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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Υ · I ν»<εται η ποριλη-όη τον 4555/Ί 8.1 .84 και 4743/ 
'ΥΙ 8 7| α-. ιο.-σεο.ν του Υπουργόν Δικαιοσύνη: πον οημοσιεν- 

'.ι/.αν : τι 2.5, -3 4.1.84 και 22-25.1.84 ΦΚΚ τ. Γ' οι; -ρος 

το I! ρωτοί-ι/σίο πη διορίζεται ω; ο.κ.ηγό,ρος ο Αναστάσιος 
— ττ.;. Ιμερος και ο; προς τι επώνν.μο τη: οιοριζομ.ένης :ι- 

ν.τ , -Μαρίας Α4»αν. Δίακρέγ-λου. από το λανθασμένο 
ο I ί ρ.'>τοοικείο Ηλείας» και «Μαρία ΑΔαν. Μαρ/.όγλο» στο 
ορ'.ί «! Γ ρωτοοικείο Αμαλιάοος» και «Μαρία ΑΔαν. Μακρό- 

-'-το ΦΚΚ 371 31.1!. 1983 (τεύχος Γ') στο ο—ο ίο οημο- 

σω.Δηκε η 8'7.10.83 ααόρατη τον Διοικητικού Σνμίον- 

τον Δικηγορικού Σνλλόγο. Λενικάοος γ:α προαγωγή στο 
Εοετειο [Ιατρών τον Ναραλάμπονς II. Κ «ινιακή. Δικηγό¬ 

ρον Λενκα-οος. γίνεται οιόρΔωση ω,ς προς το Δικαστήριο πον 
εγινε η προαγωγή από το λάΔο: «Εσετειο Ιιοαννίνων» στο 
:··στί «στο Εοετειο Πάτριον». 

(Από το Υπονργ-είο Δικαιοσύνης) 

οτο Φ.νΚ 41 3/,81.1.3.83 [τ. I ν.τ. πον αοο-ρού'σε στην προ- 

αγωγή εκπαιοεντν/.ών λειτουργών μ ίση: εκπαίοενσης στο 

όαό :ό τον Λ/Δμιον καόηγητή με .Μ.Κ.5, μόνο ως ττρ ος την 

προαγωγή της καύηγήτρια: τον ζλο.οον Α2 Φιλολόγων. Α¬ 

ίαν οο Φωτεινής τον Σωτ.. από 5.12.83. επειοή η αναςερομέ- 

νη π -/ ί ηγήτορα ποοάχΔηκε στο ό'ζΔν.ό αυτόν από 5.12.82 υ,ε 

τη Δ2/Ί 0154/22.8.83 'ΦΚΧ 228·'83'ι μετά από ένταση 
ποονπηιεσίασ. σννοωνα ν,ε τι: οιατάσει: τον* Χ.Δ. 287/74. 

!Ασιί.' 6ε6. ΥΕΕτον ΤΠΕΙΙΘ 1492/3.2.841. 

.Με την νπονργι;νή απέραση Λ2/5(Κ)/2.2.84. πον εκοόΔηκε 

σύμ.ςωνια με τις κείμενες ίιατάςεις, γίνεται ίεκτή η αίτηση 
παοαίτηση: από την νπητεσιζ παν νπέί,:7.ε στ: 10.1.84 ο 

Νικόλαο: Δην.ντ:α/όπον/,ο: τον ίω-άννγ. γενικό: επ:Δ/τής 

Μ.Γ. χ.'309>7«.' κλαοΐον Λ2 - Φιλολόγων. που νπηοετε: ν,ε 
οιά-όεση στο ΥΠ.Ε.Π.β. 

Με 
4 η/ε 

πα: αιι 

Κλάο' 

την υπουργική απόφαση Δ2/2768Θ/1.2.84. που εν.οό- 

σύμ.οωνα με τις κείμενες οιατάςεις. γίνεται οεκτή η 
ηση από την νπηρεα.α. τον Ιωάννη Γκαϊνά τον Κων/νον. 

,ν Λ3. με οα-Δυό Λυκειάρχη και Μ.Κ.9. τον Ιον Γ./ 

Κιάτον. πον νποό/.ήΔηκε στις 21.11.83. 

Δ ο-Δωνετα: τ πεσίληΔη της 4743' 1 8.1.84 αποοάσεως 
του Υπονργον Δικαιοσύνης. πον οημοσιεν&ηκε στο 22 '25.1. 

1984 Φν Κ ■ τ. Γ ως προ: τα, ονόματα των διοριζόμενων 

δικηγόρων ΑνΔήσ Δημ. Μπογ-ιατζοπονλου και Αριστέας Γε¬ 

ώργιον Σέ,ντζα. από το λανθασμένο «Αν Δ ή Αημ. Μπογιαπζό- 

•’λον>· και «Αναστασία Γεώργιον Σέντζα» στο οοΔό «ΑνΔή 

Δημ.. Μπογιατζοπούλον» και «Αριστία Γεώργιον Σέντζα». 

(Λπό το Ε&νικό Τυπογραφείο) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΑΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΙΥΙΑΤΠΝ 
.Ί : την νπονργική απόοαση Λ1 /I 798/1.2.84. πον εκίοόΔη- 

7 7 ν. / γ ’.· . 7 [/ε Τ' 7 /.ε^[/.·£'/£ 7 Ο /Χ7 7ύΐ £7. γ '.7·ε Τ 2'. Ο £ 7. ΤΤ( η χ(- 

"ηστ παραίτησης από τη,ν νπη,ρεσια τον Επιθειορητή Β’ Δη- 

οσιν.ής Γκπαίόενση: τον X. 309/70. ν.τ μυθολογικό κλιμά- 

ν.' 9. Λντωνόπονλο-ν Νικόλαον τον Κωνσταντίνον. 

η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΡΑΑΗΣ 

Μ: ττν -πονογι 

λί/.ε σοίλοο.να με 
,πο^ρ'γ.κη αποοαση 

κή απόοαση Α2/1453/24.1.84. πον εκοό- 

τ:ς κείμενες οιατάςεις. πακαλείτα: η 
Δ2/28052.-Ί 3.12.83. πον οημοσιεν-νηκε 

Με εντολή Υπονογον 

Ο Διενννντή: 

Α. ΒΟΥΡΧΑΣ 

ΧΠ-ΜΛΡΧΙΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ! \ ΜΚΓΙ ΣΛΙΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΤΤΙΚΙΙΣ 

Με την 314/3.2, 1984 απόοαση τον Χο μάρχη Δ :αμ. 
1 Δ α * 

τ:*/.ής Αττικής, πον εκόόο' Τ7.,ε 7>;;.9<ονα με τις κεινε νες 5:α- 

τ τς ε ·. ς . γίνεται ϊε*: :ή η ~α:α:ττ(7Γ ατ 6 την νπηρ: ̂ 7 ία 

ο/λα: Α,στινοπον/.ον X Γ, " ’ Δ —. α -ν . α ις τον Διοννσί Οϋ με ία·3μ. ό Δ/ντή 

Λ,' κα : ΜΚ8 τον Ι ον Α- οιοτιν.ον σνολ ,ε'Λΐ) Αγίων Λνα ργ> 

ρων τ·- ν 4:ν Γρασείο ν Α.Κ . Α.Α. Αττικής. 

Μ: την 32(5/3.2. 1984 απόοαση τον Νομάρχη Α ' το 7 Αν- 

τ:τ.η; Αττικής, πον ε.ζ.ϊίν νγ/.ε τύμτωνα με τ:ς 7.ε ;ε νες 2:α- 

. γίνετε: εεν. τή η παραίτηση απ :ί τ τν ϋτττρε 7'.α ■'ί; 

ο λας Μ;γα/.ι·ον Ζωής τον1 Λνορέα. ν.ε ίαΛιχό Δ/ντή Α' και 

ΜΚ8 τον 2ον Δην.οτικον π/ο/.είον Αιγάλεω της Α/νσης 

Δ.Κ. Α.Α. Αττικής. 

Με την 313/3.2.198 ί απόοαση τον Νομάρχη. 1 το: Δο¬ 

τική: Λτικής. πον εκοόνηικε σνμρ-ωνα με τις κείμενες οια- 

τάςεις. γίνεται όεκ.τή η παραιτηστ από την νπηρεσια τον 

ο /.ον Παπαναστασίον Ιωάννη τον ΝΥ/.ο/.άον με 6αόμό Αιεν- 

■ν'ννπή .V και ΜΚ8 στη οιάαεση τον ΥΓΙΚΤΤΠ. 
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.Μ $ ττν 339 '3.2. I 98 5 ατόςζση τον Νομάρχη Διαμερί¬ 
σματος Λντικής Αττικής. τον εκοόνη/ε σόμεωνα με τις κεί¬ 
μενες οιατάςεις. γίνεται οεκτή η ταραίτηση ατό την νττρε- 

σία τον ο/λον Χατίίση Οονσσέα τον Λόανασίον μ.ε όα-άμο 
Λ ντη 1_Γ και ΑΙΚ8 τον 2ον Δημοτικού σχολείο, Μεγάρων 
τον 8ον Γραρείον Λ.Μ. Λ.Λ. Αττικής. 

Με την 353 3.2.1984 τράςτ τον Νομάρχη Α το; Δο¬ 
τικής Αττικής. ττον εκοό-άηκε σνν.ρωνζ με τ:ς κείμενες ΐ'.ν- 

σάςεις. ν.ονιν,οτοιονντα: ο: τζρακατω εκταιοεντικο: Λειτονρ- 

■;ο! ν.ε ΑΙ.Κ.2. γιατί έχονν σνμτληρώσε: όνο χρόν: ζ τραγμα· 
τι/.ή ενόοκιμη ,τηρεσιζ ζτό τον οιορισμον τονς. ως εςήσ : 

3ο Γρζρειο Α.Κ. : 
Ιωάννον Θεόόωρος τον Ιωάννη. ατό I Π. 11.83 

Κ ζτσικ,ασέλλης Λάν.τσος τον Βλάσση. ατό 1 ο.11.83 
ΑΙ αζ.ρνχωρίτης Κων'νος τον Αντώνιον, ατό Ιοί. 10.83 

ΑΙτέλλνς Ιωάννης τον Γεωσγίον. ατό I Π.I 1 83 
ΙΓατσής 11 αναγιώτης τον Γεώργιον, ατό 10.11.83 

Ριτ.ης Ιωάννης τον Περικλή. α:τό 10.11.83 

Νεοχωρίτον Χατζλίζ τον Xρήστον. ζτό 19.10.83 
Αροσινον ΑΓζσίζ τον Χζράλζν.τον. ζτό Ιί.11.83 
Κοσσνοάκ.ης Γεώργιος τον Κων/νον. ζτό 15.9.83 

8ο Γραφείο Α.Κ. : 

Ντονσ/ας Γεώργιος τον 11 αναγιώτη. ατό 17.11.83 
Ράττης ΙΙλίζς τον Αντώνιον, ζτό 17.11.83. 

Ο Νον.άσχης 
ΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΤΣΙΑΙΓΙΟΥΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Με την 8:Γ2/.1.84 ζτάςζση τον Νομάρχη Κέρκνρας. ατο- 
/.Μ γ/.ο αυτοί ίκαιζ ζτό την Υτηορσία τον ΚΚΤ'Κ Κέρκυρας 
" ν.:Μ ζρ'.-τ;·.ζ Μαρία χή.ια Στνρίίωνος Καζιάνη. ετειίσή ν.α- 

τον 3 Κ Ιοί. 88 σουτλήρωσε το 05ο έτος της ηλικίας της. 

Μ: εντολή Νομάρχη 
Τί Α.ενώότ/τοιζ 

Κ. ΡΛΤΌΑΙΛΝΙΚη 

Νί ΆΙΛΡΧΪΛ ΛΕΤΚΑΛΟΣ 

Με την Α1Ι 7/1.2.81 α·τό?α·?η τον Νομάρχη Λενκάοας, 
τον εν.ίό-άη'/.ε σνμ.σωνα με τις κείμενες ίιαιτάΞείς. γίνεται 
οεκτή η ταραίτηση ζτό την ντηρεσίζ τον ίασκάλοο Βασι- 
λεόον ΑΙτουρσινοό τον Γρηγοοίον. ττον ντέό-αλε στι: 2 Ιανονα- 

οι-ον 1984. 
Ο Νοαζοχης 

Η ΑΝΑΓ1ΩΤΙΤΣ ΣΚΛΛΤΣΑΣ 

ΝΟΜΑΓΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Με την 72'25.1.1984 ατόσαση τον Νονιάρχη Χανιών, τον 
εζ.οό'νη'/,ε σ.μςωνα ν.ε τις οιαταςεις τον ισχύ·ονν. γίνεται οε- 
ζ.τή η ταραίτηση ζτό την ντηρε,σία των εςής ε/,ταιοεντικών 
λειτουργούν Δημοτικής Εν. τα:>όεντης : 

Αναστα.σάκη Εμμανονή,λ τον Κοσζ,κον. με ίεζ-άμό Α/ντή 
Α' και ΑΙ.Κ.8. τον 3ο·ν Λημοτ. Σχολείον Χάνων. Α/νσης 
Δ.Γ. ΧζνΤον. 

ΑΙ αρκ,ά,κη Γεώργιον τον Ιωάννη;. μ;ε οα·άμ-ό Α/ντή Α' και 
ΑΓ.Κ.8. τον 2ον Αηνοτ. Σχολείον Χζνίων. Ιον Γρασείον Α.Κ. 

Χάνων. 
.Με εντολή Νομάρχη 
Π I I οοϊττάν.ενοε 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΟΤΛΑΚΠΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Με την ζρ. 2 11» 27.1.81 ΖΓ.όςζτη τον ΙΓρ νον Αί.Κ. Κερ- 

κνρζς, το·ν (ττηρίζετα: στην αριφ. 1/12.1.1984 τράξη τον 

11 ΥΣΆΙ,Ίν. μ·ον:ν.οτο:ονντζ: : ,: κζτωτ.ερω ε κταισεντικο·: λει- 

τρνσγοί Α1Ε: 
Α ζμ ι αν 6τ ο νλο ς Α ζν. ι.ζ ν ό ς τον Αναστάσιο ,.ν με οζόμό κα¬ 

όηγητή και ΑΙΚ3 τον Ινστε σι νον Γυμνάσιά ν Κέρκνρζς. 

Λντώνζρος Αντωνισς τον Νικόλαόν με όα-άμ'ό κζύηγητή 
και ΜΚ2 τον 3ον Γνμνζσιον Κερκν,ρζς. 
Πζνοή Ελένη το·ν Ελενΐεσίον με *ζ·άμό καθηγητή κζ; 

ΜΚ3 τον Ανκείον Αγρόν. 
Σζμοιλης Αην.ήτριος τον Ανζσ’τζσίον με οα.όμό κζώηγητη 

και Μ1ν3 τον Ιον Γνμνζσιον Κέρκνρζς. 
Γροτέτη—Χαρίση Αΐζρίζ τον Γεώργιον με έαύμό κζ-άη- 

γητή και ΑΓΚ3 τον Γιον Γνμνζσιον Κέρκνρζς, 

0 Ποοϊστάν.ενος 
Λ ΛΕΣ ΙΟΣ ΣΠΙΤΤΌΣ 

Με την 1)7 10.) 1.1985 τράςη το^ Προϊστάμενον της 
Λ Οσης Μέσης Γεν. Εκτ/σης X. ΑΙεσσηνιας. τον έχε: εκοο- 

■νε: σον,ςωνα με τις οιζτάςεις τον ισ/νονν. ετ/τάσσεται ζτο 
15 11.1983 ημερομηνία συνεόρ^άσεως τον ΠΤΣΑίΕ η κα- 
Γη-ήτοια Κ α; ζκζιοον Ιτνλία τον Κων /νον. Κλ. Α2. ΑΙ.Κ.3. 

τον I ομνασίο·.. Αογγάς. στο όζύμό τον καθηγητή .με Αί.Κ.4 
και νε τλεοναζοντ.α χρόνο 0 μήνες και 8 ημέρες. 

II εντζίςή της αντή ντορεί να ντολογστε: για την τεραι- 
τέρω όαάνολ.ογική και μ.ιτό/ολογική της εςέλιΐςη κ:ί η τνχόν 
οια οεά ατοοοχων τον -άα οημιονργηόεί ατό αντή τρέτει να 
καταολτιίει ατό τη οκμοσίενση. της σχετικής τράςεως στην 
Εσπεείτα τητ Κνόεενησης. '\ζ·.ίι. ρεό. ΥΕΕ τον ΥΤΙΚΓΙΗ 
899/31.1.84 Μ 

Ο Η οοϊστά-ν.ενοε 
ΙΩ ΑΧΝΗΣ Ν. Π Λ ΝΝΑΚΟ Π Ο ΓΛΟ Σ 

Με την 55/18.1 1.83 τρ 
Ε."τ τη; Ν II ιεοιαε. τον 
το, ΠΤΣΑΓΕ 11/7.11.83 
οιατ.'ςεις. εντάσσονται στις 

άςη τον Α'ντή Μέσης Γενικής 
εκοόόηκε μετά ατό την τράίςη 
και στηρι'Γοτα’ στις κείμενες 

7.11.83. σνμσωνα με το άρ-άρο 
19 τον ΝΑ. 287 /74. οι κατωτέρω: 
Κενα-'ΐά Ευαγγελία, καάηγήτοια κλάοον Α2 ΑΓΚ.4. τον 

Γν;,ννσ:ον Κορινον. ατό το όα&μό τον καθηγητή ΜΙΑ. 5. στον 
:;:ο όαόμ.ό το, καίηγητή ΜΚ,4. νε τλεονάζοντα χρόνο την 
ίσ α ηνερσν.ηνία. 2 χρόνια. 19 μήνες κζ: 17 ην.έρες. 
Τ.ανίνη·-ΛκερνανίιΒοο Αντιγόνη, κζνηγήτσ'.ζ κ.λάσον Α ΙΟ 

ΑΙΚ 3. τον 4ον Γυμνασίου Κατερίνης, ζτό το όζ-άνό το, κζ- 
ντγητη ΑΙΚ.3 στον ·οιο σζόμο τον καόηγητή ·;.ε ΑΙΚ.4. με 
τλεονσ/οντζ χ-σόνο οτν ιόιζ τν.εσον.ηνι.α. 3 χοόνια. 8 μήνες 
και 9 ημέσίες. Γ\:. ?ε€. ΠΕΕ τον ΤΠ ΕΠΘ'899/51 ,ί.84Μ 

Ο Προϊστάμενος κ.α.α. 
Ο Λνατ.'.ηοωτή: 

ΙΩ Α Ν ΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΛΗΣ 

Α[: την 120 "25.11,19.83 τράςη τον Α 'ντή ΑΙ.Ε. Γ1 ρέίε- 
Γζ'. τον στησίΓετζ: στις ισ/όονσες οιατζςεις και την 8/16. 
1 1.1983 τράςη τον ΠΤΣΑΓΕ. εντάσσεται η κα-3ηγήτρια Αγ- 
γέλη Βασιλική, κ/.άδο Α2. με ΑΙΚ4. το, ,λνκε σν 'Κιλιτ- 

τιάσζς. ζτό το σζύμ.ό το, κζνηγητή ν.ε Μ1\ 1 στον :>σιο όζόμ.ό 
κζ: ΑΙΚ 1 κζ: νε τλεονάΓοντζ χτόνο κζτά τον ην.ερον.ηνίζ 
σννεορια'σεω: τον ΠΤΣΑΙΓ Ι0.11.83Μ 2 έτη. 9 μήνες κζ: 

8 τνόρες. 
Ο: ατοσοχές αρχίζονν ζτό τη οημ.οσίενση της τράξεως στο 

ΦΕΚ (Ασ:5. 0ε6 ΥΕΕ τον ΥΠΕΙΤΘ 899/31 1.84). 

π 11 σοιστάαενος 

Σ Π . ΤΣΑΓΚΛΙ Ο ΓΙΟ ΓΛΟΣ 

Με την 27 50.12.1983 τρ-αΐςη το, Π ροισισαμενοο το, 

2:ν Γραςείον Λ.Ε. Αιτωλ/νίζς. τον εκοό-άη/,ε σ.μοωνζ νε 
τις οιζτάςεις τον :σχν·:νν. χτσηγονντζι. ζνζρσ':μ.:'/.!ζ. ζτο 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) Μβί > 

την ημερομηνία —ου συμτλήρωτάν τον αταιτούμενο χρόνο 
δόκιμης υτηρεσίας στο τροηγούμενο μισ-λολογικ,ό κλιμάκιο. ο: 
ακοδοχές το.ι ΜΚΟ στους ζ.ατωτεοω εκπαιδευτικούς λειτουρ¬ 

γού; Λ. Η.: 

ΜΚ6 (α,κό ΛΙΚ5ί έχουν ν.ισύολογική τροαγωγή 
-το ΜΚΟ. 

Κλάδου Αιδ/λων: 
Βουλδή Μαρία του Αγγέλου. ακό 22.11.83. 

Σ:αόοτούλου Κατίνα του Κων/νβυ. ατό 22.11.83. 

Αν των άκου Ειρήνη του Αντωνίου, ακό 1.12.83. 

Κατσαρού Αγγελική του Ν:/... ακό 1.12.83. 
Ο: ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους σύμφωνα ν ο 

τις διατάσεις του α·:5:ου 1 του Ν. 51)7/77. (Α.;ι5. βεβ. 

ΥΕΕ ΤΠΕΓΙΘ 1168/27.1.84}. 

Ο Προϊστάμενος 
ΘΩΜΑΣ IIΑΓΙ ΑΓΡΙΕ ΑΣ 

Με την αρι5. 53/22.12.1983 τράση του Προϊσταμένου 
του Ε' Γραφείου ΑΕ Αιαμ. Α. Αττικής, του ε κ. δ όλ η κε σύμφω¬ 

να με τ: ς :-χύουσε ς διστάσεις. διορύωνετα: η 20:6. 13 ί.3. 

1979 τράση. του τρώην Ε.Α.Ε'. Αημητσάνας (ΦΚ'Κ 92/79 

Τ. Γ'). ως τους το σημείο εκείνο, του αφορά τον τλεονά- 
ζοντζ χρόνο του είχε ο δάσκαλος Αεαμότου/.ος Μαρίνος του 
Ιωάννη, την 1η Φεβρουάριου 1979. του του 2γ'.νε η ένταση 
ατό το ΜΙ\3 -το ΜΚ4. ατό το εσφαλμένο «εντάσσεται απο 
το Μ)\3 στο ΜΚ4 και με τλεονάζοντια -/.ρόνο την 1η Φε- 
δρουαρ,ίου 1979. 8 μήνες ν.α: 12 ήμερες», στο ορλό «εντάσ¬ 

σεται ατό το ΜΚ3 -το ΜΙν4 -/.α; με τλεονάζοντα -/ρόνο την 
1η Φεέοουαοίου 1979. 9 μήνες κα: 12 ηυ.έοες». (Αρ1.#. δεδ. 
ΙΈΕ ΥΠΕΠΘ 659/27.1.84). 

Ο ΓΙ ροϊστάμενος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙ Α Π ΛΑΟ Π ΟΥ ΛΟΣ 

Με την αριλ. 57/22.12.83 τράση, του Π ρ οϊσταμένου της 
Α/νσης Α.Ε. Α'.αμ. Αυτ. Αττικής. του εν.οόόηΓ/.ε σύμφωνα 

.με τ:ς διατάσεις του ισχύουν. εντάσσεται ο κατωτέρου δ/λο? 

ατό 22.12.83. ημερομηνία συνεδριάσεως του 1ΙΥΣΑΕ Α’.αμ. 

Αυτ. Αττικής, ως εσής: 

Ατό το ΜΚ3 στο ΜΚ3. 
Κατσούλης Εμμανουήλ του Ιωάννη, ο/λος, με τλεονάζο- 

ντα /ρόνο στ:: 22.12.83. 2 έτη. 1 μήνα και 7 μέρες (με 
αναγνώριση τρουτηςεσίας ανατληρωτή δ λου Ο έτη. III μή- 
'ες και 3 αέρες).' ■ Λ::5. δεδ. ΙΈΕ ΓΠΕΙίβ 659/27.1. 
I 9Ν \ . 

Ο II σοϊστάυ,ενος 
Σ. ΑΛΕ.Ξ()ΊΙ()ΥΛΟΣ 

Με την αρ:5. 89. 20.12.83 τράςη του 11 ροϊσταμένου του 
6ου Γραφείου Δημοτικής Εκταίδευσης Αιαμερισματος Πει¬ 

ραιά του εκοόΑη'/.ε σύμφωνα με τις διατάσεις του αρλρου 
1 83 του II. Α τος 61! 77. του άρθρου 6 του 11.Α. 15/77 

και την αριλ. 19/24.11.83 τράση του ΠΥΣΑΕ Α/τος Πει¬ 
ραιά εντάσσεται ατό 24.11.83 ημεορμήν:α συνεδριάσεως του 
ΠΥΣΑΕ Α/τος Πειραιά ο Καράδας Στυρίδων. ϊίδ/λος με 
δα-5μό Αιδ/λ.ου με Μ.Κ.3 του 1ου Α.Σ. Γ’έντη, ατό το βαι&μο 
Αιο/λου με Μ.Κ.3 ττο δαλμό Αιο/λου με Μ.Κ.3 και με κλε¬ 

ονα,οντα χρο< 

3 μήνες κα: 
27.1.84). 

ο υκηοεσιας κατά την ηυεοου.ηνια αυτή 2 έτη. 
5 ημέρες. (Αριλ. δεδ. ΥΕΕ ΥΠΕΠΘ 659/ 

Ο ΓΙ οοϊστάμενρς 
ΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

Με την αρίυ·. 43/9.1.84 τράσηι του Προιτταμ,.νου του 
3ο^ Γραφείου Α.Ε. Α.Α. Αττικής, του ε,κδόληκε σύμφωνα με 
τι: διατάσεις του ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομικά, αϊτό την 
ηυερομηνια του συμτλήρωσε τον στα:τούμενο χρόνο ευδόκιμης 
υτηρεσιας στο τροη·;θύμενο μι-·5ολο·ν.κό κλιμάκιο, ο: ατοοο- 

νες τ:υ Μ1\ 1 ατο ΜΚ3 στην κατουτέρω εκταιδευτική 
λειτουργό Α.Ε.: 

ΜΚ4 (ατό ΜΚ3) 

Κλάδου Διδασκάλων: 

Εασιλε,ιου Α/.εςάνΐρα. ατό 1.11,1983. 

II ανουτέρο) διατηρεί την αρχαιότητά της σύμφωνα γε τις 
διατάσεις του άρθρου 1 του Ν. 567/77. (Α«:-3. δεδ. ΙΈΕ 
ΠΓΕΠΘ I 168/27.1.84 

Ο Π ςΟιστάμ,ενο.ς 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΓΤΣΑΑΗΜΑΣ 

51ε την αρ:Έ 17/30.12.83 τράση ταυ Προϊστάμενου του 
4ου Γραφείου Α.Ε. Α.Α. Αττικής, του εκδό-ύην.ε σύμφωνα 
με τις διατάσεις του ισχύουν, χορηιγούνοαι. αναδρομικά, ατό 
την ημερομηνία του συμτλήρωσε τον αταιτούμενο χρόνο ευ¬ 
δόκιμης οτηρεσίας στο τροτ-ούμιενο μισ^ο/,ογικό κλιμάκ.ο. 

οι στοιδοχες του ΜΚ6 στην κατωτέσω εκταόευτίΓ/.ό λεΐτου:- 
·;’0 Α.Ε.; 

ΜΚ6 (ατό ΜΚ5) έχε: ιυ.:σ-3ολο-':κή τ:οζ-'ω-·ή 
στο ΜΚ6. 

Ινλά σου Α: δ ασκάλιον : 
Α·5ανο)σ:άδόυ Χρυσά, ατό 28.12.1983. 

Π ανωτέρω διατηρεί την αιρχαιότητά της σύυ.φωνα υ.ε τις 
διατάσεις του άρ-λρ,ου 1 του Χλ 567/77. (Αφι-ί'. δϊβ.’ ΥΕΕ 
1Τ1ΗΠΘ 1108/27.1.841. 

Γ) Π οοϊστάμενος 
ΙΙΛΤΑΣ ΤΣΑΜΙΙΣ 

Με την 83/1983 τράση του 8ου Γραφείου Α.Ε. Πειραια, 
του εκδό-άηκε σύμφιονα με τις διατάσεις του ισχυουν, χορη¬ 

γούνται. αναδρομικά, ατό την ημερομηνία του συμτλήρωσε 
τον αταιτούμενοι χρόνο ευδόκιμης υτη.ρεσίας στο τροηγούμενο 
μισόολογικό κλιμάκιο, οι ατοέοχές του Μ.Κ.6 στον κατο>- 

τέρω εκταιδευτικό λειτουργό Α.Ε.: 

Μ.Κ.6 ατό Μ.Κ.5). 
Κλάδου Αιδασκά/,ων: 

Κακαδελά/.η Χρήστο. ατό 29.12.1983. (:χε: μισλολογική 
τροαγωγή του Μ ,Κ.61. 

Γ) ακωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά του, σΰμσαννα με τις 
διατάσεις του άι-λιου 1 του X. 567’ ~7. (Αριό*. δεδ. ΙΈΕ 
ΥΠΕΠΘ 1168/27.1.84). 

Π Π ςοιστάυ.ενος 
ΤΙΜ. ΚΟΥΡΧΙΩΤΗΣ 

Με την αρ. 79/5.12.83 τράση του 11 ροϊσταμένου Δ/νσης 
Α.Ε. X. Αχαίας του στηρίχτηκε στην αρ. 1(1/ ΙΟ—17 -II 

—1982 τράση του ΠΥΣΑΕ Χλ Αχαίας και τις διατάΙσεις 
του ισ/ύουν. εντάσσονται ο: κάτωθι: 

Ανωγιάτη Βικτωρία του Νικολάου, νητ/γός ςθυ 1-5 νηκ/ 
γείου Λιμνοχωρίου. ακό το δζ-ζμό νηκ/γού κα: ΑΙ.Ιν.3. στον 
ίδιο δαόμό και Μ.Κ.3. και με κλεονάζοντα χρόνο στις 16. 

11.1982 ημερομηνία συνεδριάσεως τ.:υ 11 1'ΣΑΕ Αχαίας. 2 

έτη. 2 μήνες και 6 ημέρες. 
Ζώη Χρυσούλα του Χι/ολάου. νηιτ/γ-ός του 15 νηκ/γριον 

Σαγ-εϊκων. ατό το δαύμό νητλ-ού κα: Μ.Κ.3. στον ίδιο δα- 

ίμό κα: Μ.Κ.3. κα: με τλεονά'ύοντα χρόνο στις 16.11.82. 
ημερομηνία συνεδριάσεως τ:υ ΠΥΣΑΕ X. \χαίας. I έτος. 
6 χήνες και 3 πιέτες. /.\::5. δεδ. ΥΕΕ ΥΠΕΠΘ 659/27. 
1.1984), 

Π Προϊστάμενος 

ΛΘ. ΜΛΚΡ1ΙΣ 
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Μ; την αριό. 26'2!).1 2.1983 τράςη του Προϊσταμένου 
του Ιου Γραφείου Λημ. Εκτ/σης Δράμας. του εκδόόηΓ/.ε σύμ- 

φοινα με τ;; διατάσεις του ισχύουν, χορηγούνται. αναδρομικά, 

ατό την ημερομηνία του συμτΛήρίοσβν τον αταιτουμενο χρονο 
ευδόκιμ-ης υτηρεσίας στο προηγούμενο μισόολογικό κλιμακιο. 
ο: ατοδοχές του Μ.Κ.6 στους καιτωτισω εκταιδει/τίκούς λει¬ 

τουργούς Λ.Ε.: 

Μ.Κ.6 (ατό Μ.Κ. 5/0). 

Κλάδου Διδασκάλων: 
Αμερινού Γαρυφαλλιά του Γεωργίου, ατό 28.12.83. 

Σκορ ο ας Παναγιώτης του Ιωάννη. ατό 28.12.83. 
Οι ανοκέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους, σύμφωνα μο 

τις διατάσε,ις του άο-λσου 1 του X. 567/77. {Αζώ. βεβ. 
ΥΕΕ ΥΙΙΕΙΙΘ 1069/26.1.84). 

Ο Π σοϊστάυ.ενος 
ΧΡΙΙΣΤΟΣ ΑΚΛ1ΙΣ 

Με την 33/22.12.1983 τράςη του Προϊστάμενου 2θυ 
Γραφείου Λ.Ε. Περιφέρειας Κάτω Νευροκοτιου, του εκόό- 

•ΑηΓ/.ε σύμφωνα με τις διατάσεις του ισχύουν, χορηγούνται, α¬ 

ναδρομικά. ατό την ημερομηνία του συμτλήοωσαν τον ατα1.- 

τούμενιο χρόνο ευδόκιμης υιτηρεσ/ας στο τροηγούμενο μισύ/ο- 

λογικό κλιμάκιο, οι ατοδοχές του Μ.Κ.3 στους κατώτερο) 
εκταιδευτίικούς λειτουργούς Δ.Ε.: 

Μ.Κ.3 (ατό Μ.Κ.2). 

Κλάδου Διδασκάλων: 
Ατό 15.9.1983: 
Βαφειάδου Ελένη του Δημητρίου. 
Κόζα Αικατερίνη του ΙΤλία. 

Κουρσίδου Ανατολή του Παύλου. 
.Βασιλειάδης Θεόίο)ρος του Γρηγορίου, 
Θεοδοσίου Θεοδόσιος του Θεοδώρου. 
Σαμαράς ΓΙλίας του Αθανασίου. 
Τρελλότουλος Θεόδο>οος του Αντωνίου, ατό 13.10.1983. 
Θ: ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους, σύμφοονα με 

τις διατάσεις του άτόσου I τοίυ X. 567 77. ΪΑοιό. βεβ. 
)ΈΕ ΥΠΚΠΘ 1069/26,1.84). 

Ο Γ1 οοϊστάυενος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΤΖΑΣ 

Με την 60/10.12.1983 τράση του Προϊσταμένου του 2ου 
Γραφείου Λ.Ε. Δωδ/σου, του εκδόληκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάσεις του ισχύουν, χορηγούντο»:, αναδρομικά, ατό την ημε¬ 

ρομηνία του συμτλήρωσα,ν τον αταιτούμενο χρόνο ευδόκιμης 
υτηρεσίας στο τροηγούμε,νο μισόολογικό κλιμάκιο, οι ατοδο- 
’/ες του Μ.Κ.4 στους κατωτεσω εκταιδευτ’.κούσ λειτουσ*/ούς 
Δ.Ε.: 

Μ.Κ.4 (ατό Μ.Κ.3). 

Κλάδου Δασκάλων και Νητιαγωγών: 

Κόκκινου Καλλιότη του Νικολάου, ατό 1.11.83 (Δασκά¬ 
λα ). 
Μαλλιά Σεβαστή του Σάκε λ λ ορίου, ατό 27.12.83 ΓΝη- 

τ ιαγωγό ς). 

Γα/ν υ,ιτά,ν.η Ευδοκ/ία του Μιχαήλ, ατό 17.3.84 (Δασκά¬ 
λα/ . 

Π: ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους, σύμφωνο με 
τις διατάσεις του άσ-5-ρου I του X. 567 /77. ΟΥσιΈ βεβ. 
ΥΕΕ ΠΙΕ 11 Θ 1108/27.1.84Κ 

Με την αρι-ί). 61411.12.83 τράση του Προϊστάμενου του 
2ου 1 ρ. Λ. Γ.κ.τ σεως Δωδ/σου. του στηρίζεται στις διατά¬ 

σεις του ισχύουν, χορηγείται το Μ.Κ.6 στις ταρακάτω δο 
σκάλες. του έχουν τάρε: ήδη Μ.Κ.6 λόγω μισ-ύολογικής τρο- 

αγοϊγής. ατο την ημερομηνία του συμτλήρωσαν τον αταιτού- 
υ.ενο χρόνο ευδόκιμης υτηρεσίας. 3 ετών, στο βα-5μό του διδ' 

Ευγενικού Αγγελική, ατό 20,.8.83. 
1'σ.ταρη Ηεμε'λίνα. ατό 20.8.83. 

Γα.βαλά Νίκη, ατό 22.11.83. 
Μταϊράμη Θεμελίνα. ατό 28.12.83. 
Παταντωνάκη Αικατεσίνη. ατό 7.1.84. (Λ::#, βεβ. ΕΚΕ 

)“ΠΕΠΘ 1168/27.1.84;. 

Ο ΓΙ οοϊστάμενος 
XΑΡΑΛΛΜ Π ΟΣ ΛΜΟΡΠΝΟΣ 

Με την 45/22.12.1983 τράση του Προϊστάμενο; του 3ου 
Γραφείου Δημ. Εκτ/της Δω δ. σου. του εκδόόηκε σύμφωνα με 
τις διατάσεις του ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομικά, ατό την 
ημερομηνία του συμτλήρωσαν τον αταιιτούμΐνο χρόνο ευδόκι¬ 

μης υτηρεσίας στο τροηγΌ-ύμενο μισύολογικό κλιμάκιο, ο: α- 
τοδοχές του .Μ.Κ.4 σ'/ους κατωτέρω εκταιδευττ/.ους λει- 

τουργούς Δ.Ε.: 

Μ.Κ.4 (ατό Μ..Κ.3). 

Κλάδου Διδασκάλων: 
Νικολότου/.ο Παναγιώτη του Δημητρίου. ατό 19.10.1983. 

Διακογιάννη Δέστοινα του Θεοδοσίου-, ατό 30.10.1983. 

Καττίλή Μαρία του Φιλίττου. ατό 23.11.1983. 
Κρητικού Μαρία του Ιωάννου. ατό 2.12.1983. 

Οι -ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά του;, σύμφωνα με 
τις διατάσεις του άο-λοου 1 του X. 507/77, λλίΐλ. βεβ. 
ΥΕΕ ΥΓΙΕ-ΓΙΘ 1069/26.1.84). 

Θ 1Γ ιοϊστάυ.ενος 
ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΔΙΠΛΟΣ 

Με την αριλ. 35/22.12.1983 τράςη του Προϊστάμενου 
του Ιου Γραφείου Δημ, Κκτ7σης Εύβοιας. του εκδόόηκ: 
σύμιωνα υ.ε τ.; διατάσεις του ισχύουν και του στηρίζεται 
στη με αριλ 33 -21.1 2.1983 τρο'ςη του ΠΥΣΜΕ X. Εύ¬ 

βοιας. εντάσσονται ατό 21.12.1983 οι ταρα/.άτω Χητ/γοί: 

Μ.Κ.4 ϊατό το Μ.Κ.4). 
Βασιλική Λοβέρδου του Θεοδώρου. Χ/γός του 2/Α. 2ου 

ΧΤ/γε:ου Χ’. Λρτάκης. με τλεϊνάζον τ α χρόνο στις 21.12,83, 

0 :-τη. 7 μήνες και 20 ημέρες. 

Μ.Κ.4 ϊατό Μ.Κ.2 ’. 
Αγγελική Καλαρύτη του Σταύρου. Χ'ητ/γός του 2/·7. X/ 

^•2ίου Λ*/. Νικολάου. υ.ε τλεονάζοντα χοόνο στις 21.12.1983 

:> έτη. 7 ν/όνε; και 27 ηνέσες. ίΆσιΧ βεβ. ΥΕΕ ΥΠΕΠΘ 
659/27.1.84). 

Ο Πσοϊστά'υ.ενο; 

ΜΙΧΑΛΗΣ' ΠΛΧΑΠΑΡΗΣ 

Με την 23/28.12.83 τράςη του Π ροϊστάμενου του 2ου 
Γραφ. Δηα. Εκτ/σης X. Εύβοιας, του εκδό/ηκε σύμφωνα με 
τις διατάσεις του ισχύουν, χορηγούντο;, αναδρομικά, ατό την 
ημερομηνία του συμπληρώνουν τον αταιτούμενο χρόνο ευδόκι¬ 

μης υτηρεσίας στο τροηγούμενο μ:σ·$ολογ:κό κλιμάκιο, ο: α¬ 
τό δοχετ του Μ.Κ.3 στους κατωτέρω εκπαιδευτικούς λειτουρ¬ 

γούς ΧΕ.: 

(Μ.Κ.3 (ατό Μ.Κ.2). 

Κλ άδο υ Α ι δ ασκ άλων : 
Δηαητρ :7,η Αγγελική του Μιχαήλ. ατό 19/1 0/83 αναδρο¬ 

μικά. 
Σέντα Θεοδώρα του Εμμανουή).. ατό 19.10.83 αναδρομικά. 

Κλάδου Χ’ητιαγ'ΐογών: 
Ζώγα Μαρία του Ηλία. ατό 15.9.83 αναδρομικά. 
Τανβα/ά Βασιλική του Γεωργίου, ατό 15.9.83 αναδρομικά. 

Ο: ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους, σύμφωνα με 
τ·τ δ’ιατάσεις του άσόσου I του X. 567/77. Λσιό. βεβ. 
ΥΕΕ ΥΠΕΠΘ 1069/26.1.84'. 

Ο Πιοϊστάυ.ενος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΊΛΜ11Σ 
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Μ; --φ χ:.·.·5. 01/21.12.1983 τ^άση του Προϊσταμένεα 
της Λ · ντ·η.ς Λ.Κ. Νομ.·ού Κυρυΐτκνέιχς. του εκδό.3'ηκε σύμφω¬ 
να με τι: κείμενες διατάσεις. εντάσσον/τ* ο: κατωτέρου 
ταιδευτικο: λειτουργοί 3τ-—6 το δα·3μό του Λ::/λθυ και ΑΙ.Κ. 
Η 7τον 1010 δαόμό 7.7: Μ.Κ. 7.71 Χϊ τ’/.δονάζοντζ '/ρό'/Ο. 7.7:7 
την ;21.12.83. 7ο:όν του γράφεται ατεναντ/. στον καύέν'ζ. ως 

Κλάδου Διδασκάλων: 
Με τ'λεονάΊ.οντα 

χρόνο 
ετη μήνες ηυ.εσ: 

Ζ: ον. α ς Κ ων/νος του Νικολάου 2 3 9 
Καέδαδ ία Ελένη ι :ου Στυλιανού 2 7 29 

1 ’ο'ιδηε Γεώ;·τος του Σωκράτη — 10 1 

Τ'έά'Λο; Πέτσος του Αηυητρίου 2 2 5 
Τσιτσώνη,ς Γεώεγιος του Στέσγιου .— 6 11 

δε δ. ΥΕΕ ΥΠΕΠΘ 059/27, .1.84), 

Ο ΤΙ οο'ίστάμενοσ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΙΙΣ 

Με την αρ:·5. 18/30.12.1983 τράση του 11 ροϊσταμένου 
σ:υ 3ου Γραφείου Λ.Κ. X. Ημανναις. του εκδόόηκε σύμφωνα 
με διατάσεις του ισχύουν, χορηγούνται. αναδρομικά. ατό 
την ημερομηνία του συμτλήρωσε τον αταιτούμενο χρόνο εχο- 

ν.'χη; υτηρεσιας στο τροηγούμενιο μιίσύ-ολογΊκό κλίμώο:·:. ο: 
ατοδοχές τοο Μ.Κ.3 στον κατωτ/οω εκπαιδευτικό λειτουο- 
•ό Λ.Κ.: 

Μ.Κ.3 ϊατό Μ.Κ.2). 

Ι\λζίου Αι:δασκίλών: 

Μεντή ΙΙλία τοο Φωτίου. ατό I Ιί. 11.83. 

<) ανωτέιω διατησε! την ασχαιότη,τά του. σύυ.οωνα μ; τ:ς 
ίικάςεις τοο άρύρου I του X. 507/77. (Αβι*. δβδ.' ΥΕΕ 
ΥΠΕΠΘ 1060/20.1.84). 

II 11 οοϊστάν.ενο; 
ΑΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Π ΟΓΛΟΣ 

τ:σ διατάζεις τοο άρόρου 1 του X. 507/77. ,Λρ:>3. δεδ. 
ΥΕΕ πΓκίΙΘ 1009/20.1.84). 

Ο Προϊστάμενος 
Λ II ΟΣΤΟΛΗΣ ΙΊνΛ,ΓΚΛΣ 

την 18/29.12.1983 τράση τοο II 

ίοο Α.Ε. Περιφέρειας Ιειράτετρας. 

ροϊσταμένου τοο Ιου 
τοο εκδόόηκε σύμ¬ 

φωνα με τ:ς διατάσεις τοο ισχυουν. χορηγείται αναορομια.α, 
ατό την ημερομηνία τοο συμτληρώνε: τον αταιτούμενο χρό¬ 

νο ευδόκιμης υτηρεσιας ατό την κανονική τροαγωγή στο ίαό- 

μό δ: δ/λ ου Λ' με ΜΚ5, το ΜΚ6 στον κατωτέρω εκταιδεο- 

τ:ν.ό λειτουργό Α.Ε.: 

ΛΙΚΟ αττό Μ Κ 5 0). 

Κλ άδου Α:δ ασκ άλων: 
Χατζάκη Ιωάννη του Γεωργίου. αναδρομικά ατό 29 Δε¬ 

κεμβρίου 1983. ο οτοιος έχε: τάρει ήδη το ΜΚΟ λόγω μ'·- 
σ·5:λογ;κής τροαγωγή: (ΦΕΚ 284/17.9.82 τ. Γ'). ανα¬ 

δρομικά ατό 5.2.1982. 

Ο ανωτ. ρω διατηρεί την αρχαιότητά του σύμφωνα με τ:ς 
διατάσεις τοο άσ-ί/ου 1 του X. 507/77. (Λριό·. βεβ. ΥΕΕ 
V ΠΕΙ I Η 1069/26.1.84). 

Π Προϊστάμενο: 

ΓΕΩΡΓ. ΕΜΜ. ΑΪΙΜΗΤ'ΡΙΑΝΛΚΗΣ 

Με την αρι·&. 23/29.12.1983 τράση του Προϊσταμένου 
το: 2ου Γραφείου Δημοτικής Ετιτ/ση: Σητείίαις. του βοο2ο·- 

ύη/.ε σύμφωνα με τ:ς διατάσεις του ισχύουν, χορηγείται δασ¬ 
μολογική τοοαγωγή στο ΜΚ6. αναδρομικά ατό 28.12.1983, 
στη δασκάλα Καραγιαννάκη Αέστοινα του Γεωργίου, του Δη¬ 

μοτικού Σχολείου Α' Σητείας. με δαύμό Α/λου Α'. του έχε: 
-άρε: ηοη το ΜΚΟ λόγω μ ισύο λογικής τρο>αγωγής. ετειδή 
συμτλήρωσε στην ημερομηνία αυτή τον αοαιτούμενο χρόνο ευ- 

οόν. μη; υτηρεσιας στ 
Η ανωτέρω διατη.ρ: 

διατάσεις του άρόρου 

τροηγούμενο δαόμό. 

ην αρχαιότητά της σύμφωνα με τ:ς 
X. 56 1/ I I . < Λ«·3. ΥΕΕ 

ΥΠΕΠΘ 1168/27.1.84). 

Με την .)2/'30.12.1983 τ.ράςη του ΓΙρ·οϊστά(χενου Α/νσης 
Αημ. Ι·/Λτ/'της Καρόίτσας, του εν.οόόην.ε σύμφωνα με τ.ς ϊ:α· 
ταςεις του :σχυουν, χορηγούνται, αναβρομινυά. ατό την ημε¬ 

ρομηνία του συμτλήρωσε τον ατα:τούμενο χρόνο ευοό/.'.μης υ- 
τηρεσιας στο τροηγούμενο μ’σ-ίολογινό 7.λ:αά·/.:ο. ο: ατ·α·οο· 
χες του Μ.Κ.Π στον ν.στωτερο> ε/τα:;:.τ·.·/ό λ.ε:τουργό ΑΕ ; 

Μ.Κ.6 (ατό Μ.Κ.ο). 

Κλάοοο Α'.ίασ/άλων: 
Ευνυμιου Τατ'άρχη του Ευόυμίου. (εχ=: υ/.σ-λολο-' τσοα- 

γνογή στο Μ.Κ.Ο/ ατό 28.12.83. 

Ο ανωτε,ρω 2:ατμιρ-εί τητ^ αρχαιότητά του. σύμφωνα με τ’.ς 
οίατάςεος του άρθρου 1 του Ν. 567/77. (Λο:3 βεβ 7ΈΕ 
ΓΓΙΕΙΙβ 1168/27.1.84/ 

Ο Π.οοϊστάμενος 
ΚΩΝ/ΝΠΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 

ΑΙε την 00/28.12.83 τραςη του Προϊστάμενου του 4ου 
Γραφείου Α.Ε. Χυμού Κα,ρίετσας. τμ^ εν.όό-ληιν.ε σύμφωνα με 
τ:σ ;:αιτάςε:ς τ:υ ισχύουν, χορηγούντα:. αναορομτ/.ά. ατό την 
η'υ.ερομη/οα του συτυ,τ/,ήρωσαν τον ατα:τούμενο χρόνο ευοό- 

7.:μη: υτηρεσιας στο τιροηγούμενο μ'τυο7.ογ:κό /λίμάν.'.ο. ο: 
αττοοχες του ΜΚ4 ττουσ /.ατωτΜω :7.τα:όευτ:7.ούτ λειτου'- 
γούς Α.Ε.: 

ΜΚί (ατό ΜΚ31 

Ινλά'ου Δ/λων: 

I εγο·υ Χριστίνα του Παύλου, ατό 11.10.83. 

Μ/.οτ/.ίά Λεμονιά του Χριστόφορου, ατό 18.10.83. 

Ο: ανωτέρω ?:ατηρούν την αρχαιότητά τςυς σό,ν.φωνα με 

• I 11 οοιστάυ.ενος 
ΑΠΜΠΤ1 ΊΟΣ Π ΑΠ ΛΑΤΪΛΙΤΙΤ1Ί< Π' 

Με την αρ:ό. 77/28.12.83 τράςη του Προϊσταμένου τη? 
Α/νσης Αημ. Εα.τ/σης Μαγνησίας, του ε/.οόόην.ε σύμφωνα 
με τις ο:στάσεις του ισχύουν, χορηγούνται, αναίρομιν,ά. ατό 
την ημερομηνία του συμτ/.ηρώνε: τον ατα:τούμε.νο χρόνο ου- 
οό/,ιμης υτηρεσιας στο τροηγούμενο μ'.σόίολογ’.ν.ό ν.λ:μά·/.·>.ο. ο: 
ατοόοχέσ του Λ1Κ6 στην /.ατωτέοω εν.ταιϊευιτίν.ό λειτουογό 
Α.Ε.: 

ΜΚΟ (ατό ΜΚ5/0). 

Κλάδου Διόασν.άλων : 
Ιίάντου Ανϊρονίχη του Θεοδώρου, ατό 28.(2.83. 
Η ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά της σύμφωνα με τις 

διατάσεις του ά:-υ::υ 1 του Ν. 567/77. (Αοιό. όεό. ΥΪΕΕ 
ΥΠΕΠΘ 1069/26.1.84). 

Ο Π ϊΌΪστάοι.ενος 
ΚΩΧ/ΧΟΣ Π Α ΠΑ,ΠΛΧΧΗΣ 

Με την αρ:ό·. 23/9 12.83 τράξη της Προϊστάμενη; του 
Γραφείου Α.Ε. X. Μαγνησίας, εντάσσεται η νητιαγωγός Ινο- 

νιόρδου Ιωάννα του Χιν.'.λάου. του ! /-3. Χητιαγοσγείου Ανά- 
όρας. με Ια·.3αό νητ:αγωγού 77: ΜΚ3. στο όαίμό νητιΟ-μο- 
γοό με ΜΚ3. ατό 8,12.1983 7,7: υ.ε τλεονά/οντα χρόνο 2 

έ:τ. 5 ν.ήνεε ν.ο: 18 ηαέοες. (Αοι-3. δεδ. ΥΕΕ ΥΠΕΠΘ 
659/27.1.84/ 

Η Π :ο'ίστ<αιυένη 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΛΚΑΣΗ 
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?\Γ2 την α·:·.3. -40/29.12.83 τοΟ Π ροϊττο^ τον 

2ο·ν Γράφε-ου Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας, ττον ς>γ2ό&ψΑ σύμφωνα μ.·» 

τις διατάξε·.; -ον ισχύουν, -/ορκτ^οόντ*:, ανίαδρομικά, ατό "Ό 
ημερομηνία τον σνατλήρωσε τον αταιτούμενο χρόνο ενδόκι- 

μ.ης ντη,ρεσίας ττο τροηγούμενο μισ-ίολογν/νό κλιμάκιο. ο-: 

ατοδν/ές τον ΜΚ6 στην κατωτέοο) εκταιδει,τικό λί'.τνογό 

Δ.Ε.:' 

ΜΚΟ Έτό ΜΚΓι/ίΓ.. 

'Κλάδον Διδασκάλων: 

Ποΐ/λοίτούλον Γεωργία τον Νικόλαόν, ατό 28.12.83. 
11 ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά τη; σύμφωνα με τι; 

διατάξει: τον άτόοον 1 τον Ν. 567/77. (Α,ειΊλ βΐβ. ΕΕΉ 

ΠΙΕΙ1Θ 1009/26.1.84). 

Ο II ενϊστ.άμενο.; 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΤΡΗΣ Ή ΑΡΓΕΡΟΠΟΕΛΟΣ 

ΑΙε 
Ιον Γ 

την αριό. 4(1 28.12.83 τοάξη 

αφείον Λημ. Εκτ/σης Πέλλα;, 

τον 11 ροϊσταμένον τον 

τον εανοό-ί-ηκε σύμφω- 

να μ,ιε τις διατάξεις τον ισχύουν. χο.ρηγοό'/ται, αναδρομικά* 

ατό την ημερομηνία τον σνατλήρωσε τον «ταιτονμενο χρόνο 

ευδόκιμης υττηρεσίας στο τροηγοΔμενο μισΔολογικό κλιμάκιο, 

η: ατοοοχ-τ τον ΜΚ3 στον κατωτέοω έκτοι: δεητικό λειτον:· 

γό Α.Ε.: 

ΛΓΚ3 (ατό ΜΚ2). 

Κλάδου Δ/δων: 

Παταβραάμ Ιωάννη τον Θεμιστοκλή, ατό 12.10.83. 

Ο ανωτέρω δ:ατη.:ε! την αοχαόοττά το> σύ ίσωνα ·.·.· τ.; 

διατάσεις τον άοόϊον 1 τον Ν. 567/77. !Λ:ΐ"3. 6ε?. ΕΕΕ 

ΠΙΕΙΊΘ 1 168/27.1.84). 

Ο II εοϊστάοιενος 
ΕΜΜΑΝΟΕΙΙΛ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΙ!! 

ΑΙε την 27/5.1.1984 τράξη τον II ροϊσταμένον τον Γρα¬ 

φείου· Δ νση; Δη;;.. Εκτ/σης Πρέβεζα;, τον εκόόνηκε σύμ¬ 

φωνα με τ ; διατάξεις τον ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομι- 

κά. ατό την ήμερομηνόα τον συμ,τληρ'ωσβ τον αταιτούμενο 

χρονο ευδόκιμης ντηρεσιας ττο προηγούμενο μισΔολογοκό κλι¬ 

μάκιο. οι ατοδοχέ: τον ΜΚΟ στην κατωτέρω εκταιδεντικό 
λ.ει τουργό Δ.Ε.: 

ΑΓΚΟ ατό ΜΚ5 (1). 

Κλάδου Νηιτ/γών: 

Λγριάνα II αρ-α.-ννενή τον Νικολάου, 

II ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά 
διατάξεις τον άρτιον I το·ν Ν. 567/7 

ΠΙΕ Π Η 1009/26.1.84 ). 

ατό 16.10.83. 

τη; τν,'κο·ωνα με τι; 

7. (Αρ.ΐ'5. βεβ. ΕΕΕ 

Με την αρι-3·. 4/30.1.84 τ,ρ.άξη τον Προϊσταμένου τη; 

Δ/ντηι; Δημ. Εκτ/σης Πρέβεζας. απολύεται ατό την ντη- 

ρετια. χωρίς αποζημίωση ατό το Δηιμότιο. η Κώτση Βασι¬ 

λική τον Νικολάου, τον ανατληιρούσε τη νηπιαγωγό Τσώλη 

Κατ-ιανή τον Νητ/γείο·ν Θεμέλου. ατό 16.1.1984. 

Ο II εοϊστάμενος 

ΣΓΤΕΡΙΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΣ 

Με την 21/22.12.1983 πράξη της Π ροϊσταμένης τον 

2ον Γραφείου Δ.Ε. I'ελύμνης. τον εκδόυηκε σύμφωνα με τ:ς 

διατάξει; του ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομι-κά. ατό την ημε¬ 

ρομηνία τον τομτλήρωσε τον αααιτθύμ.εν>ο χρόν·ο ευδόκιμη; 

ντηρ.εαια; στο τροηγούμενο μα.σ-ΰολογιικό κλιμάκιο, οι ατοδο- 

/ ? οον ΜΙ\4 ττην κατωτέρω εκπαιδευτική λειτουργό Δ.Ε.: 

ΜΚ4 λατό ΜΚ3) 

Κλάδου Διδασκάλων; 

Λνδροολάκη Μαρία τον Ερρίκον, ατό 10.10.83. 

II α-ωτερω διατηρεί την αρχαιότητά τη; σύμφωνσ μ« τι; 

διστάσει; τ:ν άοΔοον 1 τον Ν. 507 'π. Λ,οιν 

VIIΕΓΙΘ 1009/20.1.84). 

II Ποοιτταμένη, 

ΧΡΓΣΗ ΛΝΔΡϋ 1‘ΛΛΚΙ 1 

ΑΙε τη 44/36.12.83 τραςη τον 11 ροϊτταμέ/ςν τον 3ον 

Γραςείον Δη.;.. Κν.τ/τη; Σερρον/. τον εκδόίηκε τόμ;ω-·α με τ:; 

διατάξει; τον ιτχνονν, χορηγοννταιΐ. αναδρομικά, ατό την ημε¬ 

ρομηνία τον τνμτλήρωτε τον αταιτονμενο χρόνο ενδοκιμη; 

ντηρετίας ντο τροηγονμενο μιαΔ-ολογικ/ό κλιμάκιο, οι ατοδο- 

χέ; τον ΜΚ6 στην κατωτέρω εκταιδεντικη λειτονργό Δ.Ε.: 

ΜΚΠ ατό ΜΚοΊΡ. 

Κ λ άδ ον Ν ητ ι αγωγών : 

Γιατονντζίδον Ελένη τον Ανιαστασιον. ατό 23.12.83. 

Η ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά τη; σνμρωνα με τι; 

διατά£ει; τον αοό-εον 1 τον Ν. 567/77. (Αριό·. βεβ. ΑΕΙ:. 

ΠΤΕΙ1Θ 1069/20.1.84). 

Ο Π 5 0'ιστάν.ενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΠΣ ΚΛΡΠΓΓ1ΙΣ 

ΑΙε την αριό. 20/19.12. .83 τ * Ρ 33^ Τ|( Προΐσ* ;2Η.£νΟ^ 

5ο ν Γραοείον Δημ. Εκτ/ση ; Ν. Σερρών. ”00 £ί·Λ? ν^Τ,7,£ Ε;;.- 

ιωνά με τις διατάξεις τον ισχ. (/. εν Τ 2^ τ:ντχ·. 7Τ0 «Ε 7.7: 

ΑΓ.Κ. ο: κατο)τέριο εκτ·- 'κοί λειτονργοί Α.Ε.: 

Εν τάξη στο ΜΚ4 (ατ ό ΜΚ3). 

Κ'λ ά δ ο ν Δ ι δ α σ κ άλ ω ν : 

Μοντσιον Κοονηλία τον Δηταητρίον, α·ε τλεονάζοντα χρονο 

στ-.; 12.12.1983, 1 έτο;. 16 μήν·ε;.' 29 ημέρες. 

Ένταξη στο ΜΚ3 (ατό ΑΙΚ3). 

■Κλάοον Διδασκάλων: 

Φαλνκα Ασημένια τον Δην.ητριον, με τλεννάζο·ντα χρονο 

στι; 12.12.1983. I έτο;. 9 Ν/.'ε;. 27 νν.έρε;. 

Κ λ άδ ο ν Ν ητ ι α γ ωγ ώ ν : 

Σατονντζή Ελένη τον Γεώργιον, με τλεονάζοντα χρόνο 

στι; 12.12.1983. 1 έτο;, 6 μήνες. 25 ημέρες. 

Ο: ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τονς σνμρωνα νε 

πσ διατάσεις τον άο-όοον 1 τον Ν. 567 Α 977. ' Αοιό. βεβ. 

ΥΈΕ ΤΤΓεΓΚ-) 659/27.1.84). 

Ο ΙΙεΟιστάν.ενος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΑΙΑ1 ΑΣ 

Με την 72/28.12.1983 τράξη τον Προισταννένον Δ/νση; 

Δ.Ε. Τρικάλων, τον εκδόόηκε σνμ.οωνα με τις διατάξεις 

τον ισχνονν. χορηγούνται, αναδρομικά, ατό την ημερομηνία 

τον σνμτληρωσαν τον αταιτονμενο χρόνο ενδόκιμης ντηρεσιας 

στο τροηγοάμενο μισόολογικό κλιαάο/.ιο. οο ατοδοιχες των Μ.Κ. 

6 και 3 στον; κατωτέρω εκτ/κοός λειτ«νργονς Δ.Ε.: 

ΜΚ6 (ατό ΜΚ5 και μισόό ΜΚΟ). 

Κλάδοιν Δίδ/λων: 

Χήρα Εναγγελία τον Σταύρον, ατό 8.12.83. 

Παταβασιλείον Εναγγελία τον Σοησανον. ατό 28.12,83, 

ΜΚ3 ί ατό ΜΚ2). 

Κλάδον Διδ/λων: 

Κόρκα Ελενί-ερια τον Γ’εωργίον. ατό 12.10.83. 

Ο: ανωτέρω διατηρούν την αεχαιότητά τους σνμρωνα με 

τ ι τ διατάσει: τον ά:·5:ον 1 τον Ν. 567/1977. (Αο:·3. βεβ. 

ΓΕΕ ΕΙΤΕ Π Θ 11 68/27.1.84:. 

Π Π ιοιστάν.ενο; 

ΑΧ. ΓΤ Λ11 Π ΑΣ 

Με την 31/29.12.83 τράξη τον ΙΙροισταμένον τον 2ον 
Γραρείο,ν Α.Ε. Ν. Φθιώτιδας, τον εκδόόηκε σύμςωνα με τι: 

διατάξε·; τον ισχύονν, χορηγούνται, αναδρομικά, ατό την ημ.ε· 
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ρομη'ία που συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο ευδόκιμης 
υπηρεσίας ;τι προηγούμενο μισΔολογικό κλιμάκιο, οι αποβο- 

νέ: τ:υ ΔΙΚΟ στους κατωτέρω κοπαιδευτίΆους λειτουργούς 
Λ.Ε.' 

ΜΚϋ (από ΜΚ5/6) 
ΙΓλάοον Διδασκάλων: 

Νιωτακη Ολυμπία τ:υ Ν ικολαον, από 8.12.33. 
Μπακόλα Ενάγ'γελο τον Κων/νου. από 28.12.83, 
(.)■ ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους σύμφοίνα μ® 

τις διατάπει; του άσΔτον I του X. 567/77. (Α;ιΔ. όεδ. 
ΓΕΕ ΥΠΕΓ1Θ 1069/26.1.84). 

() 11 σ οϊστά’Λενος 
ΣΠΓΡΟΣ ΧΟΤόπΟΤΛΟΣ 

Με την α,?ι·3. 41/29.12.1983 πράξη του Δ/ντή Δ/νστ; 
Δη:.. Γκτ/σης X. Χαλκιδικής. τον εν.οόΔην.ε σύμφωνα με 
τις διατάξεις τον ισχύουν, χορηγούνται αναδρομικά. ατό την 
ημερομηνία τον συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ευδόκι¬ 

μης υπηρεσίας στο προηγούμενο μισΔολογικό 7.λιμ.άκ:·ο. οι 
αποδοχές τον ΜΚ4 στον κατυιτέρω εκπαΊΐόεντικ.ό λειτουργό 
Δ.Ιό.: * 

ΜΚ4 (ατό ΜΚ3) 

Κλάδου Δασκαλών: 

Δήμιτσα Δημήτριο το'ν Χρηστόν, ατό 8.12.83. 

Ο ανωτέρω δεαιτηιρεί την αρχαιότητά τον σύμ/φωνα με τις 
διατάξεις τον άρΔρον 1 τον Ν. 567/77. (ΑριΔ. 8εβ. ΓΕΕ 
ΠΠόΙΐΗ 1168/27.1.84). 

Ο ΔιενΔνντή,; 

I. ΔΓΛ11ΜΠ ΑΣΠΣ 

Με την 29/30.12.1983 πράξη τον Προϊστάμενον τον 2-ου 
Γραφείου Δ/μ. Εκπ/σης X. Χαλκιδικής. τον εκδόΔηκε σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις τον ισχύουν. χορηγούντο1:, αναδρομικά, 
ατο την ημερομηνία τον συμπλήρωσε τον α,παιτούμ,ενο χρόνο 
ευδόκιμης ντηρεσιας στο προηγούμενο μ. ισΔολοιγιτ/νό κλιμάκιο, 
ο: ατοοοχ’; τον ΜΚ4 στην κατώτερο) εκπαιδευτικό λειτουρ¬ 
γά Δ. Γ,: 

Μ ΚΙ (από ΜΚ3) 

Κλάδου Διδασκάλων: 

Χ'.ωτοα Αικατερίνη τον Χαράλαμπον, ατό 23.12,83. 
11 ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά της σύμφωνα με τις 

διατάξει: τον άρήρο'ν I τον Ν.' 507/77. ΥσιΔ. όεδ,' ΓΕΕ 
VI1ΕΠΒ 1(169/26.1.84). 

Με 
_.. «.) 

ύχ/Ζ 
Δμο7.·ο 
έχονν 

3 ε τη 

την αριΔ. 30/30.12.1983 πράξη τον Προϊστάμενον 
ον 1 ραφείου Δημ. Εκπ/ση,ς Ν. Χα/,κιδική,ς. τον εκδό- 
σνμοωνα με τ:ς διατάξεις τον ισχύουν, χορηγείται δα- 

γ:κα το Μ.Κ.6 στονς παρακάτω δασκάλους. ο: οποίοι 
το κλιμάκιο αυτό μόνο μιοΔΆογικά κα: συμπλήρωσαν 
ευδόκιμη υπηρεσία στο δαΔμό τον Δι.δ,αρσκάλον Α' με 

Μ.Κ.5. 

Ανδρον* Μαρία τον Μιχαήλ, ατό 1.12.1983. 

1 κοντέ,λοτσα Χρηστό τον ΑΔανασίον, ατό 8.12.1983. 

Κα,ραμανώλη Δημήτριο τον ΑΔανασίον. ατό 29.12.1983. 

Οι ανωτέρω διατηρούν την αοχαοότητά τον:, τύκφωνα αε 
::ο δ:ατάξε:ς τον άτΔρον 1 τον" Ν. 567/77. (Λρ-3. ίε€. 
ΓΕΕ ΓΠΕΠΓ-) 1069'26.1.84Γ 

Ο ΠοοϊστάτΛονος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΚΚΑ.Σ 

Δημοσιονομικού τον Γ.Λ. Κράτονς. Μαρίας IIαραγιου- 
2 άα. η. 

Με τη 13035, 3.2.1984 απόφαση τον Γενικού Γραμματέα 
το. Γτ. Οικονομικών τον εκδόΔηκε σύμφωνα με τις ισχνονσες 
διατάξεις μετατάσσονται οι πιο κάτω υπάλληλο: τον Κλάδου 
ΣΙ',2 Επιμελητών Ε/.εγ'κτικού τον Γ.Λ. Κράτονς. σε 
κενές ομοιόοαΔμε: οργανικές Δέσεις ή Δεσει: εισαγωγικόν 
10ου δαΔμού τον Κλάδου ΜΣ3 — Ελεγκτικού της ίδιας Υ¬ 
πηρεσίας. επειδή έχονν τα τροσοντα τον απαιτούνται ατο το 
νόμο ως εξής: 

Ζαχαρίας Ιωάννης μ.·ε 8ο δαΔμό τον Κλάδου ΣΈ2 — Επι¬ 
μελητών Ελεγκτικού σε κενή ομοιοβαΔμη οργανική Δέση 
τον Κλάδου ΜΕ3 — Ελεγκτικού και λογίζεται ότι κατέχει 
το δ αΔμό αυτόν ατό 19.2.1982. 

Τσαντ ίλης Αναστάσιος με 9ο ίαΔμ.ό τον Κλάδου ΣΕ2 · - 
Επιμελητών Χλεγκτ'κού σε κενή ομοιόδαΔμη οργανική Δέ¬ 

ση τον Κλάδου ΜΕ3 — Ελεγκτικού και λογίζεται ότι κα¬ 
τέχει το δαΔμό αυτό ατό 21.2.1982. 

Σγούρον Αντωνία με 10ο δαΔμ.6 τον Κλάδου ΣΕ2 — Ε¬ 
πιμελητών Ελεγκτικού σε κ,ενή ομοιόβαΔμη; οργανική Δέση 
τον Κλάδου ΜΕ3 --- Ελεγκτικού κα: λογίζεται ότι κατέχει 
το ίαΔμ.ό αυτόν από 31.8.1983. 
Σκούρα Μαρία. Ροδοτονλον Σοφία. Ροζολής Βασίλειος. 

Γκοτζιά Παναγιώτα. Γαλανή Παρασκευή. Α,τοστολοτονλον 
Βίσο). ΛΔανασοπονλον Μαρία. Κωτσόπουλο··; Διονύσιος, Κορ- 
μ.τάς Ευάγγελος. Κωτσάκης Νικόλαος, Δρακοπούλου Γεωρ¬ 
γία. Χριστοποόλον ΛικτΡερί^η. Xρΐ·στοοον),ότονλος Λύσανδρος. 
Πομώνη — Κομνηνού Ιωάννα μ.ε 10ο δαΔμό τον Κλάδου 
ΣΓ2 ΕΕίμελητών Ελεγκτικού σε κενέ; ομοιόδαΔμες οργανι¬ 

κές Δέ,σειι: τ:μ Κλάδου λIΓ8—Ελεγκτικού και λογίζεται ότι 
κατέχουν το δαΔν.ό αυτόν αϊτό 22.9.1983. ’Λ::Δ. (δεδ. ΠύΊο 
Γτ. όιν.ον. Λ. 1(63/1105/6.2.1984Λ 

Με ττ. 13036/3.2.1984 ατόφαστ, τον Γενικού Γραμματέα 
τον Γτ. ()ικον' ,’.ικών. τον εκδόΔην.ε σύμφωνα με τις ισχύονσες 
διατάξεις τροά*/ετα: κατ' εκλογή στον 3ο δαΔμ.6 τον Κλά- 

δον Λ'Τ2 Ε/.εγν.τικού τον Γ.Λ, Κράτονς η υπάλληλο; με 
όαΔμό 4ο τον ίδιον Κ/,άδον Βογιάζον Αγλαΐα. επειδή έχει 
τι: νόν.ιν.ες τσοϋτοΔέσεις. (Λ,σιΔ. (δεδ. ΓΕΕ Γτ. Οικονομι¬ 

κών Λ. 1 Γγ.3:Ί 105/6.2.1984Γ 

Με τη 13041/3.2.1984 απόφαση τον Γενικού Γραμματέα 
τον Γτο^ργείον Οικονομικών, τον εκδόΔηκε σύμφωνα με τις 
νείν.ενες διατάξεις, παρέχεται ο δασικός ν.ισΔός τον 3ου 
δσ,Δμού στονς πιο κάτω υπαλλήλους με ίαΔμ.ό 4ο τον προ¬ 

σωρινού Κλάδου ΑΡ3—Ελεγκτικού τον Γ.Λ. Κράτονς. επει¬ 
δή συμπλήρωσαν τρία χρόνια υπηρεσία στο δαΔμό τον κα¬ 

τέχουν κα: έχουν κριΔεί προακτέο: κατ’ εκλογή : 

Δημέα Παναγιώτη 
Οάνο Γεώργιο 
Δημαρά Γεώργιο 
Κ άλογε:ότονλ: Κων / < ο 
Μτάϊμτο Χαράλαμπο 
Κοκολάκη ]'·».;■ ανονήλ 
Μεσδανίτη Σωτήριο 
Σπανονδάκη Εμμανονήλ 
Ηεοδιορότονλο ή Θεοδιοτακό.τονλο Μιχάλη. ύΛ;:Δ. δεδ 

ν.Ε.Ε. Υπουργείου Οικονομικών Λ. I 163 'Μ05/6.2.84 Γ 

Ο Γενικό: Γταν.ν.ατέα: 
ΞΕΝ. Η ΕΛΟ Π ΟΧΧΗΣίΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ^ 

Με τ,, 13 51)7 732/8.2.198', 
νατεα τον Γτοντγειον Οικονον. 
μ: τις κείμενε: διατάξεις, εν;·,, 

την ^τηρεσια της υπαλλήλου με 

απόφαση τον I ενικού Γραν- 
7.ων που εκδοΔηκ.ε σύμφωνα 

: αποδεκτή η παραίτηση, από 
οαύν.ο ιό ϋο Κλάδου ΜΕΙ 

-Μο την 11802/1.2,1984 απόφαση τον Δ/ντή Προσω¬ 
πικού Ελεγκτικού Κλάδου τον Γ.Λ. Κράτονς. πο^ εκδόΔηκε 
σύμφωνα με τι: ισχνό,σες διατάξεις, προάγετα: κατ’ εκλο¬ 

γή στον οο δαΔμ.ο το, Κ/.αδον Λ Γ2 Γλεγκ.τια.τύ τον Γ.Λ. 

Κτάτονς τ, υπάλληλος μ.ε δαΔμό 6ο τον ίδιον Κλάδου Τζε- 
ρα-η Ελένη, επειδή έχε: τις νόμιμες π,ούποΔέσεις. Λριν. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 

ίι'ί. Γ.Ε.Η. Γπουσγείου (Ιι/.ονομικιυν Α. 11 ·'*«!. 1 I ()·>. Γ.2. 

ΗΑί . 
Π Α:ευ·άυ.·τής 

ΜΚ. Γ.ΤίΓΙΊΛΑΠΣ 

αΙΟΡΘίΐΧ£!£ ΕΨΛΑΠΑΤΩΝ 

Στην Κ. ΙΠΓΐίΙ Μ! 23.1.81 απόςσση του Γενικού Γρ αμ- 

•ιατεα του 1 πουργειου I)ικ.ον ου, ι/,ων. που ο / λ ο σ ι σ υ·ΰ η/. ε στο 
80/3.2.84 ΦΕΚ (τ. Γ’). διορθώνεται το επώνυμο του Νι¬ 

κολάου Ιωάννη του Αηυ.ητρίο^. από το εσεαλμεν ο «Ν: 7. όλοι ο: 

Ιωάννης του Αηνητρίουν, στο οτΑό «Νικολά;·, Ιωάννης του 
Αη-μ,ητριου». 

(Από το ΕΨνικό Τυτιγρ ατείο 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

.Με τη 221)780/Ρ>.2.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας. παρέχεται ο όασικό-ς .μισό-ός του 5οι* βσοώμοΰ, σύμφωνα 
κε τι; 'πιοούπονέσεις τη: -α:. 2 του άρθρου 8 του Ν. 887/ 
I 979. στον ΛΔανάσιο Τσωλη του Ευαγγέλου. μπάλληλο του 
Κλώσου Μ ΚII βοήν/::·. Κτηνιάτρων Εργαστηρίων, με βαίμό 
Γιο. το·; συμπ/.ήσωτε τέσσερα /ρονιά υπηρεσίας στο βαύμό αυ- 
τ 7..;·: 7σί-λη/ο προακτέο:. (Λ? -3. βεβ. ΪΈΕ' Τττ. ΓδΟΜ^ίας 
220)80/1 2401/84). 

Με τπ 287 Ι2Π/3.2.Ι984 σττόοαση του Υπουργού Γεωρ- 

Vί*ς. έγινε δεκτή· από την υπηρεσία η παραίτηση του Αρσένη 

II αναγιώτη του Αλέ: ανί,σου. υπαλλήλο·υ του Κλάδου Α.Ρ6 
Τεχνολόγων Ασσοπρνίας. με βα&μ,ό 2ο. 

Με τη. 2871)37/0.2.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ- 
γ'ας. :γινε δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του ΛΙασού- 
ρου Γεωργίου του Χρήστου, υπαλλή/.ου του Κλάδου ΛΡ6 Τε¬ 
χνολόγων Δασοπονίας. με βα$ν.ο 3ο και προάγεται αυτοδίκαια 
στο 2ο βανώυό. ο βασικ.6: κισν/ό-ς του οποίου του χορτη'ήΑηζε 
ΓΓ-ό. 24.0.83 ΦΕΚ ΒΙΟ Γ/28.9.83). 

Αίε εντολή ΥΧουργού 

Ο Α/ντή: 

Ξ·Ι-)Ν. ΣΊΈΡΓΚίΥ 

.Με τη 23|9853/0.2.1 9.81 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γία:. έγινε οεν.τή από την υπηρεσία η παραίτηση της Ειυμορ- 

φιας ΙΙορτοόλα του Γεωργίου, υπαλλήλου του Κλώσου ΜΚυ 
Διοικητικού. με 4ο βα/μό. 

ΑΙε εντολή Υπουργού 
ίί ΑιευΑΰντ.ο'α 

Α. ΒΟΣΝΙΔ0Υ 

.Με τη 238000/0 2.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. 
ύεω:·:ίτϊΐ ότι σντοοίκαια παραιτή·ύηκε από τη Δέση της από 
1.12.1983 η Συμέλα \Γυστα/..!ίοόυ του ΑνΨίμοο. υπάλ/.ήλος 
το·υ Κλώσου ΑΤ9 Ιχθυολόγων. με 7ο· βαί,μό, δηλαδή από τό¬ 
τε που οε/τηκε άλλη, νέτη που πεοβλέπεται από το άεΊΙσο 
81 του 11 .Δ. 011/77. 

ΑΙε εντολή Γπουργού 
() Τυ,ηυ.ατάσχη: Π σοσωπι/.ού 
ΕΥ ΑΠ'. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 

ΑΙε την 3597. 450. α. 30.1 Μ 98’ι απόφαση του Α , 

Α·· 7.ου του 1’πουσγειο. Χωροταξίας. Οικισμού /.α: 11 εριόάλ- 
λοντος. πο. εΐ'.σόληζ.ε σύμφωνα με τις κείμενε: σιαταξσις. 

προάγοντα: '/.ατ ε/.λσγή ατό τον 8ο στον 7ο όαώμό του /.λά¬ 
σου Μ Κ8 Αα·7.τυ>,ογ:αε(νν. οι πσρσ/.άτω υπάλ/,ηλοι. εποιση 
συμπλήρωσαν τον απαιτοΰμεν; για προαγωγή χρόνο ν.αι /.τ 
ύη/.αν προα/.τέο: : 

Αίπουγούν.ου Δέσποινα 
Λ V ν Τ Α * /,' 7. Τ 

Τσιγ/.α Χριστίνα. (Αρ/$. ΰεσ. Γ.Κ Κ. Γττουργείου Χωρο- 

οαςίας. Οι/.ισμοΰ ν.αι Περιβάλλοντος 401 3/| 8.1.84). 

.Με τη |3271/352/α/30.1.1984 απόοαση του Α/ντή 
Α/7.ού του Γ.τουσγείου Χινροταςίας, Οι/.ισμού /.α: Πεσισα’/. 

λοντος, που ε/.όόώη/.ο σόμσοονα με τις ν.είμενες Πατσίσεις, 

πρσάγοντα: α.ττ ε/.λογή από τον 8ο στον 7ο σα/μό του /.λά¬ 
σου ΑΙ 12(3 Α ν.ών. οι παρα/.άτοι υπάλληλοι. επεισή συυ.τλή 
ρι.οσαν τον απαιτοΰι.ενο για πσοαγοογή χρόνο ν.αι /.ρίυη/.ο.ν 
προα/.τέοι : 

II απαβασιλείου Βασίλειος 
Κοτζιά Χρυσή 
Α σ η μ α /. ο π ο ύ λ ο υ Χριστίνα 
II απασυμεών—Κ αραγ/.ιοήά/.η Σοοία 
Κατσιαυ,πά/.ου Φωτε νή. >Ά::5. 6«6. Υ'.Κ.Κ. Υ'πουσγείο, 

Χωροταξίας. Οι/.ισμοΰ /.α: Περιβάλλοντος 401 0/24. ί .84'. 

.Με την ί.)Ι)8 4,>7 α/31.1.84 απόοαση του Α/ντή Α /.ου 
τ'υ Υπ. XI).Π., που ε/.σόύηΐΐ'.ε σΰμοωνα με τις /.είμενες 

υπά.'./.ηλο 
Α/Ά/.η. 

ν.,ή πσοαγ 

. παρέχεται ο ίασι/.ος αισ·ί»ός του 4ον δ*-$μοό στον 
νε Γιο 8αί»μό του Κλώσου ΑΙΕΓι Α Α.οιν Αριστείο η 
επεισή συμπλήρωσε τον απαιτοΰμενο για μισ&ολογι- 

ΐ’ΐγή χρόνο /α: /.ρΆπ/.ε προακτέος. (ΑρΑ, 6·εβ. 
νΚ11 του Γτ. Χ.Ο.Π. 4917/18.1.84). 

Ο Αιευ-ώ.ντής Αιοι/.ητιτ.οό 
ί'. ΣΑΚΛΑ.Μ Π ΑΧΛΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Μ- την 'ιΟΙί/Α Ή)Γι-Α από 28.12.1983 απόσαση του )'- 
πουργού Αημ. Ταάε'υς. πασατεινετα: η ανά/./,ηιη στην ενερ¬ 

γό υπηρεσία της Νωροςυλακής, προς κάλυψη των αναγκών 
της II ΣΙΊΑ./Υ/Α.Τ. στις Δώσεις που βρίσκονται, για ένα 
ακόυα χρόνο, ήτοι από I Γανουαρ ου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1984. των παρακοτω αναγραμμένων ερέόρων». 

Ανψ υπασπιστών: 
Κοτσώντ Νικολάου του Γεωργίου. ΛΓ.ΜΣΧ 57213. ·':α 

το Γ982 ΤΚΚ Βόλου. 
Ί’αοο-.-αεάκη Ευ.υ.ανίνήλ του Ιοιάννη. ΑΙ ΑΙΣΧ 54295. -πα 

το 5981 ΤΚΚ Χανίων. 

Υ πενωμοτάρχη: 

Χελώνη Σωτήριου του Γει,ισ-Μου ΑΙΑΙΣΧ 58Γ28. ·'ΐα το 
7982 ΤΚΈ ΚάντΜα: - Αττική:. Π\:ι·3. βεβ. ΥΚΚ Υ.Α.Τ. 
11885 από ! Γ. I 2.1 983Κ 

ΑΙε τη 131 / Φ.2 Π31/9 απο 3.2.1984 απόοαση του Υ¬ 

πουργού Δημοσίας Γάξεως. που ε/.οίνηκε σΰυ.σοινα με τις 
κσ μενες σισ.τάςεις. προάγεται αυτοδικαίως από τον 4ο στον 
3ο βσώ.ιό του κ/,άοου ΑΠ Διοικητικού η υπάλληλος Α’/.εςο- 
πούλου Φωτεινή συψ. Παναγιώτου και γίνεται σεκτή η πα¬ 
ραίτησή της από την Υ'πηρεσία. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 

ΛΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


