E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.07.17 01:28:49
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

9477

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
Διορθώσεις Σφαλμάτων

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

2

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3

Υπουργείο Δικαιοσύνης

4

Περιφέρειες

5

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στην υπ’ αρ. 12251/22-06-2021 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ΄ 1498), στη σελίδα 8215, στη
Β’ στήλη, στον 3ο και 4ο
στίχο εκ των άνω,
διορθώνεται το εσφαλμένο:
«υπ’ αρ. 21648/18-11-2021»
στο ορθό:
«υπ’ αρ. 21648/18-11-2020».

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Με την υπ’ αρ. 1647/21/1412290 από 10.7.2021 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 726/1980
[Α’- 182] «Περί εκδόσεως Υπουργικών αποφάσεων επί
θεμάτων αρμοδιότητος του Υ.Δ.Τάξης ρυθμιζομένων δι’
ατομικού χαρακτήρος π.δ/των» και των άρθρων 2, 12,
13, 15 και 45 του ν.δ. 343/1969 (Α’ -238) «Περί βαθμού και
καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων
Ασφαλείας» τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από
την Ελληνική Αστυνομία,λόγω σωματικής ανικανότητας και δεν εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας,
οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Υπαστυνόμοι Β’, τελούντες
εκτός οργανικών θέσεων, γιατί κρίθηκαν με τις υπ’ αρ.
930 από 15-4-2021 και 581 από 29-4-2021 γνωματεύσεις της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ΑΝΙΚΑΝΟΙ για την ενεργό
υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για την
υπηρεσία γραφείου και συνεπώς ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟΙ και
δεν εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας:
1. Χελιδονόπουλος Ιωάννης του Εμμανουήλ [ΑΓΜΣ
246986], που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Αθήνα.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1214849521/10.5.2021).
2. Σαμοΐλης Αριστείδης - Σπυρίδωνας του Γρηγορίου [ΑΓΜΣ 262377], που γεννήθηκε το έτος 1980 στην
Κέρκυρα.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1252922189/12.5.2021).
O Προϊστάμενος Κλάδου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Αρ. Φύλλου 1593

(Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με την υπό στοιχεία Φ.10.1/5484/08-07-2021 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π. και Δ. Εκπαίδευσης Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα
άρθρα 153 και 156 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και μετά
την υπ’ αρ.14η/28-06-2021 Πράξη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, λύεται η υπαλληλική σχέση του ΠΕΡΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, εκπαιδευτικού κλ.
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, με βαθμό Α’ (ν. 1566/1985) και Μ.Κ.15
(ν. 4354/2015) του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων
Ιωαννίνων, λόγω νόσου μη ιάσιμης, που δεν επιτρέπει
την άσκηση άλλων καθηκόντων.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7912117119/09-07-2021).
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Με την υπ’ αρ. 18748/01-07-2021 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Α’ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 152, 155, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 59 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), και 156 του
ν.3528/9-2-2007, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του
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άρθρου 4 του ν. 3687/2008, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση των κάτωθι εκπαιδευτικών, από 1-7-2021, λόγω
συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Α/Α A.Μ.
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Επώνυμο
ΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΜΑΟΣ
ΔΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΑ - ΓΚΟΛΦΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΚΑΣΑΠΟΥ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΟΥΤΡΑ
ΛΑΖΟΥ
ΛΑΙΝΑΚΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΝΙΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΠΑΛΤΕΖΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΡΑΓΙΑΔΑΚΟΥ-ΣΟΦΟΥ
ΣΤΑΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΟΥ
ΤΟΚΚΑΣ
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ
ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΜΠΙΡΟΓΛΟΥ
ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΦΙΤΣΑΛΗ
ΦΛΩΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Ο Διευθυντής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΤΖΟΣ

ΑΡ. ΒΕΒ./ΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3/7/2021

Όνομα

Όνομα
Πατέρα

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1255011884

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ04.01 -ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.01 -ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.02 -ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.01 -ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7732963276
7712217507
1339421193
1251421354
8151739123
4512611093
2118121120
2952573812
8772107171
3752412138

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1196650859

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.05 -ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.04 -ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.04 -ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ83-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ05- ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ04.02 -ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ78-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ04.01 -ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ84-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ04.05 -ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.04 -ΒΙΟΛΟΓΟΙ

6710823297
1262163945
1161032855
5919113634
1219712111
5868905037
9963715514
1111137187
4712408811
1251009656
6111679931
1043268251
4110010710
1026666167
1835499967
5911067513
8654105609
4816337222
1173711265
5349531121
1692612460
7225251311
8912610455
7099556287
1021213841

ΕΙΡΗΝΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

6812642425

Ειδικότητα
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Με την υπό στοιχεία Φ.10.1/9185/09-07-2021 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Τζουλουχά Κωνσταντίνου του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, με
Α.Μ.158995, βαθμού Α’ και ΜΚ 16, του 11ου ΓΕΛ Πάτρας,
από 02-07-2021, ημερομηνία θανάτου του.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1114109608/09.07.2021).
Ο Διευθυντής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

Με την υπ’ αρ. 05/09-07-2021 πράξη του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων διαπιστώθηκε η
λύση υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού Δ.Ε. Κυκλάδων Νικολάου Άδωνη του Δανιήλ, κλ. ΠΕ06 Αγγλικών, Γυμνάσιο Λ.Τ. Κέας, λόγω θανάτου του, την 5η Ιουλίου 2021,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, ν. 3528/2007.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7612010968/09-07-2021).
Ο Διευθυντής
ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αρ. 28854
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του v. 3689/2008
«Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (A΄ 164),
β) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α΄ 35),
γ) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102),
δ) των άρθρων 20 και 23 περ. θ΄, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α΄129) και του
άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

9479

στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (Α΄ 145),
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και
ια) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).
2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).
3. Την υπό στοιχεία 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).
4. Την υπό στοιχεία 901/02.06.2020 απόφαση ένταξης της πράξης «Προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔι,
2020-2023» στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα
2014-2020» (Α.Δ.Α.: Ω2ΜΨ46ΜΤΛΡ-Π3Ξ), με κωδικό ΟΠΣ
5063525, όπως ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία 42/30.09.2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021» (υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών).
6. Τo υπό στοιχεία 537/22.03.2021 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με θέμα «Κάλυψη
εκπαιδευτικών αναγκών για την κατάρτιση εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών της ΚΗ´ εκπαιδευτικής σειράς και Α´ Ειρηνοδικών», σε απάντηση του υπό
στοιχεία 13521/17.03.2021 εγγράφου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, με θέμα «Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών
για την κατάρτιση εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών της 28ης σειράς εκπαιδευομένων της Ε.Σ.Δι. για
τα οικονομικά έτη 2022 και 2023».
7. Το υπό στοιχεία 17944οικ./16.04.2021 έγγραφο του
Τμήματος Α΄ Μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
περί του εκτιμώμενου προϋπολογισμού δαπάνης για την
κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας διορισμού συνολικά
εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
8. Την υπό στοιχεία 20474/27.04.2021 εισήγηση του
άρθρου 24 παρ. 5 στ. ε΄ του ν. 4270/2014 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
9. Το υπό στοιχεία 2/71576/04.06.2021 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο βεβαιώνεται
ότι η προκαλούμενη δαπάνη από τον διορισμό συνολικά
εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) αποφοίτων Εθνικής Σχο-
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λής Δικαστικών Λειτουργών θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες
δαπάνες σε βάρος:
α) του κρατικού προϋπολογισμού εξόδων (Ε.Φ. 1017206-0000000 και 1017-401- 0000000, ΑΛΕ μείζονος κατηγορίας εξόδων 21 για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των διοριζομένων αποφοίτων της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, ύψους δύο εκατομμυρίων, εννιακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων, οκτακοσίων εβδομήντα
δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (2.921.872,42€), περίπου, για το έτος 2023 και πέντε εκατομμυρίων, οκτώ
χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (5.008.924,14€), περίπου, για το έτος
2024 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που
θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και είναι εντός των ορίων του ισχύοντος
ΜΠΔΣ 2022-2025.
β) του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και, ειδικότερα, σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεδομένου ότι το έργο,
με τίτλο «Προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔι 2020-2023»,
με κωδικό ΟΠΣ 5063525, έχει ήδη ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», ύψους εκατόν
εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (166,600,00€), περίπου, για το έτος 2021, δύο εκατομμυρίων εξακοσίων
ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ
(2.686.795,00€), περίπου, για το έτος 2022 και ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν
ογδόντα πέντε ευρώ (1.653.185,00€), περίπου για το έτος
2023, η οποία καλύπτεται με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΣΑΕ 4201).
11. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν
από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνολικά εκατόν
τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών. Ο αριθμός των
εισακτέων κατανέμεται, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη πενήντα έξι (56) θέσεις, ως
εξής: πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μία (1) θέση δόκιμου εισηγητή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και πενήντα (50) θέσεις παρέδρων
πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη πενήντα τρεις (53)
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς δέκα πέντε (15) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.
Δ. Ειρηνοδίκες δέκα (10) θέσεις ειρηνοδικών Δ´ τάξης.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη τον μήνα Οκτώβριο και το τελικό
στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2022.
Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών,
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται
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στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της
επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής
αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο κατάστημα της Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
Α. Δικαίωμα και αιτήσεις συμμετοχής υποψηφίων
1. α) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι : αα. Έχουν
ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή
άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με
πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή
υπηρεσία στη θέση αυτή. Ειδικά για τις κατευθύνσεις
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, Διοικητικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
και όσοι έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη, ββ. έχουν
συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν
υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 (έτος προκήρυξης
του διαγωνισμού, βλ. υποπερ. ββ παρ. 1α άρθρο 10 του
ν. 3689/2008.). Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και γγ. έχουν τα προσόντα που
ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 36 και δεν
έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37
και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, για τον διορισμό τους
ως δικαστικών λειτουργών.
β) Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του
διαγωνισμού, ήτοι την 1η Οκτωβρίου 2021. Τα κωλύματα
πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο έναρξης
του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη
Σχολή.
2. α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 6η Σεπτεμβρίου
έως και την 20η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη
γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε
δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι
αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της
Σχολής.
β) Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση, στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης, δηλώνουν μία (1) από τις τρεις (3) ξένες γλώσσες:
αγγλική, γαλλική και γερμανική, στην οποία επιθυμούν
να εξεταστούν υποχρεωτικά. Συνυποβάλλουν δε τα
δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή
των προσόντων και την έλλειψη κωλυμάτων, εκτός των
πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας και του πιστοποιητικού ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της Σχολής, το αργότερο την 24η Σεπτεμβρίου
2021. Τα πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας
εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα
ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους
[παρ. 2 άρθρο 7 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26 )] και β) από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού
νοσοκομείου [περ. β΄ παρ. 2 άρθρο 10 του ν. 3689/2008
(Α´ 164)].
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γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται
από τους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων αν η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του
καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω
καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για
τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον
εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την
ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δε μπορεί
να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του προβλεπόμενου
χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.
Β. Διεξαγωγή-στάδια διαγωνισμού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2)
στάδια, προκριματικό και τελικό.
2. Κατά το προκριματικό στάδιο:
α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε θέματα: αα.
γενικής παιδείας, ββ. συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και
γγ. δημοσιονομικού δικαίου, για δε την κατεύθυνση της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών
και των Εισαγγελέων σε θέματα: αα. γενικής παιδείας, ββ.
αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.
β) Η εξέταση στα θέματα γενικής παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα
νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά
ζητήματα ή συνδυασμό ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό βάρος κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυσκολία της και αναγράφεται
στο ερωτηματολόγιο. Το μέρος, που αντιστοιχεί στις
ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) του συνόλου της βαθμολογίας.
γ) Η εξέταση στα νομικά μαθήματα διενεργείται με
συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο και περιλαμβάνει μία (1), επιπλέον
των ανωτέρω, γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης στον θεματικό
κύκλο του συνταγματικού δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και του δικαίου διοικητικών διαφορών, για
τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και των Ειρηνοδικών στον θεματικό κύκλο του αστικού
δικαίου, του εμπορικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας και για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων στον
θεματικό κύκλο του ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονομίας και του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου.
δ) Τα μέλη της επιτροπής κατανέμουν μεταξύ τους την
εξέταση των μαθημάτων, έτσι ώστε σε κάθε μάθημα να
αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν να
προετοιμάσουν ο καθένας από δύο (2) θέματα για το
προς εξέταση μάθημα. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει με πλειοψηφία
δύο (2) από τα θέματα αυτά και, με κλήρωση, η οποία
διενεργείται ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής,
επιλέγει το ένα (1) θέμα που θα τεθεί στις εξετάσεις. Η
διαδικασία αυτή ακολουθείται και κατά την εξέταση της
ξένης γλώσσας και
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ε) Οι υποψήφιοι και των τεσσάρων (4) κατευθύνσεων
εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις ακόλουθες
τρεις (3) ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική και γερμανική.
Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή και συνίσταται σε μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην
ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως. Το νομικό κείμενο
που επιλέγεται προς μετάφραση είναι το ίδιο για όλες
τις εξεταζόμενες ξένες γλώσσες.
3. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνον
όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι
κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δημοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του
προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε
θέματα ευρωπαϊκού δικαίου
Γ. Βαθμολόγηση υποψηφίων
1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες (προκριματικού και τελικού
σταδίου) εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).
2. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο
όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες οκτώ (8) και σε καμία κάτω από έξι (6).
Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο προκριματικό
στάδιο, ο οποίος αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου
στην προκριματική δοκιμασία, εξευρίσκεται με τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις πέντε (5) γραπτές
δοκιμασίες του σταδίου αυτού για όλες τις κατευθύνσεις,
με συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση: α) για
το γραπτό δοκίμιο του θέματος γενικής παιδείας πέντε
δέκατα (0,5), β) για το γραπτό δοκίμιο της ξένης γλώσσας
πέντε δέκατα (0,5) και γ) για το καθένα από τα υπόλοιπα
τρία (3) γραπτά δοκίμια των νομικών μαθημάτων ένα (1).
Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που
προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών
βαρύτητας. Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί τον τελικό
βαθμό του υποψηφίου, στην προκριματική δοκιμασία.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην
προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με έναν (1)
βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος
των πέντε (5) βαθμών αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία.
4. α) Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής
δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα πέντε
τοις εκατό (85%) και του μέσου όρου της προφορικής
δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης δεκαπέντε τοις
εκατό (15%), β) Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά
ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό
δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με
την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά
τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα
Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς
με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα
οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου
μεταπτυχιακού διπλώματος και γ) Για το συναφές του
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος αποφαίνεται
η Επιτροπή Διαγωνισμού.
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5. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό
επιτυχίας τουλάχιστον οκτώ (8), χωρίς την προσαύξηση της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 13 του
v. 3689/2008 (Α´164), όπως ισχύει. Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας κάθε υποψηφίου,
κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ. Εγγραφή Εκπαιδευομένων
Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων
κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των
θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας
θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.
Ε. Δημοσιότητα της προκήρυξης
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους,
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, σε όλα τα Εφετεία και Πρωτοδικεία
της χώρας με επιμέλεια των κατά τόπους Προέδρων Εφετών, καθώς και σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Με την υπ’ αρ. 31837/09-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 23 του ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α’ 208) και τη διάταξη του της παρ. 1 του
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133), διορίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής
Σχολής, που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α’ περιόδου 2021, για την περιφέρεια
του Εφετείου Αθηνών και έχουν τα προβλεπόμενα από
το νόμο προσόντα ως ακολούθως:
Γεώργιος ΡΑΛΛΗΣ του Αλεξάνδρου
Ορέστης ΡΟΥΧΩΤΑΣ του Χαραλάμπους
Νικόλαος ΡΟΥΣΣΟΣ του Ιωάννη
Παναγιώτης ΡΟΪΔΗΣ του Αναστασίου
Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Ανέστη

Τεύχος Γ’ 1593/16.07.2021

Πρόδρομος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου
Στεφανία ΠΑΝΑΚΗ του Κωνσταντίνου
Ιωάννης ΠΙΤΣΟΣ του Θεμιστοκλή
Μαρία ΠΑΧΗ του Παναγιώτη
Σταματία ΠΑΡΟΥΣΗ του Χαραλάμπους
Δήμητρα ΠΟΛΥΖΟΥ του Γερασίμου
Μαρία-Σταυρούλα ΣΙΑΧΑΜΗ του Βασιλείου
Λήδα -Μαρία ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ του Παναγιώτη
Μαρία ΣΚΟΥΡΤΗ του Δημητρίου
Νικόλαος ΣΝΕΪΘ του Ουϊλλιαμ-Αλέξανδρου
Μαρίνα ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Δημητρίου
Αρετή ΣΚΑΦΙΔΑ του Γεωργίου
Βασιλική ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΟΥ του Ιωάννη
Νικόλαος ΣΤΙΒΑΚΤΑΣ του Ηλία
Με την υπ’ αρ. 33963/05-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 23 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208) και τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133), διορίζονται δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που
πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α’ περιόδου 2021 για την περιφέρεια του Εφετείου
Αθηνών και έχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα ως ακολούθως:
Δήμητρα ΚΟΝΤΟΥ του Ηλία
Αδαμαντία ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ του Χρήστου
Άννα ΛΥΡΑ του Φωτίου
Δήμητρα ΛΕΦΑ του Αθανασίου
Ανθούλα ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ του Σωτηρίου
Ευαγγελία ΤΣΙΩΛΗ του Λάμπρου
Μυρτώ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ του Γεωργίου
Κωνσταντίνα ΜΑΡΙΝΟΥ του Γεωργίου
Ασπασία- Σπυριδούλα ΝΟΥΣΙΑ του Γρηγορίου
Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Θεμιστοκλή
Μαρία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αθανασίου
Μαργαρίτα- Μαρία ΠΙΑ του Γεωργίου
Δάφνη- Παναγιώτα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη
Κωνσταντίνα ΠΕΖΟΥ του Γεωργίου
Γεωργία ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ του Μάρκου
Ιωάννης ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Θαλή
Άννα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου
Νικολέττα- Βασιλική ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης
και Λειτουργίας Δικαιοσύνης
ΑΡΓΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
Ι
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αρ. οικ.105093/12-07-2021 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που εκδό-
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θηκε κατόπιν της υπό στοιχεία οικ.66956/13-05-2021
(ΣΟΧ1/2021) ανακοίνωσής μας για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων
159 του ν. 3852/2010 και των όμοιων του άρθρου 21
του ν. 2190/1994, προσλαμβάνονται η Σουμτάκη
Ιωάννα του Δανιήλ, ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων, με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και η Μαυρίδου Ιωάννα-Ευαγγελία του Παναγιώτη, ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και συγκεκριμένα από
13-07-2021 έως 12-07-2022, με δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος πρόληψης
εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου.
(Αρ. βεβ. πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 43656/19-04-2021).
(Αρ. βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1811909394/12-072021 και υπ’ αρ. 1041066691/12-07-2021)
O Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αρ. 204679/12.07.2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οργάνωσης Κρήτης που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του
άρθρου 214 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 15 του
ν. 4623/2019, καθώς και του άρθρου 14 του ν. 2190/1994,
όπως ισχύει, και ύστερα από την υπ’ αρ. 182237/23-062021 (ΑΔΑ: 6ΝΜΠ7ΛΚ-Φ73) Γνωστοποίηση δια του Τύπου, προσλαμβάνεται ο Τζωράκης Γεώργιος του Αστρινού, ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Περιφερειάρχη
Κρήτης, σε θέματα ιστορίας και προαγωγής του πολιτισμού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου.
Οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα με τα οποία θα
απασχοληθεί ο ανωτέρω είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στον Περιφερειάρχη Κρήτης,
στα θέματα που προαναφέρθηκαν.
Ο Επιστημονικός Συνεργάτης επικουρεί την Περιφέρεια Κρήτης κατά περίπτωση σε ειδικά θέματα, επιστημονικά και τεχνικά, που συνδέονται με τις γνώσεις του.
(Αριθμ. βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης: 173861/
15.06.2021)
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1275410784/12.07.2021).
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με την υπ’ αρ. 196/9-7-2021 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΠΕΚΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4520/2018, β) τις διατάξεις
των άρθρων 14 και 18 του ν. 2190/1994, γ) τις διατάξεις των άρθρων 4-22 και 35 του ν. 3528/2007,
δ) τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, ε) τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν. 4354/2015, στ) τις
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4369/2016, ζ) τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, η) τον πίνακα διοριστέων υποψηφίων της 1Κ/2020 προκήρυξης πλήρωσης θέσεων με σειρά
προτεραιότητας (τ. ΑΣΕΠ 8/2020), που κυρώθηκε με την
υπό στοιχεία 461/26-04-2021 απόφαση του A’ Τμήματος
του Α.Σ.Ε.Π., (Γ’ 1105), θ) το υπ’ αρ. 53408/7-5-2021 Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), ι) την υπ’ αρ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./101/9013/2-6-2021 (Β΄ 2582/2021 - ΑΔΑ:
ΩΘ9Ρ46ΜΤΛ6-ΤΥ6) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)» και ια) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της, διορίζεται στον ΟΠΕΚΑ η Βενετία Γιαννακούλη του Δημήτριου,
ως δόκιμη υπάλληλος, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πληροφορικής, με εισαγωγικό βαθμό
Γ’ και στο 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο.
(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΟΠΕΚΑ: 09-40164/25-6-2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 0105241766/09.07.2021).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 55072/09.07.2021).
Η Διοικήτρια
ΞΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Με την υπ’ αρ. 201/12-07-2021 απόφαση της Υποδιοικήτριας του ΟΠΕΚΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4520/2018
(Α’ 30), β) τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), γ) τις
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δ) τις
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2556/1997 (Α’ 270), ε) τις
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3144/2003 (Α’ 111) και
ζ) την υπό στοιχεία 263/Ζ2/8-7-2021 αίτησή της, προσλαμβάνεται η Ισμήνη Μαυροειδή του Κωνσταντίνου, ως
ειδική συνεργάτης στο Γραφείο της Υποδιοικήτριας του
ΟΠΕΚΑ, σε πλήρωση υπάρχουσας κενής θέσης.
(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΟΠΕΚΑ: 09-44021/09-07-2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2722423527/09.07.2021).

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Η Υποδιοικήτρια

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Με την υπό στοιχεία ΔΒ1Α/Π 18/17408/09-07-2021
πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας, γίνεται αποδεκτή η καταγγελία της σύμβασης
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της υπαλλήλου
Σάντη Κυριακούλας του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λέσβου από
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30-06-2021, ημερομηνία που σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της, κατόπιν της υπ’ αρ. 30-06-2021
έγγραφης δήλωσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 46 και 54 του π.δ. 410/1988 και της παρ. 9 του
άρθρου 1 του ν. 4038/2012.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3812341131/08-07-2021).
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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