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σύµφωνα µε την οποία αποδίδεται στον υπάλληλο συ−
νολικό ποσοστό αναπηρίας 67% σε ισχύ, που µας κα−
τέθεσε µε την από 9.1.2014 αίτησή του, σε συνδυασµό 
µε τα στοιχεία του προσωπικού του µητρώου απ’ όπου 
προκύπτει ότι πληροί τις προϋποθέσεις της υποπερ. 
αα) της περίπτωσης ∆΄ της παρ. 2 του άρθρου 90 του
Ν. 4172/2013 περί εξαιρέσεων από το καθεστώς διαθεσι−
µότητας, µετατάσσεται αυτοδίκαια ο Οικονοµόπουλος 
Τριαντάφυλλος του Ιωάννη, υπάλληλος µε σύµβαση ερ−
γασίας αορίστου χρόνου µε ∆΄ βαθµό, του κλάδου/ειδι−
κότητας ΥΕ2 Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων,σε αντίστοιχη 
συνιστώµενη προσωποπαγή θέση στη ΓΓ∆Ε/ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι 
(Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων της ∆/
νσης Προµηθειών,Υποδοµών και ∆ιαχ/σης Υλικού) από 
17.9.2013, ηµεροµηνία ισχύος της υπ’ αριθµ. ∆16/06/376/
ΑΦ/16.9.2013 κοινής υπουργικής απόφασης κατάργησης 
της προσωποπαγούς του θέσης, η οποία θέση καταρ−
γείται αυτοδίκαια µόλις κενωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ   
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

(3)

 Με Προεδρικό διάταγµα της 17ης Ιανουαρίου 2014, που 
εκδόθηκε στην Αθήνα µετά από πρόταση του Υπουρ−
γού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιω−
µάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του Συντάγµατος και 
τα άρθρα 49, 51 και 52 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικα−
στηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός νόµος 1756/1988, Α΄ 35 ), όπως ισχύουν:

Α. Παρατείνεται η απόσπαση της Ειρηνοδίκη ∆΄ Τά−
ξης ∆ύµης, Ευθυµίας Νίτσου του Χαραλάµπους, στο 
Ειρηνοδικείο Αργοστολίου, για ένα (1) εξάµηνο ακόµη. 

Β. Παρατείνεται η απόσπαση της Ειρηνοδίκη ∆΄ Τάξης 
Αλµωπίας, Πολυξένης Αρχιτεκτονίδου του Γεωργίου, 
στο Ειρηνοδικείο Αµυνταίου, για ένα (1) εξάµηνο ακόµη. 

 Με την υπ’ αριθµ. 107284/13/09−01−2014 απόφαση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ι−
καιωµάτων που εκδόθηκε σύµφωνα µε: 1) τις διατά−
ξεις α) του άρθρου 72 παρ. 2 και του άρθρου 78 του 
Ν. 3659/2008 (Α΄ 77 ), β) του Ν. 2812/2000 (Α΄ 67), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα,
γ) της παρ. 7 του άρθρου 40, Κεφ. Θ΄ του Ν. 4111/ 2013 
(Α΄ 18), όπως συµπληρώθηκαν µε την παρ. 2 του άρ−
θρου 49 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), δ) των άρθρων 4 και 
6 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), ε) του Π.∆. 176/2004 (Α΄ 146),
2) την υπ’ αριθµ. 5223 οικ /23−1−2009 απόφαση του Υπουρ−
γού ∆ικαιοσύνης, (τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23/2−2−2009), 
όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ 38/17.2.2009 και 47/20.2.2009,
3) τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1/142/οικ.8317/ 
3−4−2012 απόφασης του Υφυπουργού ∆ιοικητικής Με−
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Β΄ 1061),
4) τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9./123/17935/
31−12−2012 απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006 
(άρθρο 2 παρ. 1), 5) την υπ’ αριθµ. 30/23.1.2013 απόφα−
ση του Γ΄ Τµήµατος ΑΣΕΠ 6) υπ’ αριθµ. 5837/27.9.2013 
και 5838/27.9.2013 (Γ΄ 1151, όπως διορθώθηκαν στο Γ΄ 
1255) αποφάσεις του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφά−
νειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 7) την υπ’ αριθµ. 
77801/30.9.2013 (Β΄ 2520) απόφαση του Υπουργού ∆ικαι−

οσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 8) τις 
υπ’ αριθµ. 131/ 2013 και 140/2013 αποφάσεις του Πεντα−
µελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Αρείου Πάγου, 8) 
την αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για το 
διορισµό του υποψηφίου διορίζεται η Παρθένα Ιωαννί−
δη του Νικολάου ως δόκιµη δικαστική υπάλληλος µε 
βαθµό ΣΤ΄ προς πλήρωση µίας (1) κενής οργανικής θέ−
σης του κλάδου Γραµµατέων της ΠΕ Κατηγορίας του 
Εφετείου Αθηνών. 

Η διοριζόµενη στη θέση αυτή θα διανύσει διετή δο−
κιµαστική υπηρεσία.

(Αριθµ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφά−
νειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: ΑΠ: 142/10−01−2014).

(Αριθµ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου ∆υ−
ναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 3411411990/15.1.2014) .

(Αριθµ. βεβ. της ∆/νσης Προσλήψεων Προσωπικού του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης: ∆ΙΠΠ/76/14−01−2014).

   Με την υπ’ αριθµ. 107276/24−12−2013 απόφαση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων που εκδόθηκε σύµφωνα µε: 1) τις διατά−
ξεις: α) του άρθρου 72 παρ. 2 και του άρθρου 78 του 
Ν. 3659/2008 (Α΄ 77), β) του Ν. 2812/2000 (Α΄67), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα,
γ) της παρ. 7 του άρθρου 40, Κεφ. Θ΄ του Ν. 4111/2013 
(Α΄ 18), όπως συµπληρώθηκαν µε την παρ. 2 του άρ−
θρου 49 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), δ) των άρθρων 4 και 
6 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ε) του Π.∆. 176/2004 (Α΄ 146),
2) την υπ’ αριθµ. 5223 οικ./23−1−2009 απόφαση του Υπουρ−
γού ∆ικαιοσύνης, (τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 23/2−2−2009), 
όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ 38/17.2.2009 και 47/20.2.2009,
3) τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1/142/οικ.8317/
3−4−2012 απόφασης του Υφυπουργού ∆ιοικητικής Με−
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Β΄ 1061),
4) τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9./123/17935/
31−12−2012 απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 
(άρθρο 2 παρ. 1), 5) την υπ’ αριθµ. 30/23.1.2013 απόφαση 
του Γ΄ Τµήµατος ΑΣΕΠ, 6) τις µε αριθµό 5837/27.9.2013 
και 5838/27.9.2013 (Γ΄ 1151, όπως διορθώθηκαν στο Γ΄ 
1255) αποφάσεις του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφά−
νειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 7) την υπ’ αριθµ. 
77801/ 30.9.2013 (Β΄ 2520) απόφαση του Υπουργού ∆ι−
καιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
8) την υπ’ αριθµ. 16/19−12−2013 απόφαση του Πενταµε−
λούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ∆ιοικητικού Εφετεί−
ου Αθηνών, 8) τις αιτήσεις και τα απαιτούµενα δικαιο−
λογητικά για το διορισµό των υποψηφίων διορίζονται 
η Θέκλα ΚΑΤΡΗ του Γρηγορίου και η Σοφία ΣΤΑΥΡΑ−
ΚΗ του Σπυρίδωνα ως δόκιµοι δικαστικοί υπάλληλοι µε 
βαθµό ΣΤ΄ προς πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέ−
σεων του κλάδου Γραµµατέων της ΠΕ Κατηγορίας του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Οι διοριζόµενες στη θέση αυτή θα διανύσουν διετή 
δοκιµαστική υπηρεσία.

(Αριθµ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: ΑΠ: 11950/24−12−2013).

(Αριθµ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου ∆υ−
ναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1011021224/15.1.2014 και 
3764405110/15.1.2014 αντίστοιχα). 

(Αριθµ. βεβ. της ∆/νσης Προσλήψεων Προσωπικού του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης: ∆ΙΠΠ/74−75/14−01−2014).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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