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ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

2

Υπουργείο Εσωτερικών

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την
03.06.2020 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
1. Ανακαλούνται μερικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν. 2439/1996:
α. Το από 05.03.2015 π.δ. (Γ’ 153), με θέμα «Κύρωση
πινάκων τακτικών κρίσεων Αρχιπλοιάρχων Οικονομικού
και Υγειονομικού έτους 2015-16 και προαγωγή Αρχιπλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά
στην κύρωση του πίνακα τακτικής κρίσης στο βαθμό
του Αρχιπλοιάρχου, για το έτος 2015-16, ως «Ευδοκίμως
τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του» και στην προαγωγή στο βαθμό του Υποναυάρχου, του Υποναυάρχου
ε.α. Υγειονομικού/Ιατρού, Σταυρόπουλου Ευθύμιου του
Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-236), κατόπιν της 2501/2018 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
β. Το από 17.04.2015 π.δ. (Γ’ 342), με θέμα «Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Ανωτάτων Αξιωματικών και Πλοιάρχου
του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην
αποστρατεία, του Υποναυάρχου Υγειονομικού/Ιατρού,
Σταυρόπουλου Ευθύμιου του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-236),
κατόπιν της 2501/2018 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
γ. Το από 01.03.2016 π.δ. (Γ’ 176), με θέμα «Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων Αρχιπλοιάρχων έτους 2016-17
και προαγωγή Αρχιπλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού»
και μόνο σε ό,τι αφορά στην κύρωση του πίνακα τακτικής κρίσης στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, για το έτος
2016-17 ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία
τους» και στην προαγωγή στο βαθμό του Υποναυάρχου,
των παρακάτω Υποναυάρχων ε.α. Μαχίμων:
(1) Σαμαρά Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜ-1754), κατόπιν
της 1270/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
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(2) Ρουκά Περικλή του Κωνσταντίνου (ΑΜ-1790), κατόπιν της 595/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
(3) Νασόπουλο Πέτρο του Ηλία (ΑΜ-1769), κατόπιν της
2503/2018 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
(4) Μαυρεδάκη Ευάγγελο του Γεωργίου (ΑΜ-1791),
κατόπιν της 594/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
δ. Το από 02.03.2016 π.δ. (Γ’ 179), με θέμα «Κύρωση
πινάκων εκτάκτων κρίσεων έτους 2016 και προαγωγή
Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι
αφορά στην κύρωση του πίνακα έκτακτης κρίσης στο
βαθμό του Πλοιάρχου, για το έτος 2016, ως «Διατηρητέος
στον αυτό βαθμό», του Πλοιάρχου Μαχίμου, Σταματόπουλου Βασίλειο του Χρήστου (ΑΜ-1869), κατόπιν της
1050/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
ε. Το από 09.05.2016 π.δ. (Γ’ 432) με θέμα «Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ανωτάτων Αξιωματικών του Πολεμικού
Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην αποστρατεία,
των παρακάτω Υποναυάρχων Μαχίμων:
(1) Σαμαρά Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜ-1754), κατόπιν
της 1270/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
(2) Ρουκά Περικλή του Κωνσταντίνου (ΑΜ-1790), κατόπιν της 595/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
(3) Νασόπουλο Πέτρο του Ηλία (ΑΜ-1769), κατόπιν της
2503/2018 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
(4) Μαυρεδάκη Ευάγγελο του Γεωργίου (ΑΜ-1791),
κατόπιν της 594/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
στ. Το από 03.03.2017 π.δ. (Γ’ 193), με θέμα «Κύρωση
πινάκων εκτάκτων κρίσεων έτους 2017 και προαγωγή
Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι
αφορά στην κύρωση του πίνακα έκτακτης κρίσης στο
βαθμό του Πλοιάρχου, για το έτος 2017, ως «Διατηρητέων στον αυτό βαθμό», των παρακάτω Πλοιάρχων:
(1) Μαχίμων,
(α) Καραφωτιά Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ-1817),
κατόπιν της 1087/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
(β) Καμπόλη Ιωάννη του Σπυρίδωνα (ΑΜ-1838), κατόπιν της 1088/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
(2) Μηχανικό, Ραμπίδη Αναστάσιο του Χρυσοστόμου
(ΑΜ-Μ-742), κατόπιν της 1066/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
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(3) Οικονομικό, Στυλιανό Στυλιανό του Ηλία (ΑΜ-Ο580), κατόπιν της 1329/2019 ακυρωτικής απόφασης του
ΔΕΑ.
ζ. Το από 23.01.2018 π.δ. (Γ’ 96), με θέμα «Μερική ανάκληση π.δ. και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών
του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην
κύρωση του συμπληρωματικού πίνακα οφειλόμενης
τακτικής κρίσης στο βαθμό του Υποναυάρχου, για το
έτος 2015-16, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του» και «Προακτέου» στο βαθμό του «Αντιναυάρχου σε αποστρατεία» και στην αποστρατεία, του
Αντιναυάρχου Μαχίμου, Βουραζέλη Δημητρίου του Γεωργίου (ΑΜ-1676), κατόπιν της 803/2019 ακυρωτικής
απόφασης του ΔΕΑ.
η. Το από 25.01.2018 π.δ. (Γ’ 114), με θέμα «Μερική ανάκληση π.δ., κύρωση συμπληρωματικών πινάκων κρίσεων
και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην κύρωση του
συμπληρωματικού πίνακα επανάληψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, για το έτος
2011-12, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», στην προαγωγή στο βαθμό του Υποναυάρχου
και στην αποστρατεία, του Υποναυάρχου Μηχανικού,
Οικονομίδη Ευστράτιου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-583),
κατόπιν της 124/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
θ. Το από 05.03.2018 π.δ. (Γ’ 234), με θέμα «Κύρωση
πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2018-19 και προαγωγή Πλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε
ό,τι αφορά στην κύρωση του πίνακα τακτικής κρίσης
στο βαθμό της Πλοιάρχου, για το έτος 2018-19, ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», της Αρχιπλοιάρχου ε.α. Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Φωτιάδου Μοσχάνθης του Βύρωνα (ΑΜ-ΥΝ-119), κατόπιν της
2487/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
ι. Το από 10.05.2018 π.δ. (Γ’ 621), με θέμα «Προαγωγή
Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι
αφορά στην προαγωγή στο βαθμό της Αρχιπλοιάρχου,
της Αρχιπλοιάρχου ε.α. Υγειονομικού/Νοσηλευτικής,
Φωτιάδου Μοσχάνθης του Βύρωνα (ΑΜ-ΥΝ-119), κατόπιν της 2487/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
ια. Το από 22.05.2018 π.δ. (Γ’ 636), με θέμα «Μερική
ανάκληση π.δ., κύρωση συμπληρωματικών πινάκων κρίσεων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του
Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην κύρωση του συμπληρωματικού πίνακα οφειλόμενης τακτικής
κρίσης στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, για το έτος 201415, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του»,
στην προαγωγή στο βαθμό του Υποναυάρχου και στην
αποστρατεία, του Υποναυάρχου Μαχίμου, Πέππα Δημητρίου του Ιωάννη (ΑΜ-1731), κατόπιν της 1958/2019
ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
ιβ. Το από 05.06.2018 π.δ. (Γ’ 693), με θέμα «Μερική ανάκληση π.δ. και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών
του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην
κύρωση του συμπληρωματικού πίνακα επανάληψης
τακτικής κρίσης στο βαθμό της Πλοιάρχου, για το έτος
2015-16, ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία
της», στην προαγωγή στο βαθμό της Αρχιπλοιάρχου και
στην αποστρατεία, της Αρχιπλοιάρχου Υγειονομικού/
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Νοσηλευτικής, Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΝ-107), κατόπιν της 1079/2019 ακυρωτικής
απόφασης του ΔΕΑ.
ιγ. Το από 14.06.2018 π.δ. (Γ’ 750), με θέμα «Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Αρχιπλοιάρχων του Πολεμικού
Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην αποστρατεία
της Αρχιπλοιάρχου Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Φωτιάδου Μοσχάνθης του Βύρωνα (ΑΜ-ΥΝ-119), κατόπιν της
2487/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
ιδ. Το από 08.10.2018 π.δ. (Γ’ 1249), με θέμα «Μερική
ανάκληση π.δ. και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην κύρωση του συμπληρωματικού πίνακα επανάληψης τακτικής κρίσης στο βαθμό του Πλοιάρχου,
για το έτος 2015-16, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη
σταδιοδρομία του», στην προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου και στην αποστρατεία, του Αρχιπλοιάρχου
Υγειονομικού/Ιατρού, Χατζημιχάλη Ηλία του Γεωργίου
(ΑΜ-ΥΙ-272), κατόπιν της 1507/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
ιε. Το από 16.10.2018 π.δ. (Γ’ 1310), με θέμα «Μερική
ανάκληση π.δ. και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά
στην κύρωση του πίνακα επανάληψης τακτικής κρίσης
στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, για το έτος 2014-15, ως
«Διατηρητέος στον αυτό βαθμό», του Πλοιάρχου ε.α.
Υγειονομικού/Ιατρού, Τελεμένη Βαΐτση του Δημοσθένη
(ΑΜ-ΥΙ-278), κατόπιν της 2237/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ.
2. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες:
α. Επανάληψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης για το
έτος 2011-12, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του» και «Προακτέου» στο βαθμό του Υποναυάρχου σε αποστρατεία, του Αρχιπλοιάρχου Μηχανικού,
Οικονομίδη Ευστράτιου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-583),
κατόπιν της 124/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ
και σύμφωνα με την 48/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση
του ΣΑΓΕ.
β. Για το έτος 2014-15:
(1) Επανάληψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης ως
«Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του» και
«Προακτέου» στο βαθμό του Υποναυάρχου σε αποστρατεία, του Αρχιπλοιάρχου Μαχίμου, Πέππα Δημήτριου του
Ιωάννη (ΑΜ-1731), κατόπιν της 1958/2019 ακυρωτικής
απόφασης του ΔΕΑ και σύμφωνα με την 49/Σ.21 από
19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ.
(2) Επανάληψης τακτικής κρίσης ως «Διατηρητέος
στον αυτό βαθμό», του Αντιπλοιάρχου Υγειονομικού/
Ιατρού, Τελεμένη Βαΐτση του Δημοσθένη (ΑΜ-ΥΙ-278),
κατόπιν της 2237/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ
και σύμφωνα με την 59/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση
του ΣΑΓΕ.
γ. Για το έτος 2015-16:
(1) Επανάληψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης ως
«Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του» και
«Προακτέου» στο βαθμό του Αντιναυάρχου σε αποστρα-
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τεία, του Υποναυάρχου Μαχίμου, Βουραζέλη Δημητρίου
του Γεωργίου (ΑΜ-1676), κατόπιν 803/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ και σύμφωνα με την 6/Σ.21 από
19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ.
(2) Επανάληψης τακτικής κρίσης ως «Διατηρητέος»
του Αρχιπλοιάρχου Υγειονομικού/Ιατρού, Σταυρόπουλου Ευθύμιου του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-236), κατόπιν της
2501/2018 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ και σύμφωνα
με την 61/Σ.10 από 02.04.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ.
(3) Επανάληψης τακτικής κρίσης ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», των παρακάτω Πλοιάρχων:
(α) Υγειονομικού/Ιατρού, Χατζημιχάλη Ηλία του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-272), κατόπιν της 1507/2019 ακυρωτικής
απόφασης του ΔΕΑ και σύμφωνα με την 51/Σ.21 από
19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ.
(β) Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη (ΑΜ-ΥΝ-107), κατόπιν της 1079/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ και σύμφωνα με την 52/Σ.21
από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ.
δ. Για το έτος 2016-17:
(1) Επανάληψης τακτικής κρίσης ως «Διατηρητέοι»,
των παρακάτω Αρχιπλοιάρχων Μαχίμων:
(α) Σαμαρά Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜ-1754), κατόπιν
της 1270/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ και σύμφωνα με την 5/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ.
(β) Ρουκά Περικλή του Κωνσταντίνου (ΑΜ-1790), κατόπιν της 595/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ και
σύμφωνα με την 61/Σ.14 από 04.07.2019 απόφαση του
ΣΑΓΕ.
(γ) Νασόπουλου Πέτρο του Ηλία (ΑΜ-1769), κατόπιν της 2503/2018 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ και
σύμφωνα με την 62/Σ.10 από 02.04.2019 απόφαση του
ΣΑΓΕ.
(δ) Μαυρεδάκη Ευάγγελου του Γεωργίου (ΑΜ-1791),
κατόπιν της 594/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ
και σύμφωνα με την 60/Σ.14 από 04.07.2019 απόφαση
του ΣΑΓΕ.
(2) Οφειλόμενης τακτικής κρίσης ως «Διατηρητέος»
του Αρχιπλοιάρχου Υγειονομικού/Ιατρού, Σταυρόπουλου Ευθύμιου του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-236), σύμφωνα με
την 11/Σ.11 από 18.07.2019 απόφαση του ΑΝΣΚ.
ε. Για το έτος 2016:
(1) Οφειλόμενης έκτακτης κρίσης ως «Προακτέου κατ’
εκλογή», του Αρχιπλοιάρχου Μαχίμου, Σαμαρά Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜ-1754), σύμφωνα με 60/Σ.21από
19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ.
(2) Επανάληψης έκτακτης κρίσης ως «Διατηρητέος
στον αυτό βαθμό», του Πλοιάρχου Μαχίμου, Σταματόπουλου Βασίλειου του Χρήστου (ΑΜ-1869), κατόπιν της
1050/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ και σύμφωνα
με την 54/Σ.21από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ.
στ. Για το έτος 2017-18:
(1) Οφειλόμενης τακτικής κρίσης ως «Ευδοκίμως
τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του» και «Προακτέου» στο βαθμό του Αντιναυάρχου σε αποστρατεία, του
Υποναυάρχου Μαχίμου, Σαμαρά Ιωάννη του Νικολάου
(ΑΜ-1754), σύμφωνα με την 61/Σ.21 από 19.12.2019
απόφαση του ΣΑΓΕ.
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(2) Οφειλόμενης τακτικής κρίσης ως «Διατηρητέοι»,
των παρακάτω Αρχιπλοιάρχων Μαχίμων:
(α) Σύμφωνα με την 13/Σ.13 από 09.10.2019 απόφαση
του ΑΝΣΚ,
1/ Ρουκά Περικλή του Κωνσταντίνου (ΑΜ-1790)
2/ Μαυρεδάκη Ευάγγελου του Γεωργίου (ΑΜ-1791)
(β) Νασόπουλου Πέτρο του Ηλία (ΑΜ-1769), σύμφωνα
με την 11/Σ.11 από 18.07.2019 απόφαση του ΑΝΣΚ.
ζ. Για το έτος 2017:
(1) Οφειλόμενης έκτακτης κρίσης ως «Προακτέοι κατ’
εκλογή», σύμφωνα με την 62/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, των παρακάτω Αρχιπλοιάρχων:
(α) Μαχίμων,
1/ Ρουκά Περικλή του Κωνσταντίνου (ΑΜ-1790)
2/ Νασόπουλου Πέτρο του Ηλία (ΑΜ-1769)
3/ Μαυρεδάκη Ευάγγελου του Γεωργίου (ΑΜ-1791)
(β) Υγειονομικού/Ιατρού, Σταυρόπουλου Ευθύμιου του
Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-236)
(2) Επανάληψης έκτακτης κρίσης ως «Διατηρητέοι
στον αυτό βαθμό», των παρακάτω Πλοιάρχων:
(α) Μαχίμων,
1/ Καραφωτιά Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ-1817),
κατόπιν της 1087/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ
και σύμφωνα με την 55/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση
του ΣΑΓΕ.
2/ Καμπόλη Ιωάννη του Σπυρίδωνα (ΑΜ-1838), κατόπιν της 1088/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ σύμφωνα με την 56/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ.
(β) Μηχανικού, Ραμπίδη Αναστάσιο του Χρυσοστόμου
(ΑΜ-Μ-742), κατόπιν της 1066/2019 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ σύμφωνα με 57/Σ.21 από 19.12.2019
απόφαση του ΣΑΓΕ.
(γ) Οικονομικού, Στυλιανού Στυλιανό του Ηλία (ΑΜ-Ο580), κατόπιν της 1329/2019 ακυρωτικής απόφασης του
ΔΕΑ σύμφωνα με την 58/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση
του ΣΑΓΕ.
η. Για το έτος 2018-19:
(1) Οφειλόμενης τακτικής κρίσης ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και «Προακτέοι» στο
βαθμό του Αντιναυάρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με
την 63/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, των παρακάτω Υποναυάρχων:
(α) Μαχίμων:
1/ Ρουκά Περικλή του Κωνσταντίνου (ΑΜ-1790)
2/ Νασόπουλου Πέτρο του Ηλία (ΑΜ-1769)
3/ Μαυρεδάκη Ευάγγελου του Γεωργίου (ΑΜ-1791)
(β) Υγειονομικού/Ιατρού, Σταυρόπουλου Ευθύμιου του
Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-236)
(2) Επανάληψης τακτικής κρίσης ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», της Πλοιάρχου Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Φωτιάδου Μοσχάνθης (ΑΜΥΝ-119) κατόπιν της 2487/2019 ακυρωτικής απόφασης
του ΔΕΑ και σύμφωνα με την 53/Σ.21 από 19.12.2019
απόφαση του ΣΑΓΕ.
3. Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
20 (παρ.4γ) του ν.2439/1996 ανεξάρτητα από την ύπαρξη
κενών οργανικών θέσεων:
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α. Στο βαθμό του Υποναυάρχου, οι παρακάτω Αρχιπλοιάρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΣΑΓΕ σε επανάληψη οφειλόμενης τακτικής κρίσης στο βαθμό του
Αρχιπλοιάρχου, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και «Προακτέοι» στο βαθμό του Υποναυάρχου σε αποστρατεία:
(1) Για το έτος 2011-12, Μηχανικός, Οικονομίδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-583), με την 48/Σ.21
από 19.12.2019 απόφασή του, της προαγωγής του λογιζομένης από 14.03.2011, που είχε αρχικά προαχθεί.
(2) Για το έτος 2014-15, Μάχιμος, Πέππας Δημήτριος
του Ιωάννη (ΑΜ-1731), με την 49/Σ.21 από 19.12.2019
απόφασή του, της προαγωγής του λογιζομένης από
10.03.2014, που είχε αρχικά προαχθεί.
β. Για το έτος 2015-16:
(1) Στο βαθμό του Αντιναυάρχου, ο Υποναύαρχος Μάχιμος, Βουραζέλης Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ-1676),
ο οποίος κρίθηκε από το ΣΑΓΕ σε επανάληψη οφειλόμενης τακτικής κρίσης στο βαθμό του Υποναυάρχου,
ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» και
«Προακτέος» στο βαθμό του Αντιναυάρχου σε αποστρατεία, με την 6/Σ.21 από 19.12.2019 απόφασή του, της
προαγωγής του λογιζομένης από 02.03.2015, που είχε
αρχικά προαχθεί.
(2) Στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου οι παρακάτω Πλοιάρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΣΑΓΕ, σε επανάληψη
τακτικής κρίσης στο βαθμό του Πλοιάρχου, της προαγωγής τους λογιζομένης από 05.03.2015:
(α) Υγειονομικος/Ιατρός, Χατζημιχάλης Ηλίας του
Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-272), με την 51/Σ.21 από 19.12.2019
απόφασή του.
(β) Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη (ΑΜ-ΥΝ-107), με την 52/Σ.21 από
19.12.2019 απόφασή του.
γ. Στο βαθμό του Υποναυάρχου, ο Αρχιπλοίαρχος
Μάχιμος, Σαμαράς Ιωάννης του Νικολάου (ΑΜ-1754),
ο οποίος κρίθηκε από το ΣΑΓΕ σε οφειλόμενη έκτακτη κρίση στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, για το έτος
2016, ως «Προακτέος κατ’ εκλογή», με την 60/Σ.21 από
19.12.2019 απόφασή του, της προαγωγής του λογιζομένης από 02.03.2016.
δ. Στο βαθμό του Αντιναυάρχου, ο Υποναύαρχος Μάχιμος, Σαμαράς Ιωάννης του Νικολάου (ΑΜ-1754), ο οποίος κρίθηκε από το ΣΑΓΕ σε οφειλόμενη τακτική κρίση
στο βαθμό του Υποναυάρχου, για το έτος 2017-18, ως
«Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» και «Προακτέος», στο βαθμό του Αντιναυάρχου σε αποστρατεία,
με την 61/Σ.21από 19.12.2019 απόφασή του, της προαγωγής του λογιζομένης από 01.03.2017.
ε. Στο βαθμό του Υποναυάρχου, οι παρακάτω Αρχιπλοιάρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΣΑΓΕ, σε οφειλόμενη έκτακτη κρίση στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, για
το έτος 2017, ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή»,με την 62/Σ.21
από 19.12.2019 απόφασή του, της προαγωγής τους λογιζομένης από 02.03.2017:
(1) Μάχιμοι:
(α) Ρουκάς Περικλής του Κωνσταντίνου (ΑΜ-1790)
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(β) Νασόπουλος Πέτρος του Ηλία (ΑΜ-1769)
(γ) Μαυρεδάκης Ευάγγελος του Γεωργίου (ΑΜ-1791)
(2) Υγειονομικου/Ιατρός, Σταυρόπουλος Ευθύμιος του
Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-236)
στ. Για το έτος 2018-19:
(1) Στο βαθμό του Αντιναυάρχου, οι παρακάτω Υποναυάρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΣΑΓΕ, σε οφειλόμενη τακτική κρίση στο βαθμό του Υποναυάρχου, ως
«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και
«Προακτέοι», στο βαθμό του Αντιναυάρχου σε αποστρατεία, με την 63/Σ.21 από 19.12.2019 απόφασή του, της
προαγωγής τους λογιζομένης από 01.03.2018:
(α) Μάχιμοι:
1/ Ρουκάς Περικλής του Κωνσταντίνου (ΑΜ-1790)
2/ Νασόπουλος Πέτρος του Ηλία (ΑΜ-1769)
3/ Μαυρεδάκης Ευάγγελος του Γεωργίου (ΑΜ-1791)
(β) Υγειονομικού/Ιατρός, Σταυρόπουλος Ευθύμιος του
Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-236)
(2) Στο βαθμό της Αρχιπλοιάρχου, την Πλοίαρχο Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Φωτιάδου Μοσχάνθης του
Βύρωνα (ΑΜ-ΥΝ-119), η οποία κρίθηκε από το ΣΑΓΕ σε
επανάληψη τακτικής κρίσης στο βαθμό της Πλοιάρχου,
ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», με
την 53/Σ.21 από 19.12.2019 απόφασή του, της προαγωγής της λογιζομένης από 05.03.2018, που είχε αρχικά
προαχθεί.
4. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι παρακάτω
Αξιωματικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21
του ν.2439/1996:
α. Αντιναυάρχοι:
(1) Μάχιμοι,
(α) Βουραζέλης Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΜ-1676),
που γεννήθηκε το έτος 1960, στην Αθήνα του Νομού Αττικής, ο οποίος κρίθηκε στο βαθμό του Υποναυάρχου ως
«Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σε επανάληψη οφειλόμενης τακτικής κρίσης για το έτος 201516, με την 6/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της
αποστρατείας του λογιζομένης από 18.05.2015, που είχε
αρχικά αποστρατευθεί.
(β) Σαμαράς Ιωάννης του Νικολάου (ΑΜ-1754), που
γεννήθηκε το έτος 1960, στο Καινούριο Χωριό του Νομού Μεσσηνίας, ο οποίος κρίθηκε στο βαθμό του Υποναυάρχου ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία
του», σε οφειλόμενη τακτική κρίση για το έτος 2017-18,
με την 61/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της
αποστρατείας του λογιζομένης από 17.06.2017.
(γ) Ρουκάς Περικλής του Κωνσταντίνου (ΑΜ-1790),
που γεννήθηκε το έτος 1962, στην Καβάλα του Νομού
Καβάλας, ο οποίος κρίθηκε στο βαθμό του Υποναυάρχου
ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σε
οφειλόμενη τακτική κρίση για το έτος 2018-19, με την
63/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της αποστρατείας του λογιζομένης από 01.07.2018.
(δ) Νασόπουλος Πέτρος του Ηλία (ΑΜ-1769), που γεννήθηκε το έτος 1963, στην Αθήνα του Νομού Αττικής, ο
οποίος κρίθηκε στο βαθμό του Υποναυάρχου ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σε οφειλόμενη
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τακτική κρίση για το έτος 2018-19, με την 63/Σ.21 από
19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της αποστρατείας του
λογιζομένης από 01.07.2018.
(ε) Μαυρεδάκης Ευάγγελος του Γεωργίου (ΑΜ-1791),
που γεννήθηκε το έτος 1963, στην Αθήνα του Νομού
Αττικής, ο οποίος κρίθηκε στο βαθμό του Υποναυάρχου
ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σε
οφειλόμενη τακτική κρίση για το έτος 2018-19, με την
63/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της αποστρατείας του λογιζομένης από 01.07.2018.
(2) Υγειονομικού/Ιατρός, Σταυρόπουλος Ευθύμιος του
Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-236), που γεννήθηκε το έτος 1955,
στο Καστράκι του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος
κρίθηκε στο βαθμό του Υποναυάρχου ως «Ευδοκίμως
τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σε οφειλόμενη τακτική κρίση για το έτος 2018-19, με την 63/Σ.21 από
19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της αποστρατείας του
λογιζομένης από 01.07.2018.
β. Υποναυάρχοι:
(1) Μηχανικός, Οικονομίδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-583), που γεννήθηκε το έτος 1957, στον
Πειραιά του Νομού Αττικής, ο οποίος κρίθηκε στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη
σταδιοδρομία του», σε επανάληψη τακτικής κρίσης για
το έτος 2011-12, με την 48/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της αποστρατείας του λογιζομένης από
16.06.2011, που είχε αρχικά αποστρατευθεί.
(2) Μάχιμος, Πέππας Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ-1731),
που γεννήθηκε το έτος 1962, στον Αθήνα του Νομού
Αττικής, ο οποίος κρίθηκε στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου
ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σε
επανάληψη τακτικής κρίσης για το έτος 2014-15, με την
49/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της αποστρατείας του λογιζομένης από 15.06.2014, που είχε
αρχικά αποστρατευθεί.
γ. Αρχιπλοιάρχοι:
(1) Υγειονομικού/Ιατρός, Χατζημιχάλης Ηλίας του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-272), που γεννήθηκε το έτος 1960, στη
Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου, ο οποίος κρίθηκε στο
βαθμό του Πλοιάρχου ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη
σταδιοδρομία του», σε επανάληψη τακτικής κρίσης για
το έτος 2015-16, με την 51/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της αποστρατείας του λογιζομένης από
18.05.2015, που είχε αρχικά αποστρατευθεί.
(2) Υγειονομικού/Νοσηλευτικής,
(α) Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη του Ιωάννη (ΑΜΥΝ-107), που γεννήθηκε το έτος 1961, στον Καρβελά του
Νομού Λακωνίας, η οποία κρίθηκε στο βαθμό της Πλοιάρχου ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία
της», σε επανάληψη τακτικής κρίσης για το έτος 2015-16,
με την 52/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της
αποστρατείας της λογιζομένης από 18.05.2015, που είχε
αρχικά αποστρατευθεί.
(β) Φωτιάδου Μοσχάνθη του Βύρωνα (ΑΜ-ΥΝ-119),
που γεννήθηκε το έτος 1961, στη Χρυσούπολη του Νομού Καβάλας, η οποία κρίθηκε στο βαθμό της Πλοιάρχου
ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», σε
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επανάληψη τακτικής κρίσης για το έτος 2018-19, με την
53/Σ.21 από 19.12.2019 απόφαση του ΣΑΓΕ, της αποστρατείας της λογιζομένης από 01.08.2018, που είχε
αρχικά αποστρατευθεί.
5. Στο π.δ. από 23.10.2019 (Γ’ 2257), με θέμα «Μερική
ανάκληση π.δ. και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» να αντικατασταθούν:
α. Η υποπαράγραφος 1(α) με την ορθή:
«1. Ανακαλούνται μερικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν.2439/1996:
α. Το από 15.02.2008 π.δ. (Γ’ 157), με θέμα «Μερική ανάκληση π.δ. και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικού
του Πολεμικού Ναυτικού » και μόνο σε ό,τι αφορά στην
κύρωση του συμπληρωματικού πίνακα επανάληψης τακτικής κρίσης στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, για το
έτος 1998-99, ως «Διατηρητέος στον αυτό βαθμό», του
Αντιπλοιάρχου ε.ε. Μαχίμου, Αδάμου Αθανάσιου του Δημητρίου (ΑΜ-2092), κατόπιν της 2382/2018 ακυρωτικής
απόφασης του ΔΕΑ.»
β. Η υποπαράγραφος 2(α) με την ορθή:
«2. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες:
α. Επανάληψης τακτικής κρίσης για το έτος 1998-99, ως
«Διατηρητέος στον αυτό βαθμό», του Ανθυποπλοιάρχου
Μαχίμου, Αδάμου Αθανάσιου του Δημητρίου (ΑΜ-2092),
κατόπιν της 2382/2018 ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΑ
και σύμφωνα με την 7/Σ.7 από 11.07.2019 απόφαση του
ΣΠΑ.»
γ. Η υποπαράγραφος 6(α) με την ορθή:
«Να αντικατασταθεί η υποπαράγραφος 2(α), με την
ορθή:»
δ. Η υποπαράγραφος 6(β) με την ορθή:
«Στην παράγραφο 3(β) να προστεθεί το εδάφιο (8) ως
εξής:»
(Αρ. βεβ. ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ 42/15.06.2020)
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΛΒΟ/143/9517/3.6.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, της Προϊσταμένης
της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών
Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου
Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε βάσει
του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), μεταφέρονται
από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ABE» σε φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δύο (2) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπάρχουσες κενές ή
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης στην εταιρεία, ως ακολούθως:
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A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.

ΑΖΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης: 16714/4-2020)
Με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΛΒΟ/142/27133/3.6.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, της Προϊσταμένης της
Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), μεταφέρονται από την εταιρεία με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ABE» σε φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεκατρείς (13)
υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης στην εταιρεία, ως ακολούθως:
Α/Α

1.

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2. ΚΥΡΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
4. ΑΜΠΑΤΖΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. ΜΥΛΩΝΑ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7. ΜΟΣΧΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8. ΤΖΕΚΗ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΜΙΚΡΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
10. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΜΙΛΤΟΥΔΑΚΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
13. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης: 16715/2020).
Ο Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης
Διοίκησης Δικαιοσύνης,
Διεθνών Νομικών Σχέσεων
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοσίου Τομέα
του Υπουργείου
Εσωτερικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΛΒΟ/144/8472/5.6.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, της Υπηρεσιακής
Γραμματέως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 40 του ν. 4440/2016
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(Α΄ 224), μεταφέρεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ABE» στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε κενή οργανική
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής του θέσης στην εταιρεία, ως
ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΖΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 193/28-2-2020).
Ο Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Η Υπηρεσιακή
Γραμματέας
του Υπουργείου
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοσίου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*03009862606200008*

