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

26. Ευαγγελία Καπετανοπούλου του Κωνσταντίνου και 
της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το έτος 
1978 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,7117 στο Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης.

27. Ιωσηφίνα Αρχοντοπούλου του Ηλία και της Μαρίας, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974 και έλαβε συ−
νολικό βαθμό 11,6794 στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

28. Βασιλική Πετροπούλου του Γεωργίου και της Ευστα−
θίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,6633 στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

29. Αθανάσιος Μπασμπαλέρης του Αντωνίου και της 
Μαρίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1976 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,6478 στο Πρωτοδικείο Αλε−
ξανδρούπολης.

30. Χρυσούλα Φιλιππίδου του Δημητρίου και της 
Μαρίας, που γεννήθηκε στην Ιωαννούπολη της Νοτίου 
Αφρικής το έτος 1966 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,6188 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

31. Ελισάβετ Λαφάρα του Δημητρίου και της Δήμη−
τρας, που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας το έτος 1976 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,5888 στο Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.

32. Χριστόφορος Μάρκου του Σωτηρίου και της Αθα−
νασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλα−
βε συνολικό βαθμό 11,5888 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

33. Σεμέλη Ορφανίδου του Σταύρου και της Αλίκης, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,5674 στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.

34. Νικόλαος Σταυρόπουλος του Αθανασίου και της 
Θεώνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,5392 στο Πρωτοδικείο Αθη−
νών.

35. Μαρία Καραπά του Ιωάννου και της Φρειδερίκης, 
που γεννήθηκε στο Γκίζεν της Γερμανίας το έτος 1973 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,5142 στο Πρωτοδικείο Θεσ−
σαλονίκης.

36. Ανθή Πεΐδου του Ιωάννου και της Φύλλως, που 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1977 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,5133 στο Πρωτοδικείο Τρικάλων.

37. Ειρήνη Χωριανοπούλου του Χρήστου και της Μα−
ρίας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 
1978 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,5072 στο Πρωτοδικείο 
Πειραιώς.

38. Μιχαήλ Φίλιππας του Γεωργίου και της Σουλτά−
νας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 
1977 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,5058 στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών.

39. Ζωή Κουρκάκη του Βασιλείου και της Μαρούλας, 
που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,4736 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

40. Μαρία Νταγκονίκου του Παύλου και της Κωνστα−
ντινιάς, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1978 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,4533 στο Πρωτοδικείο Πει−
ραιώς.

41. Παναγιώτα Ντζούφα του Βασιλείου και της Μιρά−
ντας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,4449 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

42. Ιωάννης Αρβανίτης του Αντωνίου και της Αικατε−
ρίνης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,4364 στο Πρωτοδικείο Ιω−
αννίνων.

43. Αλεξάνδρα Μπατσάρα του Θωμά και της Αφρο−
δίτης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,4307 στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών.

44. Κωνσταντίνος Μάντζιος του Βασιλείου και της 
Φρειδερίκης, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1975 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,4146 στο Πρωτοδικείο ́ Αρ−
τας.

45. Μαρία Κακαβά του Γεωργίου και της Σταυρούλας, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και έλαβε συ−
νολικό βαθμό 11,3901 στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

46. Σοφία Καβαρινού του Νικολάου και της Ευαγγελί−
ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,3868 στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

47. ΄Αρτεμις Τσολάκη του Σταύρου και της Μαρίας, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1977 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,3604 στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

48. Χαρίλαος Παππάς του Ευσταθίου και της Σταυρού−
λας, που γεννήθηκε στην ́ Εδεσσα το έτος 1976 και έλα−
βε συνολικό βαθμό 11,3492 στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

49. Νικόλαος Κατσικέας του Επαμεινώνδα και της 
Μαρίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1969 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,3321 στο Πρωτοδικείο Ιω−
αννίνων.

50. Ιωάννα Κρουσανιωτάκη του Ιπποκράτη και της Μα−
ρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,3207 στο Πρωτοδικείο Λαμίας.

51. Μαρία Παπαχατζάκη του Γεωργίου και της Δήμη−
τρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,3153 στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

52. Κασσιανή Μπουροδήμου του Αθανασίου και της 
Ασπασίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 
1966 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,3117 στο Πρωτοδικείο 
Κατερίνης.
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53. Γεωργία Γκίντζου του Νικολάου και της Αγγελικής, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,2925 στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

54. Εργίνα Θεοφιλίδου του Πέτρου και της Σοφίας, 
που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το έτος 
1978 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,2549 στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών.

55. Μαρία Κωτούλα του Θεοδώρου και της Χρυσής, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,2461 στο Πρωτοδικείο Χίου.

56. Μαρία Νέσση του Γεωργίου και της Ευτυχίας, που 
γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1978 και έλαβε συνολικό 
βαθμό 11,2404 στο Πρωτοδικείο Αγρινίου.

57. Μαρία Λουτράρη του Θεοδώρου και της Αριστέας, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και έλαβε συ−
νολικό βαθμό 11,2206 στο Πρωτοδικείο Αιγίου.

58. Χριστίνα Κουλούλα−Παπαγιάννη του Ελευθερίου 
και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονί−
κη το έτος 1975 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,2142 στο 
Πρωτοδικείο Λάρισας.

59. Γεωργία Κοταδήμου του Μιλτιάδη και της Ελένης, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974 και έλαβε συ−
νολικό βαθμό 11,1786 στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

60. Κωνσταντία Κιούση του Αθανασίου και της Ελέ−
νης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,1528 στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου.

61. Αγγελική Καρακατσάνη του Πέτρου και της Αλκμή−
νης, που γεννήθηκε στην Καστοριά το έτος 1969 και έλα−
βε συνολικό βαθμό 11,1222 στο Πρωτοδικείο Χανίων.

62. Ιωάννα Αναγνωστάρα του Αναστασίου και της 
Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 
1977 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,0817 στο Πρωτοδικείο 
Καρδίτσας.

63. Χριστίνα Αυγέρη του Αθανασίου και της Χριστο−
δούλας, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 
1976 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,0689 στο Πρωτοδικείο 
Κορίνθου.

64. Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου του Αλεξάνδρου και 
της Δήμητρας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 
1977 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,0636 στο Πρωτοδικείο 
Πατρών.

65. Ανδρέας Λίλος του Νικολάου και της Ζαμπέλας, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και έλαβε συ−
νολικό βαθμό 11,0625 στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου.

66. Αρίστη Χρονοπούλου του Δημοσθένη και της Ελένης, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,0621 στο Πρωτοδικείο Πατρών.

67. Ανδρομάχη Καρακώστα του Αριστοτέλη και της 
Ευδοκίας, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1975 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,0361 στο Πρωτοδικείο Πα−
τρών.

68. Όλγα Γιουβρή του Γεωργίου και της Βασιλικής, 
που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1975 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 10,9933 στο Πρωτοδικείο Θηβών.

69. Πανωραία Σπανού του Δημητρίου και της Θεοδώ−
ρας, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1977 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 10,9908 στο Πρωτοδικείο Αιγίου.

70. Αντιγόνη−Καλλιόπη Αδάμ του Κωνσταντίνου και 
της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 
και έλαβε συνολικό βαθμό 10,9336 στο Πρωτοδικείο 
Σύρου.

71. Πηνελόπη Κεχαγιόγλου του Γεωργίου και της Δή−
μητρας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1975 

και έλαβε συνολικό βαθμό 10,9128 στο Πρωτοδικείο Κα−
λαμάτας.

72. Ελένη Μπαρκούκη του Ιωάννου και της Αντιγόνης, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 10,9125 στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων.

73. Αικατερίνη Κεραμιδά του Δημητρίου και της Μελ−
πομένης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1977 
και έλαβε συνολικό βαθμό 10,8725 στο Πρωτοδικείο Ηρα−
κλείου.

Β. Διορίσθηκαν πάρεδροι εισαγγελίας, για πλήρωση 
κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του 
τμήματος υποψηφίων παρέδρων εισαγγελίας της Εθνι−
κής Σχολής Δικαστών, οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυ−
χώς τη δεύτερη φάση εκπαίδευσής τους στις 31.7.2007 
και έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετήθηκαν ως 
εξής:

1. Πόπη Παπανδρέου του Ηρακλή και της Κωνσταντι−
νιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 12,9600 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών.

2. Βασιλική Ζαρκαλή του Χρήστου και της Άννας, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974 και έλαβε συνολικό 
βαθμό 12,5836 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

3. Συμέλα Σαπίδου του Δημητρίου και της Ευθυμί−
ας, που γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 1977 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 12,3489 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης.

4. Διονύσιος Λαμπρίδης του Γεωργίου και της Ανθής, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1975 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 12,2542 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης.

5. Γεώργιος Νούλης του Στεργίου και της Σμαράγδας, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1966 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 12,2092 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης.

6. Χαράλαμπος Μαστοραντωνάκης του Στυλιανού και 
της Μαίρης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 12,1900 στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Αθηνών.

7. Μαργαρίτης Κωστίμπας του Πασχάλη και της Βα−
σιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 12,0683 στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Αθηνών.

8. Αικατερίνη Μήτρου του Ευσταθίου και της Ιωάν−
νας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,9981 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών.

9. Ελένη Οικονόμου του Γεωργίου και της Βασιλικής, 
που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1977 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,9089 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών.

10. Βασιλική Μπούρα του Γεωργίου και της Αναστασί−
ας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,8628 στην Εισαγγελία Πρωτο−
δικών Θεσσαλονίκης.

11. Σωτήριος Μπουγιούκος του Ανδρέα και της Κων−
σταντίνας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1977 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,8474 στην Εισαγγελία Πρωτο−
δικών Αθηνών.

12. ́ Αννα Μπαλογιάννη του Χρήστου και της Βασιλικής, 
που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1976 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,8332 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Τρικάλων.
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13. Ροζίνα Πολυχρονάκη του Βασιλείου και της Ελέ−
νης, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,8164 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης.

14. Δημήτριος Νομικός του Νικολάου και της Ευαγγε−
λίας, που γεννήθηκε στην ΄Αμφισσα το έτος 1973 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,7350 στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Αθηνών.

15. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Νικολάου και της 
Ευσταθίας, που γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας 
το έτος 1974 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,7156 στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

16. Μαγδαληνή Λάτσινου του Δημητρίου και της Σοφί−
ας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,7019 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών.

17. Κωνσταντίνος Κούντριας του Ιωάννου και της Αν−
δρονίκης, που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1977 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,6786 στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Λάρισας.

18. Μαρία Κάψου του Δημητρίου και της Αντιγόνης, 
που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,6517 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Κατερίνης.

19. Αικατερίνη Σακκά του Γεωργίου και της Μαρίας, που 
γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1978 και έλαβε συνολικό 
βαθμό 11,6386 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς.

20. Δήμητρα Καπελιαρή του Ιωάννου και της Βασιλι−
κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,6311 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πατρών.

21. Μαρία Πετρουλάκη του Νικολάου και της Κυριακής, 
που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1976 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,4556 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιώς.

22. Μαρία−Ελένη Νικολού του Γεωργίου και της Αικα−
τερίνης, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 
1978 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,4508 στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Πειραιώς.

23. Ελένη Αργυροπούλου του Νικολάου και της Πα−
ρασκευής, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1977 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,3756 στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Δράμας.

24. Στυλιανή Στόγια του Αθανασίου και της Οσίας, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1976 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,3349 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Καβάλας.

25. Ιωάννης Κατσίμπας του Σωτηρίου και της Τρι−
σεύγενης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,3281 στην Εισαγγελία Πρωτο−
δικών Θηβών.

26. Ευτυχία Γούναρη του Παύλου και της Χρυσού−
λας, που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1978 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11,3178 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Ηρακλείου.

27. Ιωάννης Παναγόπουλος του Παναγιώτη και της 
Ευφροσύνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,1878 στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Κορίνθου.

28. Αντώνιος Κασάπης του Δημοσθένη και της Φρει−
δερίκης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1977 
και έλαβε συνολικό βαθμό 11,1750 στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Χαλκίδας.

29. Ευαγγελία Σπυριδωνίδου του Ιωάννου και της Βα−
σιλικής, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το έτος 1975 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,1439 στην Εισαγγελία Πρωτο−
δικών Βόλου.

30. Ελένη Γυπαράκη του Σταύρου και της Βασιλικής−
Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11,1311 στην Εισαγγελία Πρωτο−
δικών Αθηνών.

31. Παναγιώτης Ηλιόπουλος του Βασιλείου και της 
Αρχοντούλας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 
1966 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,1225 στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ναυπλίου.

32. Λεωνίδας Μπουτσιαβάρας του Χρήστου και της 
Ελένης, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το έτος 
1968 και έλαβε συνολικό βαθμό 11,0338 στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

33. Γεώργιος Καραγιάννης του Χαριλάου και της Ευ−
τέρπης, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1974 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 10,7764 στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Λαμίας.

34. Αικατερίνη Λύρα του Βασιλείου και της Αγορίτσας, 
που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1974 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 10,6986 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Κορίνθου.

35. Αικατερίνη Κοπελάκη του Γουλιέλμου και της Θεο−
δώρας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 
1977 και έλαβε συνολικό βαθμό 10,6558 στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Καλαμάτας.

36. Σπυρίδων Βερυκούκης του Ιωάννου και της Γαρυ−
φαλλιάς, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το έτος 1975 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 10,6258 στην Εισαγγελία Πρω−
τοδικών Κέρκυρας.

Ο διορισμός όλων των ανωτέρω γίνεται αναδρομι−
κώς από 1.8.2007, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών 
αποδοχών.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. – Υπ. Δικ/νης 9172/2007).

      Με Προεδρικό διάταγμα της 17.8.2007, που εκδόθη−
κε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης,

1. Μετατίθενται αμοιβαία οι Ειρηνοδίκες:
α) Πταισματοδικείου Ηρακλείου, Ειρήνη Σταυρουλάκη, 

στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και β) Ηρακλείου, Μαρία Ια−
τράκη, στο Πταισματοδικείο Ηρακλείου, με αίτησή τους.

2. Παρατάθηκε, για ένα (1) έτος, η απόσπαση στο Ειρη−
νοδικείο Χαλανδρίου του Ειρηνοδίκη Βιάννου Δημητρίου 
Σαλούστρου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

3. Αποσπάται για έξι (6) μήνες, στο Ειρηνοδικείο Άρ−
γους η Ειρηνοδίκης Αθηνών Ευανθία Αερίδου, λόγω 
υπηρεσιακών αναγκών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
(8)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 6002/22/184−α/1.9.2007 απόφαση του 
Προϊστ. Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, διαγράφεται από τη Σχολή 
και απολύεται από την Ελληνική Αστυνομία, ο Ειδικός 
Φρουρός Παγουράς Ιωάννης του Θωμά, λόγω υποβο−
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λής αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία 
γίνεται αποδεκτή.

Η διαγραφή του ανωτέρω από τη Σχολή, λογίζεται 
ως γενομένη από 30.8.2007 επομένη της χρονολογίας 
υποβολής της αίτησης παραίτησης.

  Ο Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(9)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 10421/31.8.2007 πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώνεται ότι η 
παραίτηση του υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Γεωργικού−
Κτηνοτροφικού με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 
2ο Μαντζιούρα Θεόδωρου του Κων/νου θεωρείται ως 
γενόμενη δεκτή και λύεται από 31.8.2007 η υπαλληλική 
σχέση, καθόσον κατά την ανωτέρω ημερομηνία υπο−
βλήθηκε η δεύτερη αίτησή του με την οποία εμμένει 
στην παραίτησή του από την Υπηρεσία σύμφωνα με την 
παρ.5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007.

      Με την υπ’ αριθμ. 10420/31.8.2007 πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώνεται ότι η πα−
ραίτηση του υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων 
με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 3ο Μαντά Νικολάου 
του Χρήστου θεωρείται ως γενόμενη δεκτή και λύεται από 
31.8.2007 η υπαλληλική σχέση, καθόσον κατά την ανωτέ−
ρω ημερομηνία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτησή του με την 
οποία εμμένει στην παραίτησή του από την Υπηρεσία σύμ−
φωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην υπ’ αριθμ. 270/2007 απόφαση του Δημάρχου Πα−
λικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 623/17.8.2007 τεύχος 
Γ΄ και αφορά το διορισμό του Αραβαντινού–Σιμωνέτου 
Νεκτάριου του Χαράλαμπου−Παναγή, διορθώνεται η 
ονομασία του Δήμου όπου αυτή αναφέρεται

από το λανθασμένο: «…Πολικής…»,
στο ορθό: «…Παλλικής…». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 239/17.8.2007 απόφαση του Δημάρ−
χου Σητείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 152 και 159 του ν. 3584/2007 «περί κυρώσεως 
του Κώδικα περί κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών 
Υπαλλήλων» γίνεται αποδεκτή η από 17.8.2007 αίτηση 
παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Σητείας Σταμα−
τάκη Γεωργίου του Ελευθερίου, κλάδου ΔΕ30 τεχνιτών 
με Α΄ βαθμό από την Υπηρεσία του Δήμου επειδή συ−
ντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 5622/30.8.2007).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(10)

    ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ00/19355/31.8.2007 απόφαση της 
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία 
του Ιδρύματος της ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/
ΚΩΝ − ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 24.8.2007 επειδή κατά την 
ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 
12937/24.8.2007 δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως 
από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ.5 
του άρθρου 148 του ν. 3528/9.2.2007 λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική της σχέση.

      Με την υπ’ αριθμ. Φ00/23024/31.8.2007 απόφαση της 
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία 
του Ιδρύματος της ΒΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙ−
ΛΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ 
− ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 29.8.2007 επειδή κατά την ημε−
ρομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 
138943/29.8.2007 δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσε−
ως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ.5 
του άρθρου 148 του ν. 3528/9.2.2007 λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική της σχέση.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΜΟΚΑ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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