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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

    Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε με πρόταση 
της Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα την 4η Ιανου−
αρίου 2008 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προά−
γονται κατ’ απόλυτη εκλογή στο βαθμό του Πρέσβη οι 
Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α΄:

1. ΚΟΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
2. ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και
3. ΚΑΡΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργ. Εξωτερικών 300/8.1.2008).

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

-

Αριθμ. Π15−469/ΑΣ 173
        Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι (20) 

υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική 
Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών»

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 66 του Οργανισμού 

του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργα−
νισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).

2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλω−
ματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10).

3. Τη ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.2/343/17028/23.7.2007 Απόφαση της 
Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
της 33/27.12.2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα» (Α΄ 280) με θέμα «Έγκριση πλήρωσης εβδομήντα 
(70) κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων ειδικοτήτων 
του Υπουργείου Εξωτερικών».

4. Τη διάταξη του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρ−
χής για την Επιλογή Προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
Διοίκησης» (Α΄ 28).

5. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί με μεταφο−
ρά των απαιτούμενων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στον προϋπο−
λογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη 
Διπλωματική Ακαδημία είκοσι (20) Υποψηφίων Ακολού−
θων Πρεσβείας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στις εγκα−
ταστάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, σε χώρο και 
ώρα, που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων 
συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομη−
νία έναρξης την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008.

2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγ−
ματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια,
β) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, 

που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των 
προκηρυσσόμενων θέσεων,

γ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές,

δ) να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κωλύματα 
διορισμού και

ε) να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων.

Οι προϋποθέσεις διορισμού πρέπει να συντρέχουν 
τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο του 
διορισμού.

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:
α) έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1973 έως και 1987. Για 

τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα 
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γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου 
η 31η Δεκεμβρίου.

β) κατέχουν πτυχίο του Πανεπιστημιακού Τομέα της 
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο 
με πιστοποιητικό του Διεπιστημονικού Οργανισμού 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή πράξη του Διαπανεπιστημιακού Κέ−
ντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής 
(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

4. Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι 
είναι:

1. Πρωτεύοντα μαθήματα
α) Ελληνική γλώσσα
β) Γαλλική γλώσσα
γ) Αγγλική γλώσσα
δ) Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία:
i) από το 1815 μέχρι το 1945 και
ii) από το 1945 μέχρι σήμερα
ε) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
στ) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διε−

θνείς Οικονομικές Σχέσεις
2. Δευτερεύοντα μαθήματα
α) Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
β) Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρω−

παϊκής ολοκλήρωσης
γ) Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού 

και νεοελληνικού πολιτισμού
δ) Παγκόσμια γεωγραφία
ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
στ) Ναυτικό Δίκαιο
ζ) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3. Προφορική Δοκιμασία − Συνέντευξη
4. Προαιρετικά μαθήματα (οι γλώσσες των κρατών−

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης − πλην αγγλικής και 
γαλλικής − καθώς και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρω−
σική, αλβανική, σερβοκροατική, βουλγαρική, ρουμανική 
και τουρκική).

Η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγω−
νισμού είναι γραπτή και προφορική, ενώ στα δευτε−
ρεύοντα, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι 
μόνο προφορική.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική 
εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστη−
μένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των 
Ακολούθων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση 
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 
10671, Αθήνα−γραφείο 208, ώρες 11:00−13:00 καθημερι−
νά, τηλ.: 210−368 1139) αίτησης συμμετοχής−υπεύθυνης 
δήλωσης σε ειδικό έντυπο, από την επομένη της δη−
μοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέγρι και την 
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται 
από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η αίτηση συμμετοχής−υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄  
75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει 
τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Με την αίτηση συμμετοχής−υπεύθυνη δήλωση συνυπο−
βάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) 
με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο 
πίσω μέρος αυτής,

Β. επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του 
αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων 
του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο 
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και

Γ. το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυ−
νίου Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο 
της αλλοδαπής.

Δ. το πρωτότυπο ή επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο 
του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της πράξης του 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (όπου απαιτείται).

Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα 
τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή 
τίτλους σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Όλα 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με 
την αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 
μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβο−
λής των αιτήσεων συμμετοχής και δε γίνονται δεκτά 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και 
τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κα−
τατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής 
υποβάλλονται και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελλη−
νική γλώσσα.

6. Τα έντυπα της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης δια−
νέμονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών του 
Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 3, στοά Δαβάκη). 
Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται τα σχε−
τικά έντυπα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξω−
τερικών (http://wvsw.mfa.gr/www.mfa.gr/el−GR/Services/
Carreer+Opportunities/AtTheMinistry/), καθώς και από τα 
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

7. Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομέ−
νων στην παράγραφο 2 προσόντων, οι υποψήφιοι, που 
θα περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεού−
νται να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του 
Υπουργείου Εξωτερικών εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα ακόλουθα δι−
καιολογητικά:

α) πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του τόπου κα−
τοικίας τους και

β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί (μη) 
παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής 
δίωξης.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας 
δεν πραγματοποιείται ο διορισμός τους, διαγράφονται 
από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση 
οι αμέσως επόμενοι.

8. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερι−
κών προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι 
πιστοποιητικών των επιτυχόντων υποψηφίων:

α) Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως 
γεννήσεως.

β) πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο ή την Κοινό−
τητα εγγραφής.

γ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α’ από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο,

δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.
9. Περίληψη της Απόφασης αυτής να δημοσιευθεί με 

φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών σε τέσσερις (4) 
ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)

     Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
την 20.12.2007 κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις:

Τίθενται, σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4ζ του ν. 2439/1996, 
οι παρακάτω Ταξίαρχοι, βαθμό στον οποίο προήχθησαν 
με προηγούμενο Προεδρικό διάταγμα:

Μηχανικός Αεροσκαφών Νικηφοράκης Νικηφόρος 
του Ιωάννη (12540), που γεννήθηκε το έτος 1960 στην 
Αθήνα.

Εφοδιαστής Κουτσούκης Γεώργιος του Στυλιανού 
(12880), που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Θεσσαλονίκη.

Οι παραπάνω αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγ−
γράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής 
Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ.  1400/ 
1973.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

-
      Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, 

την 20.12.2007 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις:

Κυρώνονται οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες 
κρίσης, αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 
2007−2008, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Αεροπο−
ρικό Συμβούλιο Κρίσεων:

Προακτέων κατ’ εκλογή Αντισμηνάρχων:
Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών Μπαλιτσά−

ρη Ιωάννη (14532)
Μηχανικού Αεροσκαφών Καβαλλιέρου Δημητρίου 

(14928)
Μηχανικού Αεροσκαφών Χριστοδουλίδη Μιχαήλ 

(14931)
Μηχανικού Αεροσκαφών Κουτρουμπούση Λάμπρου 

(14936)
Ελεγκτή Αεράμυνας Βιρβίλη Δημητρίου (13200)
Ελεγκτή Αεράμυνας Κιαμίλη Ιωάννη (14560)
Ελεγκτή Αεράμυνας Βακαλόπουλου Μάρκου (14966)
Εφοδιαστή Αντωνίου Αγησιλάου (13168)
Εφοδιαστή Τσιλιμπάρη Πέτρου (14941)
Εφοδιαστή Μπαϊρακτάρη Ιωάννη (14942)
Ιατρού Συμεωνίδη Γεωργίου (14472)
Νοσηλευτικής Παναγιωτίδου Σοφίας (15161)
Νοσηλευτικής Χριστοπούλου Στυλιανής−Ιωάννας 

(15165)
Νοσηλευτικής Δασκαλοπούλου Θεοδώρας (15168)
Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικού Γεννάρα Ιωάννη 

(16374)
Προακτέων κατ’ αρχαιότητα Αντισμηνάρχων:
Ελεγκτή Αεράμυνας Χιρμπιλίδη Σάββα (12567)
 Εφοδιαστή Θανάσουλα Ιωάννη (13173)

Ιατρού Ευαγγελόπουλου Πολυζώη (15528)
Νοσηλευτικής Γαλετσέλλη Καλυψώς (14361)
Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Αντισμηνάρχων:
Ιπταμένου Φίλου Πασχάλη (14901)
Ιπταμένου Γιαννουσιά Σπυρίδωνα (15445)
Ελεγκτή Αεράμυνας Λαγωνίκα Ηλία (13188)
Προάγονται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών ορ−

γανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 2 και 3 του ν. 988/1979 και του ν. 2439/1996, οι 
παρακάτω αξιωματικοί:

Στο βαθμό του Σμηνάρχου, κατ’ εκλογή οι παρακάτω 
Αντισμήναρχοι:

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών Μπαλιτσά−
ρης Ιωάννης (14532)

Μηχανικός Αεροσκαφών Καβαλλιέρος Δημήτριος 
(14928)

Μηχανικός Αεροσκαφών Χριστοδουλίδης Μιχαήλ 
(14931)

Μηχανικός Αεροσκαφών Κουτρουμπούσης Λάμπρος 
(14936)

Ελεγκτής Αεράμυνας Βιρβίλης Δημήτριος (13200)
Ελεγκτής Αεράμυνας Κιαμίλης Ιωάννης(14560)
Ελεγκτής Αεράμυνας Βακαλόπουλος Μάρκος (14966)
Εφοδιαστής Αντωνίου Αγησίλαος (13168)
Εφοδιαστής Τσιλιμπάρης Πέτρος (14941)
Εφοδιαστής Μπαϊρακτάρης Ιωάννης (14942)
Ιατρός Συμεωνίδης Γεώργιος (14472)
Νοσηλευτικής Παναγιωτίδου Σοφία (15161)
Νοσηλευτικής Χριστοπούλου Στυλιανή −Ιωάννα 

(15165)
Νοσηλευτικής Δασκαλοπούλου Θεοδώρα (15168)
Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικός Γεννάρας Ιωάν−

νης (16374)
Στο βαθμό του Σμηνάρχου, κατ’ αρχαιότητα οι παρα−

κάτω Αντισμήναρχοι:
Ελεγκτής Αεράμυνας Χιρμπιλίδης Σάββας
(12567) Εφοδιαστής Θανάσουλας Ιωάννης (13173)
Ιατρός Ευαγγελόπουλος Πολυζώης (15528)
Νοσηλευτικής Γαλετσέλλη Καλυψώ (14361)
Στο βαθμό του Αντισμηνάρχου κατ’ εκλογή ο Επισμη−

ναγός Ιπτάμενος Καφαντόγιας Διονύσιος (16446)
Τίθενται, σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 34 και 64 του ν.δ. 1400/1973 
σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996 οι πα−
ρακάτω αξιωματικοί:

Σμήναρχοι:
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών Μπαλιτσά−

ρης Ιωάννης του Βασιλείου (14532), που γεννήθηκε το 
έτος 1962 στην Αθήνα.

Μηχανικός Αεροσκαφών Καβαλλιέρος Δημήτριος του 
Νικολάου (14928), που γεννήθηκε το έτος 1964 στην 
Αθήνα.

Μηχανικός Αεροσκαφών Χριστοδουλίδης Μιχαήλ του Νι−
κολάου (14931), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα.

Μηχανικός Αεροσκαφών Κουτρουμπούσης Λάμπρος 
του Κωνσταντίνου (14936), που γεννήθηκε το έτος 1964 
στην Αθήνα.

Ελεγκτής Αεράμυνας Βιρβίλης Δημήτριος του Ιωάννη 
(13200), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Ελευσίνα.

Ελεγκτής Αεράμυνας Κιαμίλης Ιωάννης του Αθανασίου 
(14560), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Σαλαμίνα.
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Ελεγκτής Αεράμυνας Βακαλόπουλος Μάρκος του Νι−
κολάου (14966), που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Αγρίνιο 
Αιτωλοακαρνανίας.

Ελεγκτής Αεράμυνας Χιρμπιλίδης Σάββας του Αναστα−
σίου (12567), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα.

Εφοδιαστής Αντωνίου Αγησίλαος του Ανδρέα (13168), 
που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα.

Εφοδιαστής Τσιλιμπάρης Πέτρος του Βασιλείου (14941), 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα.

Εφοδιαστής Μπαϊρακτάρης Ιωάννη του Επαμεινώνδα 
(14942), που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα.

Εφοδιαστής Θανάσουλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου 
(13173), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα.

Ιατρός Συμεωνίδης Γεώργιος του Στεργίου (14472), 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα.

Ιατρός Ευαγγελόπουλος Πολυζώης του Νικολάου 
(15528), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα.

Νοσηλευτικής Παναγιωτίδου Σοφία του Γεωργίου (15161), 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Βέροια Ημαθίας.

Νοσηλευτικής Χριστοπούλου Στυλιανή −Ιωάννα του 
Αποστόλου (15165), που γεννήθηκε το έτος 1965 στη 
Λαμία.

Νοσηλευτικής Δασκαλοπούλου Θεοδώρα του Γεωργί−
ου (15168), που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα.

Νοσηλευτικής Γαλετσέλλη Καλυψώ του Μιχαήλ (14361), 
που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Μυτιλήνη Λέσβου.

Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικός Γεννάρας Ιωάν−
νης του Λάμπρου (16374), που γεννήθηκε το έτος 1954 
στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Αντισμήναρχοι:
Ιπτάμενος Φίλος Πασχάλης του Δημητρίου (14901), που 

γεννήθηκε το έτος 1964 στη Λεβαδειά.
Ιπτάμενος Γιαννουσιάς Σπυρίδωνας του Αποστόλου 

(15445), που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Μερκάδα Φθι−
ώτιδας.

Ιπτάμενος Πασιονίκος Παναγιώτης του Στυλιανού 
(15685), που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Περιβόλι Δο−
μοκού Φθιώτιδας.

Ιπτάμενος Καφαντόγιας Διονύσιος του Αντωνίου 
(16446), που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Αϊχαχ της 
Γερμανίας.

Ελεγκτής Αεράμυνας Λαγωνίκας Ηλίας του Παναγιώτη 
(13188), που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα.

Σμηναγοί:
Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρολόγος Στασινός Λά−

μπρος του Αγησιλάου (60150), που γεννήθηκε το έτος 
1960 στην Ακροποταμιά Άρτας.

Υπηρεσιών Υποστήριξης Οικονομικός Χαραλαμπίδης 
Απόστολος του Προδρόμου (60215), που γεννήθηκε το 
έτος 1959 στις Σέρρες.

4. Οι παραπάνω αξιωματικοί που αποστρατεύονται 
εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής 
Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/
1973.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΑ/Δ3/3/90/10.12.2007).

    Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
την 20.12.2007 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις:

Απονέμεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 
του α.ν. 833/1937, τον α.ν. 2676/1940 και το άρθρο 5 του 

ν.δ. 1400/1973, ο βαθμός του Σμηναγού στον έφεδρο εξ 
εφεδρείας Υποσμηναγό Διοικητικό Βογιατζή Δημήτριο 
(94507).

Ο ανωτέρω αξιωματικός μετά την απόλυσή του από 
τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας επανέρχεται στην 
προηγούμενη στην εφεδρεία θέση και βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΑ/Δ3/3/88/10.12.2007).
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

-
    ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/43/700417/Σ.20.11.2007 πρά−
ξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, δι−
απιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας TE, κλάδου TE Πληροφορικής, με βαθμό 
Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1° (TE), Κιούσης Ιωάννης 
του Αδάμ A.M.5534, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπη−
ρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά την χρονολογία αυτή 
συμπληρώνει 41 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι 
περισσότερο από 60 χρονών.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 41ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
σαράντα ενός (41) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/44/700418/Σ.5594/20.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας TE, κλάδου TE Λοιπών Ειδικοτήτων/ Γε−
ωμετρών−Τοπογράφων, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 1° (TE), Καρβέλης Ανδρέας του Αναστασίου 
A.M.6783, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 
31.12.2007, γιατί κατά την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 
36 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότερο από 
60 χρονών.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 36ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα έξι (36) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπηρε−
σίας απονέμονται, αντίστοιχα:

α. Η ευαρέσκεια της υπηρεσίας και
β. Τιμητικά ο τίτλος της θέσης Προϊσταμένου του 

Τμήματος που κατέχει.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/45/700419/Σ.5595/20.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/
ΓΕΣ, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Υπηρε−
σιών/ Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό Α΄ και μισθολο−
γικό κλιμάκιο 1° (ΔΕ), Καλαντώνη Αντωνία του Μιχαήλ 
Α.Μ.6812, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 
31.12.2007, γιατί κατά την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 
39 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότερο από 
60 χρονών.
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Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 39ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα εννέα (39) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/46/700420/Σ.5596/20.11.2007 
πράξη Δντή Β’ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, δια−
πιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Μηχανολογίας/ 
Μηχανοτεχνίτη Βαρέων Μηχανημάτων και Μηχανημά−
των−Μηχανικού, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 
1° (ΔΕ), Μακρίδης Κων/νος του Χρήστου Α.Μ.9245, απο−
λύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, 
γιατί κατά την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 43 χρόνια 
πραγματική και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες διατά−
ξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότερο από 60 
χρονών.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 43ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
σαράντα τριών (43) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμονται, αντίστοιχα:

α. Η ευαρέσκεια της υπηρεσίας και
β. Τιμητικά ο τίτλος της θέσης Προϊσταμένου του 

Τμήματος που κατέχει.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/47/700421/Σ.5597/20.11.2007 
πράξη Δντή Β’ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, δια−
πιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας/ 
Εργάτη Λευκαντηρίων−Βαφείων−Πλυντηρίων−Σιδηρωτη−
ρίων−Κλιβάνων, με βαθμό Β’ και μισθολογικό κλιμάκιο 1° 
(ΥΕ), Σαατσίδου Ελευθερία του Αναστασίου A.M. 12200, 
απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, 
γιατί κατά την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 36 χρόνια 
πραγματική και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες διατά−
ξεις, δημόσια υπηρεσία και είναι περισσότερο από 60 
χρονών.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 36ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα έξι (36) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπηρε−
σίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/48/700422/Σ.5598/20.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας TE, κλάδου TE Εργοδηγών/ Εκπαιδευτών 
Τεχνικών Ειδικοτήτων (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ,
ν. 3345/2005, παρ.8 άρθρο 16, ΦΕΚ 138/16.6.2005), με βαθμό 
Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1° (ΤΕ0), Κοτσόπουλος Κων/νος
του Νικολάου A.M. 15978, απολύεται αυτοδίκαια από την 
Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά την χρονολογία 
αυτή συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δημόσια υπηρεσία και 
είναι περισσότερο από 60 χρονών.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 35ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/49/700423/Σ.5599/20.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Οδηγών/ Οδηγού Αυτοκινή−
των, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1° (ΔΕ), Γερο−
ντόπουλος Θωμάς του Στεφάνου A.M.20072, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά 
την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 38 χρόνια πραγματι−
κή και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δημόσια 
υπηρεσία και είναι περισσότερο από 60 χρονών.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 38ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα οκτώ (38) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/50/700424/Σ.5600/20.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Ένδυσης−Υπόδησης (Γαζώ−
τρια), με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1° (ΔΕ), Απο−
στολάκη Βασιλική του Γεωργίου Α.Μ.20823, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά 
την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 43 χρόνια πραγματι−
κή και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δημόσια 
υπηρεσία και είναι περισσότερο από 60 χρονών.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 43ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
σαράντα τριών (43) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/40/699533/Σ.5306/5.11.2007  
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Οδηγών/ Οδηγού Αυτοκι−
νήτων, με βαθμό Α’ και μισθολογικό κλιμάκιο 1° (ΔΕ), 
Τσαμπίρας Ηλίας του Γρηγορίου A.M.9703, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 29.12.2007, γιατί κατά 
την χρονολογία αυτή συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματι−
κή και συντάξιμη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δημόσια 
υπηρεσία και είναι περισσότερο από 60 χρονών.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 35ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. 

     Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/51/700716/Σ.5721/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Ένδυσης−Υπόδησης/ Κόπτη−
Σχεδιαστή, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 6° 
(ΔΕ) Βλακός Φλώρος του Γεωργίου A.M.11651, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά 



22 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το Νόμο ορι−
ζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Ο ανωτέρω έχει επιλέξει ασφαλιστικό − συνταξιοδο−
τικό φορέα το ΙΚΑ.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/52/700717/Σ.5722/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών/ Φορτοεκφορτωτή, 
με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 8° (ΥΕ) Γεωργα−
ντάς Χαράλαμπος του Ευαγγέλου A.M.21057, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά 
τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το Νόμο ορι−
ζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/53/700718/Σ.5723/28.11.2007 
πράξη Δντή Β’ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, δια−
πιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
(Καθαρίστρια), με βαθμό Β΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 
6° (ΥΕ) Γιακισικλόγλου Κυριακή του Ανδρέα A.M. 10623, 
απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, 
γιατί κατά τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το 
Νόμο οριζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21 /54/700719/Σ.5724/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Ένδυσης−Υπόδησης (Γαζώ−
τρια), με βαθμό Α’ και μισθολογικό κλιμάκιο 1° (ΔΕ) Γιαν−
νούτσου Σταυρούλα του Κων/νου A.M. 10997, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά 
τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το Νόμο ορι−
ζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 33ετή ευδόκιμο παραμονή και συ μπλήρωση 
τριάντα τριών (33) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/55/700720/Σ.5725/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Δομικών Έργων, 
με βαθμό Α’ και μισθολογικό κλιμάκιο 4° (ΔΕ3) Ιασωνίδης 
Κων/νος του Στυλιανού A.M.20342, απολύεται αυτοδίκαια 
από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά τη χρο−
νολογία αυτή συμπληρώνει το από το Νόμο οριζόμενο 
όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/56/700721/Σ.5726/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών/ Πρα−
κτικού Νοσοκόμου, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 
3° (ΔΕ) Μαυρουδή Μάρθα του Ζήση A.M. 12666, απολύ−
εται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί 
κατά τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το Νόμο 
οριζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/57/700722/Σ.5727/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών/ Τρα−
πεζοκόμου, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2° 
(ΔΕ) Μπουρλιάκα Γεωργία του Ελευθερίου A.M. 12813, 
απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, 
γιατί κατά τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το 
Νόμο οριζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στην ανω−
τέρω υπάλληλο η οποία αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 31ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα ενός (31) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπηρε−
σίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/58/700723/Σ.5728/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών/ Τρα−
πεζοκόμου, με βαθμό Α’ και μισθολογικό κλιμάκιο 6° (ΔΕ) 
Παππά Βασιλική του Αθανασίου A.M.8305, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά 
τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το Νόμο ορι−
ζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/59/700724/Σ.5729/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών/ Φορτοεκφορτωτή, 
με βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο 8° (ΥΕ) Παπαγι−
αννάκης Χρήστος του Γεωργίου Α.Μ.20676, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά 
τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το νόμο ορι−
ζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/60/700725/Σ.5730/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, η μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών/ Τραπε−
ζοκόμου, με βαθμό Β΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 8° (ΔΕ) 
Παροτζάκη Όλγα του Δημητρίου A.M.20959, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά 
τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το νόμο ορι−
ζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/61/700726/5731/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικού Μη−
χανικού, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1° (ΠΕ5) 
Σάλλας Δημήτριος του Θεοδώρου Α.Μ.20731, απολύεται 
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί κατά 
τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το Νόμο ορι−
ζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 33ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα τριών (33) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπη−
ρεσίας απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.
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Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/62/700727/Σ.5732/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Εργατών/ Εργάτη Γενικών 
Εργασιών, με βαθμό Β΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 3° (ΥΕ) 
Σεργεντάνης Στυλιανός του Μιχαήλ A.M. 10833, απολύ−
εται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 31.12.2007, γιατί 
κατά τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το από το νόμο 
οριζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/63/700728/Σ.5733/28.11.2007 πρά−
ξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται 
ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, κατηγορίας ΥΕ, 
κλάδου ΥΕ Εργατών/ Φορτοεκφορτωτή, με βαθμό Β΄ και 
μισθολογικό κλιμάκιο 3° (ΥΕ) Τσίκνης Ιωάννης του Δαυίδ 
A.M. 13911, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 
31.12.2007, γιατί κατά τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει το 
από το Νόμο οριζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3528/2007 στον ανω−
τέρω υπάλληλο ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία 
μετά από 30ετή ευδόκιμο παραμονή και συμπλήρωση 
τριάντα (30) χρόνων πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 
απονέμεται, η ευαρέσκεια της υπηρεσίας.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.471.21/64/700729/Σ.5734/28.11.2007 
πράξη Δντή Β΄ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
διαπιστώνεται ότι, ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Ένδυσης−Υπόδησης/ Τεχνίτη 
Κοπτικής−Ραπτικής, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλι−
μάκιο 5° (ΔΕ) Φωτόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου 
A.M.11956, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 
31.12.2007, γιατί κατά τη χρονολογία αυτή συμπληρώνει 
το από το νόμο οριζόμενο όριο ηλικίας, ήτοι το 67° 
έτος.

  Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(3)
     Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./148136/3.1.2008 απόφαση 

του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται 
ο γιατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΟΒΡΟΥΒΑΣ του ΕΥΑΓΓΕ−
ΛΟΥ σε θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ στο Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»., θέση του κλάδου γιατρών ΕΣ.Υ. επί 
θητεία.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
13587/28.12.2007).

        Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./οικ. 1095/3.1.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διο−
ρίζεται ο γιατρός ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», θέση του κλάδου γιατρών 
Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
13587/28.12.2007).

    Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./142683/3.1.2008 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται 
η γιατρός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΡΙΓΟΥ του ΙΑΚΩΒΟΥ σε θέση 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩ−
ΤΗΡΙΑ», θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

 (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
13587/28.12.2007).

        Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./154313/3.1.2008 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται 
ο γιατρός ΙΩΣΗΦ ΣΓΟΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση ΕΠΙ−
ΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡ−
ΓΥΡΟΙ», θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

 (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
13587/28.12.2007).

      Με την υπ’ αριθμ. Υ10α /Γ. Π./154480/3.1.2008 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζε−
ται ο γιατρός ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ του ΚΙΜΩ−
ΝΑ σε θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ στο Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί 
θητεία.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔ. Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
13587/28.12.2007). 

       Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./154324/3.1.2008 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζε−
ται η γιατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΛΛΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟ−
ΜΟΥ σε θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ Β΄ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ στο Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», θέση του 
κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 
13587/28.12.2007). 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ − ΣΤΡΑΤΗΣ
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(4)

      ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ18/24075/3.1.2008 απόφαση του 
Δ/ντή της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού της Διοί−
κησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την 
υπηρεσία του Ιδρύματος του Τουσεμίτη Νικολάου του 
Χρήστου AM 24075 υγειονομικού υπαλλήλου με Βαθμό 
Α΄ του κλάδου ΔΕ Νοσοκόμων Τραυματιοφορέων από 
την 3.12.2007 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε 
αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθμό 17164/3.12.2007 δεύ−
τερη αίτησή της «περί παραιτήσεως» από την Υπηρε−
σία και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του 
Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική της σχέση.

      Με την υπ’ αριθμ. Φ04/14112/3.10.2006 Πράξη του Δι−
ευθυντή Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του 
Ι.Κ.Α. διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυσή της από την 
Υπηρεσία του Ιδρύματος της μόνιμης θεραπεύτριας γι−
ατρού Παθολόγου Αραποστάθη – Καρταλίδου Αθηνάς 
(ΑΜ 14112) επειδή στις 27.11.2006 συμπλήρωσε τριάντα 
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πέντε χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας 
υπηρεσίας και αποχωρεί από 1.1.2008 γιατί το έτος 2007 
συμπλήρωσε το 60ο έτος της ηλικίας της σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του ν. 1232/1982 και το άρθρο 8 του
ν. 1902/1990.

Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της 
Υπαλληλικής σχέσης, τον τίτλο της θέσης που κατείχε 
κατά την αυτοδίκαια απόλυσή της

      Με την υπ’ αριθμ. Φ21/26566/28.9.2007 Απόφαση του 
Δ/ντη του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του 
ΙΚΑ, διαπιστώνεται ότι η υγειονομική υπάλληλος ΕΙΡΗΝΗ 
ΛΟΥΔΑ του Παύλου, κλάδου ΥΕ Πρακτικών−Νοσοκόμων 
με Γ΄ βαθμό (A.M. 26566) απολύεται αυτοδίκαια από την 
υπηρεσία του Ιδρύματος την 1η Ιανουαρίου 2008, επομέ−
νη της συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας της και 
είκοσι δύο (22) ετών, επτά (7) μηνών και είκοσι εννέα (29) 
ημερών πραγματικής συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528 
− Υπαλληλικός Κώδικας (ΦΕΚ 26Α/9.2.2007).

    Με την υπ’ αριθμ. Φ12/26399/4.1.2008 απόφαση του 
Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία 
του Ιδρύματος της ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ του Νέστορα 
υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών 
& Βιολογικών Εργαστηρίων από τις 3.12.2007 επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή 
η υπ’ αριθμ. 2525/3.12.2007 δεύτερη αίτησή της «περί 
παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφω−
να με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/9.2.2007) λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική της σχέση.

    Με την υπ’ αριθμ. Φ11/28908/3.9.2007 απόφαση του 
Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ, διαπιστώνεται ότι η υπάλληλος ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΩ−
ΤΙΑΔΟΥ−ΨΩΜΑ του Χρυσάφη με Α΄ βαθμό του κλάδου 
TE Νοσηλευτικής−Μαιευτικής, απολύθηκε αυτοδίκαια 
από την υπηρεσία του Ιδρύματος την 1.1.2008 επομένη 
συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας της και είκοσι 
(20) έτη, έξι (6) μήνες και δέκα έξι (16) ημέρες πραγμα−
τικής συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της 
υπαλληλικής της σχέσης, τον τίτλο του βαθμού και της 
θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της.

    Με την υπ’ αριθμ. Φ00/40203/31.12.2007 απόφαση του 
Δ/ντή της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού της Διοί−
κησης του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την 

υπηρεσία του Ιδρύματος της Πίτσιου Μαρίας του Γε−
ωργίου AM 40203 υγειονομικής υπαλλήλου με βαθμό Α΄ 
του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών από την 27.12.2007 επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η 
υπ’ αριθμό Δ/3304/27.12.2007 δεύτερη αίτησή της «περί 
παραιτήσεως» από την Υπηρεσία και οπότε σύμφωνα με 
το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/
2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

        Με την υπ’ αριθμ. Φ11/37665/4.1.2008 απόφαση του Δ/
ντή της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία 
του Ιδρύματος της Μπόλη Παρασκευής του Φωτίου AM 
37665 υγειονομικής υπαλλήλου με βαθμό Β΄ του κλάδου 
TE Νοσηλευτικής Μαιευτικής από την 28.9.2007 επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή 
η υπ’ αριθμ. 2945/28.9.2007 αίτηση περί παραιτήσεως 
από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 35 παρ 3 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/9.2.2007) λόγω τοποθέτησής της (προσωρινού 
αναπληρωτή) στην Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
Σ. Ελλάδας Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας (4ο Δ.Σ 
Λιβαδειάς) σύμφωνα με την με αριθ 3091/1.10.2007 από−
φαση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας όπου και 
ανέλαβε υπηρεσία την 28.9.2007.

Ο Διευθυντής
ΚΩΝ. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

-

    Με την υπ’ αριθμ. Φ00/19175/8.1.2008 απόφαση της 
Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκη−
σης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση του 
ΚΟΤΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ με βαθμό Α΄ του 
κλάδου ΔΕ ΡΑΠΤΡΙΩΝ από την 1 Ιανουαρίου 2008, επει−
δή συμπλήρωσε το όριο ηλικίας των 67 χρόνων την 31 
Δεκεμβρίου 2007.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΜΟΚΑ

-
      Με την υπ’ αριθμ. Φ00/17765/8.1.2008 απόφαση της 

Προϊσταμένης του Τμήματος Κατ/σης Διοικ/κού Προσ/
κού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
απόλυση της ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΖΗΖΗ με 
βαθμό Β΄ του κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ από την 
1 Ιανουαρίου 2008, επειδή συμπλήρωσε το όριο ηλικίας 
των 67 χρόνων την 31 Δεκεμβρίου 2007.

  Η Προϊσταμένη

ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ  
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