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ΛΡίΟΜΟϋ ΦΥΛΛΟΥ 

90 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με την 73-41/13.3.1984 απόφαση του Υπουργού Προε- 

ρίας Κυβερνήτεως παρέχεται ο βασικές μισθός του 4ου 
αθμού στον υπάλληλο με 6ο βαθμό και μισθό 5ου βαθμού 

του Κλάδου ΑΤ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αντώνιο Κατσα- 
ρέλη του Ιωάννη, που έχει τα νόμιμα προσόντα. ατό 13.3. 
19841, δηλαδή ένα μήνα ατό τη συμπλήρωση του απαιτού- 

μενου για τη μ ιερολογική; “ροαγωγή του χρόνου. (Αριθ. 
βεβ. ΥΚ!Ϊ Υπουργ. Προεδοίας Κυβερνήσεως 2810/13.3. 
1984). 

Με την 5400/22.2.1984 απόφαση του Υπουργού Προε¬ 
δρίας Ινυβζρν,λτεως. παρέχεται ο βασικές μισθός του 4ου 
βαθμού στους παρακάτο) υπαλλήλους του Κλάδου ΑΤ ΤΟυ 
Γ.λεγκτι/ού Συν εο ρ ίου; 

Με 5ο βαθμό: 
Φο)τε<νή Ματσούκα του Ηλια, Γεώργιο Μπαρμπαγιαννά- 

ν.τ του Βασιλείου, Αναστασία Βιτάκη του Δημητρίου, Χρη¬ 
στό Γιαννή του Ατοστόλου. Η),ία Αλεξανδρόπουλο του Γε¬ 
ωργίου κα: Χριστίνα Πολύζου του Ηλία. 

Μ ε 6ο β αθμ έ κ α ι μ ισθέ 5 ου β αθμ ού : 
] εωργία Α λ ε ξ ανδ ρ οτο ύ λ ο υ συζ. ΙΊλία. Χρυσούλα Γουσίου 

του Γεωργίου, Αγλαΐα Γκαντζίδου του Κωνσταντίνου. Δή¬ 
μητρα Γεωργίου του Παύλου. Ινυσταθία Χταλαχάνη του 
Ιωάννη. ΓΙελαγία ΙΙαταδάκη του Ιωάννη. Ευσταθία Πα- 

παναγιώτου του Ανδρε α. Ασπασία Γρηγοροτούλου του Γρη- 
γορίου. Μαρίνα Μιχιαλάκη του Μανούσου. Αλεξάνδρα Αρα¬ 
μπατζή του Αλεξάνδρου. Ευθύμιο Αντωνίου του Αθανασίου. 
Ελευθερία Μουρουζίδου του Στυλιανού. Ερμιόνη Δουόλετή 
του Γεωργίου. Ελένη Σττχαντηοάκη του Μιχαήλ. Μαρία 
ΒαΓνά του Βασιλείου, Ελβίοα Ράπτη του Βασιλείου, Ευαγ¬ 
γελία Τζανετέα του Ινων/νο-υ. Ευαγγελία Κουλούσια του 
Ιωάννη. Χαρίκλεια Υψηλάντου του Χρήστου. 

Οι παραπάνω υπάλληλοι προάγονται μισθολογικά στον 
4ο βαθμό από 9.2.1984. δηλαδή ένα μήνα μετά τη συμπλή¬ 
ρωση του απαιτούμενου για τη μισθολογική προαγωγή, τους 
χοάνου, επειδή έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 
(Α:ιθ. βεβ. ΥΕΓ Υπουο^. Προεδρίας Κυβερνήσεως 2811 / 

13.3.1084). 

Με την 54ΌI /22.2.1984 απόφαση του Υπουργού Προε- 
οΠας Κυβερν-ήσεως. παρέχεται ο βασικές μισθός του 4ου 
-αθγού στην υπάλληλο με 6ο βαθαέ και μισθό 5ου βαθμού 
του Κλάδου ΑΤ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αεοδώεα Κων- 
σ τ αν τάκου συζ. Κ ωνσταν τίνου. από 27.1.1984. δ η λ αδ ή ε|.- α 
μήνα από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου για τη υ.ισθο- 
λογική προαγωγή της χρόνου, επειδή έχει γι’ αυτό τα τυ- 

I 

πΐίκά και ουσιαστικά προσόντα, ^Αριθ. βειβ. ΥΈΕ Υπουργ. 
Προεδρίας Κυβερνήσεως 2809/13.3.1984). 

Π ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑ2ΑΡΗΕ 

Με την 3291/12.3.84 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες δια¬ 
τάξεις και την 9622/25.7.83 εξουσιοδοτική απόφασή του. 
συμπληρώνεται η 2283/29.2.84 απόφασή του και προάγεται 
αυτοδίκαια, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. ο του Ν. 887/79 
στον 5ο βαθμό, ο Γεώργιος Γούναρης, τ. μόνιμος επάλληλος 
μτ 6ο βαθμό και μ σθό 5ου «βαθμού του Κλάδου ΜΕί2 Οδηγών 
Αυτοκινήτων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
γιατί ένε. περιληφθοί στο..; πίνακες μισθολογικά προακτέων 
έτους 1983—84 και έχει απαλλαγεί από τα υπηρεσιακά κα¬ 
θήκοντα του. αφού έγινε αποδεκτή, με την αναφερόμενη από 
φάση, η αίτηση παραίτησής του. 

Μ·ε εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΜΑΡΙΑ Π ΟΛΙΓΟ 110 ΥΛΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Με ΙΙροεδρικ,ο Διάταγμα. π:·υ εκδόθηκε στην Αθήνα στις 
12 3.81 κατόπιν προτάσεως του Υπουργοί Αναπληρωτή Ινθνι- 
κής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις: 

Κυρώνονται οι συμπληρωματικοί πίνακες κρίσεως προακτέου 
Ανθυπασπιστή Ραδοναυτίλου Πολεμικής Αποστρατείας για 
τα έτη 1977—1978 στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού. και 
1 989 —1981 στο βαθμό του Υποσμηναγου, που συντάχθηκαν 
από το Συμβούλιο Π ρ ο αγωγών Αεροπορίας. 

ΙΊ ροογετα: ο Λ,νθ υπασπιστής Ραίδιοναυτίλος Πολεμικής 
Λποσττατεία: Φίλιππας Παναγιώτης του Σπυοάγγελου 
(21319\ σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του* X. 5202/1931 
και το άρθρο 1 του Χ.Δ. 733/1970, αναδσομικά από τότε 
που έχει προαχθει στους αντίστοιχους βαθμούς ο αρχαιότερος 
του στην ενέργεια Αξιωματικές Ραδο ναυτίλος. ως ακολου- 
θως: 

Στο βαθμό του Ανθυποσοηνα^ού από 15.12.1977 υ.ε ΑΜΑ 
Μ4029Ε 
Στο βαθμό του Υποσμηναγου από 21.12.1980. 
Ο ανώτερο) Αξιωματικός εντάσσεται στην Επετηρίδα των 

Ρσδιοναυτίλων εκτός οστανικών θέσεων, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 3 του X. 5202/1931. μετά τον Υποσμηναγό Καρατάσιο 
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Σωκοο πη ι ΓΙΟΙ8). (Λ*:ιθ. 5εβ. α ν*αλήθεως ο■ κο νοα: κ.ώ ν υπο¬ 
χρεώσεων 38/28.^198 4/Γ ΕΑ/Δ5/3α)! 

Με II ροεδρικό Διάταγμα, που εκιδόθηκε στην Αθήνα -στις 
12.3'.84 καπόπιν προτάσεως του Υπουργού Αναπληρωτή Εθνι¬ 
κή ς ' Αν.υνας, 7.ατά τις κείμενε ς 5 ατάξεις ; 
Ανακαλείται το απο 9.12.81 Προεδρικό Διάταγμα «περί 

ανακλήσεων Προεδρικού Διατάγματος και δέσεως εις απο¬ 
στρατείαν Αξιωματικού Πολεμικής Αεροπορίας», που δήμο- 
σιεύθηκ.ε περιληπτικά στο 385 της 21.12.81 ΦΕΚ (τεύχος 
ΓΈ κατόπιν επαναλήψειος της κρίσεώς του, σε εκτέλεση της 
I 100/8 2 απο φ άσε ω ς τ ο ο Δ ι ο ι κ η τ ι κο ύ Εφε τ·ε ίου Αθ η/νώ ν κ α. 
της 2290/83 αποφάσεως τον Συμβουλίου της Επικράτειας, 
Κερώνονται οι κατωτέρω συμπληρωματικοί πίνακες δια- 

;Τ;θκτέον Εχισμηναγού Εσοδ:ατμού ετών 1977—1978. 1978 
—-1979. 19*70—1980, 1980—1981. 19811—1982 και 1982 
- 1983. σύμφωνα με τα άρθρα 35, 38 και 39 τον Ν.Δ. 178/ 
1909, τον σνντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αερο¬ 

πορίας. 
"Γίνεται σε αντεπάγγε/,τη αποστρατεία από 10.5.82, ημε¬ 

ρομηνία σνιμπιληρώσεως πλήρους συνταξίαου υπηρεσίας, σύμ¬ 
φωνα-με το άρθρο 42, παρ. 2γ τον Ν.Δ. 178/69. με το βαθμό 
πον έχει, ο Ετσι σμηναγός Εφοδιασμού Εαγενάς Γεώργιος τον 
17αναγ ώτηι. που γεννήθηκε το έτος 1933 στη Δρομαία Φθιώ¬ 
τιδας. ο οποίος δ-ιετηιρείτο στην· ενεργό Υπηρεσία εκτός οργα¬ 
νικών δέσεων μέχρι της ανωτέρω ημερομηνίας αποστρατείας 
τον, σύμφωνα υε το άοθρο 41. χαοάγοασος 3 τον Ν.Δ. 178/ 

1969. ' * 
Ο ανώτερο) εγγράφεται στα στελέχη της Εφεδρείας της 

Πολεμική; Αε: απορία·;. βάσει των διατάξεων τον άρθρου 37 

του Ν.Δ. 1400/1973. 

Με Προεδρικό Διάταγμα, πον εκδόθηκε στην Αθήνα στις 
12.3.84 κατόπιν προτάσεως τον Υπουργού Αναπληρωτή 
Εθνικής 'Αμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις, κυρώνεται 
ο Σ'νμχ.λ η ρ ωμ ατ ικό ς Π ίν ακ ας Κ ρ ίσεω ς Π ρο α κ τέο ν Σμην α- 
γον Υπηρεσιών Υποστηρίξεως (Μετεωρολόγον) πον σνντ ά¬ 
χθη κε από το Συμβούλιο Προαγωγών Αεροπορίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 8, παράγραφος 2. του Ν. 1375/1983. 
Προάγεται, σύμφωνα με την χαράγραφο 2 τον άρθρου 8 

τον Ν. 1375/1983, στο βαθμό τον Επισμηναγού ο Σμηναγός 
Υπηρεσιών Υποστηρίξ εως/Μετε ωρολόγος Παχαγεωργίον 
Κωνσταντίνος (7567), επειδή με τη 14440/15.12.1983 
γνωμάτευση της Ανώτατης της Αεροπορίας Υγειονομικής 
Επιτροπής, κρίθηκε ανίκανος για το εν γένει προσωπικό της 
Πολεμικής Αεροπορίας και κρίθηκε προακτέος από το Συμ¬ 
βούλιο Προαγωγών Αεροπορίας. 

Με ΓΙ οοεδρ. Διάταγμα, πον εκδόθηκε στην Αθήνα στις 
7.3,1984 κατόπιν προτάσεως τον Υπουργού Αναπληρωτή 
Εθνικής Άμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις: 

Ανακαλούνται τννοωνα με την παοάνοασο 4 τον άοθοον 
8 του Ν. 1376/1983 τα από. 30.4.1983/ΦΕΚ 151/3.5.83 
Τεύχος Γ\ 19 5.1983/ΦΕΚ 178/2.6.1983 Τεύχος Γ και 
6.4.1983/ΦΕΚ 124/18.4.1983 Τεύχος Γ' Προεδρικά Δια¬ 
τάγματα μόνο σε ό,τι αφορούν αυτά στην αντεπάγγελτη απο¬ 
στρατεία, λόγω σωματικής ανικανότητας των Αξιωματικών 
Τεχνικής Υποστηρίξεως. Σμηναγών. Ηλεκτρολόγον Καλα¬ 

μπάκα Γεωργίου (11236) και Οπλουργού Ινούμανη Χεήστον 
(118527 και Υποο η ν αγών, Μηχανικού Κονκίδη Ιωάννη 
(11884) και Εφοδιασμού Σακκέτον Ανδρέα (12654). 

Κ ν ρ ώνον τα: οι κ α τ ωτέοω σ ν μπλ η ρ ωμ ατ ι κο ί 11: ν α κ ε ς 
Κρίσεων έτους 1983—1984 πον συντάχθηκαν από τα αρ¬ 

μόδια Συμβούλια Κοίσεων σύμφωνα με το άοθοο 39 του ΝΔ 
178/1969: 

Προακτέων Σμηναγών Τεχνικής Υποστηρίξεως/Τεχνι- 
κον. 

ΓΙ ροακτέου ΥπΟσμηναγού Τεχνικής Υποστηρίξεως/Τε¬ 
χνικού. 
Π ροακτέον Σμηναγού Τεχνικής Υπουτηρίςεως/Τεχνι¬ 

κόν. 

Προακτέου Υπ ο σμηναγού Τεχνικής ΥποστηρίξεωςΕφο- 

διασμού. 
Προακτέου Σμηναγού Τεχνικής Γποστηρίξεως/Εφοδια- 

σιμού. 
Π ροάγοντα: σύμφωνα με την παράγραφο 3 τον άρθρου 8 

του Ν. 1375/1983 οι κατωτέρω Αξιωματικοί που κρίθηκαν 
για λόγους υγείας το 1983 σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 τον άρθρου 47 τον ΝΔ 178/19)39, προάχθηκαν στον 
αμέσως επόμενο βαθμό και αποστρατεύθηκαν: 
Στο βαθμό του Σμηναγού, από την έναντι τον καθενός 

αναγραφόμενη ημερομηνία, οι Υποσμηναγοί: 
Μηχανικός Ινονκίδης Ιωάννης (11884), από 23.4.1983. 
Εφοδιασμού Σακκετος Ανδρέας (12054), από 25.2.1983. 
Στο βαθμό τον Επισμηναγού από την έναντι τον καθενος 

αναγραφόμενη ημερομηνία οι Σμηναγοί: 

Ηλεκτρολόγος Καλαμπάκας Γεώργιος (11236), από 6.4. 

1983. 
Οπλουργός Κούμανης Χρήστος (11852). από 0.4.1983. 
Μηχανικός Κνυκίδης Ιωάννης (11884). από 23.4.1983. 
Εφοδιασμού Σακκετος Ανδρέας (12654), από 25.2.1983. 
Τίθενται σε αντεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που 

φέρουν σύμφωνα με το άρθρο 47 τον ΝΔ 178/1969, το άρ¬ 
θρο 8 του Ν. 1375/1983 και τα άρθρα 34 και 36 τον ΝΔ 
1400/1973. από την έναντι τον καθενός αναγραφόμενη ημε¬ 
ρομηνία της αρχικής αποστρατείας τους, οι κατωτέρω Επ·- 
σμην αγοί Τεχν;κής Υποστηρ ίξ εω ς: 
Ηλεκτρολόγος Καλαμπάκας Γεώργιος τον Παναγιώτη 

(11236), πον γεννήθηκε το έτίς 1938 στο Μανρομάτι Καρ¬ 
δίτσας, από 30.4.1983. 
Οπλουργός Κούμανης Χρήστος του Αργυρίου (11852). 

πον γεννήθηκε το έτος 1938 στην Καλαμάτα Μεσσηνία;, 
από 30.4.1983. 
Μηχανικός Ινονκίδης Ιωάννης του Χαρ αλαμπούς (11881 

που γεννήθηκε το έτοα 1941 στην Αν.αλιάιδα Ηλείας, από 
19.5.1983. 
Εφοδιασμού Σακκετος Ανδρέας του Ανδρέα (12654). πον 

γεννήθηκε το έτος 1941 σττ, Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, 
από 6.4.1983. 
Οι ανουτέρω Αξιωματικοί δεν εγγράφοντα: στα στελέχη 

της Εφεδρείας ττς Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το 
ά:θρο 37 του Ν.Δ. 1400/73. (Άριθ. οικονομικής ε^κοίσεως 
37/27.2.84/ΓΕΑ/Δ5/3α). 

Με Προεδρικέ Διάταγμα πον εκδόθηκε στην Αθήνα στις 
12.3.84 κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Αναπληρουτή Ε¬ 
θνικής /Αμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις: 

Ανακαλούνται τα κατωτέρω Προεδρικά Διατάγματα, 
λέγω διαγραφής δυσμενών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 
45 παρ. 10 τον Ν.Δ. 178/1969, επαναλήθεως των Κρί¬ 
σεων και εγγραφής σε νέους Πίνακες: 

Το από 6.6.1980 με θέμα «Κύρωση Πινάκων Τακτικών 
Ετησίων Κρίσεων Έτους 1980;—1981 Ανώτερων και Κα¬ 
τωτέρων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας» που 
δημοσιενθηκε περιληπτικά στο 137 της 6.6.1980 ΦΕΚ 
(Τεύχος Α') μόνο σε ότι αφορά την κύρωση Πίνακα Προ¬ 
ακτέου κατ' αρχαιότητα Σμηναγού Ιπτάμενον Στανρόπονλον 
Κυριάκον (7036). 
Το από 29.4.1983 με θέμα «Κύρωση Πινάκων Κρίσεων 

Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών της Πολεμικής 
Αεροπορίας» πον δημοσιενθηκε περιληπτικά στο 152 της 4. 
5.1983 ΦΕΚ (Τεύχος Γ') μόνο σε ό.τ: αφορά την Κύρωση 
Πίνακα Προακτέου κατ’ αρχαιότητα Επισμηναγού Ιπτά¬ 
μενον Στανρόπονλον Κυριάκου (7036). 
Το από 21.9.1980 με θέμα «Προαγωγή Αξιωματικών 

Πολεμικής Αεροπορίας» που δημοσιενθηκε περιληπτικά στο 
286 της 1.10.1980 ΦΕΚ (Τεύχος Γ') μόνο σε ό,τι αφορά 
την προαγωγή στο βαθμό τον Επισμηναγού τον Σμηναγού 
Ιπτάμενου Στανρόπονλον Κυριάκον (7036). 

Το από 21.9.1983 με θέμα «Προαγωγή Ανωτέρων και 
Κατωτέρων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας» που 
δημοσιενθηκε περιληπτικά στο 307 της 28,9.1983 ΦΕΚ 
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Τ·εύχο ς Γ') μόνο 7 ε ό, τ ι αφορά την προαγωγή στο 6 αδ μ 6 
του Αντισμηνάρχου του Εχ: σμηναγού Ιπτάμενου Σταυροχου- 
λ ο ν Κ ν ρ : ά λ ο υ ;7 0ι3 6). 
Το αχό 27.5.1977 με δέμα «Κύρωση Οριστικών Πινά- 

■/.ίον Ανωτέρων κα: Κατωτέρων Αξιωματικών Αεροπορίας 
έτους 1977—1978)) χου δημοσιευδηκε περιληπτικά στο 144 

της 27.5.1977 ΦΕΚ (Τ* ύχος Α'} μόνο οε ό,τ: αφορά την 
Κύρωση Πίνακα χαραμένοντος στο αυτό βαδμό Σμηναγού 
Υπηρεσιών Υχοστηρίξεως (Διοικητικού) Σωτηρόχουλου 
Μιχαήλ (6414), λόγω ακυρώσεως τη; κρίσεώς του αυτής 
με την 841/1983 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αδη- 
νών. Εχαναλήψεως της κρίσεως και εγγραφής του σε ευμε¬ 
νέστερο Πίνακα. 

ί ο- αχό 2:4.3.198-3 με -δέμα «Κύρωση Πινάκων Τακτι¬ 
κών Κρίσεων Ανω τερών Αξιωματικών της Πολεμικής Αε- 

: ο χ ο ρ ι α ς Ετ ο υ ς I 9-83—1984» χου $ τ μ. ο σ ι ε ύδ τ:κε χε ο: λ η - 
χτικά στο 91 της 28.3.1983 ΦΕΚ (Τεύχος Γ) μόνο σε 
ο.τι αφόρα την Κύρωση Πίνακα Προακτέου κατ’ αρχαιό- 
τ ητ α Αν τ: σμ ηνα ρχο υ Ε φ ο ο ι·α σμο υ Τόιλι α Αθανασίου (39 49 ι. 
Κυ ρ ο) νοντ α ι ο ι κατω τέρ ω συμχληο ωμ ατ ικο ί Π ίν ακε ς 

Κρίσεων χου συν τάχθηκαν αχό τα αρμόδια Συμβούλια Κρί¬ 
σεων : 

Προακτέου κατ' αρχαιότητα Σμηναγού Ιπτάμενου Έτους 
1980 1981. 

Πρακτεου κατ’ αρχαιότητα Ρύ'χισμηναγού Ιχτάμ,ενου Έ¬ 
τους 1983—1984. 

Προακτέου κατ’ αρχαιότητα Σμηναγού Υπηρεσιών Γχο- 
ο ττοίξεως , (Διοικητικού) Έτους 1977—1978. 

Προακτέου κατ’ εκλογή Αντισυηνάςνου Εφοδιασμού Έ- 
τ:υς 1983—1984. ' ' 

Προαγετα: κατ αρχαιότητα αναδρομικά, αχό τότε χου 
είχε χσοαχδει. στο βαδμό του Εχισμηναγού αχό 2:1.9.1980 

κα: στο βαδιμ,ό του Αντισμηνάρχου αχό 24.9.1983 ο Ιπτά¬ 
μενος Σταυρόχουλος Κυριάκος (7036). λόγω Εχαναλή- 
'ΐ/εως της κρίσεως του κατόχιν διαγραφής δυσμενών στοι¬ 
χείων σ.μφωνα με τα άρδρα 45 χαρ. 10 και 40 χασ. 3ν. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΑΝΤΠΝϊΟΧ ΔΡΟΣϋΠΑΝΝΠΣ 

,Μ( τη Φ. 101/510/ΑΛ. 273629/8.3.1984 «ϊ?»η του 
1 φυχουργου Εθνικής Αμυνης, χου εκδόδηκε συ μ ο ο) να με τις 
κείμενες διατάξεις,, παρέχεται ο βασικός μισδός του 5ου 
οαδμου στνυς κατοκερω μονίμους υχαλλλήους με βαδμό 6ο 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ιεχειδή έχουν συμπλή¬ 
ρωσε: τον αχαιτουν.ενο χρόνο στο βαδμό. 
5ο βαδμό και χεοιλαυ.βάνοντα: στους 
έτους 1983. ως ακολούθως : 

για χροαγωγή στον 
χίν ακ ε ς χρο ν/.τέω ν 

Κλάδου ΑΤ9 Διοικητικών : 

II αχαδουλάκη Λσχασία του Νικολάου (Α1Ι 1 497) 

Κλάδου ΜΕ2 Διοικητικών : 

Σταυροχουλου Βαρβάρα του Αιον. (ΑΜ 8941 

Μαντουβαλο Βασίλειο του Παναγ. (ΑΜ 1072) 

Κλά>δου ΜιΕΙΙΙΟ Τεχνιτών : 

Σχηλιοχουλο Βασίλειο του Ευαγγέλου (ΑΜ 1282). (Βε¬ 
βαίωση αναλήψεως υχοχρεώσεως της Δ/νσεως Οικονομικού 
ΓΕΑ οχ* αριδ. 40/29.2.84). 

Με τη ,Φ. 161/5! 0/ΑΔ. 273630/8.3.1984 αχέφαση του 
4 φυχουργου Εθνικής Αμυνης, χου εκδόδηκε σύμφωνα ί.ι τις 
κείμενες οιατάςεις, χροαγετα: κατ’ εκλογή αχό τους Πί¬ 

νακες των κατ’ εκλογή προακτέων έτους 1983 και σύμφω¬ 
να ί.ι τη σ' αυτούς σειρά, χρος πλήρωση υφιστάμενης κενής 
οργανικής δέσεως, ο τακτικός (μόνιμος) πολιτικός υπάλ¬ 

ληλος του Κλάδου ΜΕ3 Οικονομικού - — Εφοδιασμοί αρμο¬ 
διότητας Υπουργείου Εδνικής Λμ.ύνης/Γενικου Εχιτελείου 
Αεοοπορίας Παπακωνσταντίνου Γεώργιος του Κων/νου (ΑΜ 
ΓΙ9 4Κ αχό τον 6ο στον 5ο βαδμ.ό. επειδή συμπλήοωσε τον 
χρος χρο αγωγή αχαιτουμενο χρόνο και έχε: και τα λοιχά 

νόμιμα χοοσόντα. Βεβαίωση αναλήδεως υχοχρεώσεως τη; 
Δ/νσεως Οικονομικού ΓΕΑ υχ αριδ.' 41/29.2.84). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΛΚΘΛΙΚΟ& 

Με τη Φ. 161/310/ΑΔ. 273614/10.3.1 984 απόφαση του 
Γχαρχηγού ΓΕΑ. που εκδόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, γίνεται αχοδεκτή η οποβληδείτα αίτηση παραι- 

τήσεως αχό την Υπηρεσία της μόνιμης υπαλλήλου με 4ο 
βαδμό του Κλάδου ΜΕ2 Διοικητικού, αρμοδιότητας Υπουρ¬ 

γείου Εδνικής Αμύνης/Τενικού Εχιτελείου Αεροπορία; Π α- 
χαγεωργιου Θίσβης του Γεωργίου (ΑΜ 593) και απαλλάσ¬ 

σεται αυτή αχό τα υπηρεσιακά της καδήκοντα. 

Με τη Φ. 161/310/ΑΛ. 273613/10.3.1984 απόφαση το> 

Υχαρχηγού ΓΕΑ. χου εκδόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, γινετχ: αχοδεκτή η υχο^ληδείτα αίτηση χαραι- 
τήσειος αχό τη,ν Υχηρεσία τοχ μόνιμου υχαλλήλου με 4ο 
βαδμό του Κλάδου ΜΕ Π 6 Τ-εχν-ικώνι αρμοδιότητας Υπουρ¬ 
γείου Εδνικής Αμύνης/Γενικού Εχιτελείου Αεροπορίας Κα- 

ραμχίνη Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΜ 289) και απαλλάσσεται 
αυτί; αχό τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. 

Ο Υχαοχηγός ΓΕΑ 
Υποπτέραρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑ Π ΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Με την 4070/1276/12,3.1984 αχόφατη του Υφυπουργοί» 
Εδνικής Οικονογ!::ς. η οποία έχει εκΐδοδεί σύμφωνα με τις 
κείυενες διατάξεις, χροάγετα: αυτοδίκαια στον 4ο β-αδμό ο 
Τυπογράφο; με οαβμέ 6υ. του ομώνυμου Κλάδου ΑΡ1 του 
Τεχνικού Προσο>χικο4 της ΕΣΥΕ, Νικολούδης Γεώργιος 
του Παναγιώτη, επειδή μισθοδοτείται με τις αποδοχές του 
4ου βαδμου. έχει χεριλη-φδεί στους πίνακες μισδολογικά προ- 
α'/τέων του Κλάδου και του· βαδμου του, έτους 1983 - 84 και 
υπέβαλε αίτηση χα-ραιτήσεως αχό την Υχηρεσία. γίνεται 
αποδεκτή τ χα: αίτηση αχό την Υχηρεσία χου υχ έβαλε ο Νι- 

κολοίδης Γεώργιος του Παναγιώτη και απαλλάσσεται αχό 
τα υχτρεσιακά του καδήκοντα. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ του Υχ. 

Εδ ν. Ο :κ ο ν ομ ί α ς 27 56/29.2.8 4 ν>. 

λΐε την 49 01 /I 32 3/12.3.19 8 4 αχό φ α·σ η το υ Υφυχ ου ργο ύ 
Εδνικής Οικονομίας, η οποία έχει εκδοδεί σύμφωνα με τις 
κείμενε: διατάξεις, έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την Υ- 
πητεσία. χου υπέβαλε ο εογάττς με βαδμό 7ο και μισδό 6ου 
βαδμου. του Κλάδου ΣΕ2 Εργατών του Διοικητικού Προ- 
τωχικού της ΕΣΥΕ. Παχίδης Δήμος του Μελετίου και αχαλ- 
λάχδηκε αχό τα υπηρεσιακά του καδήκοντα. 

Με την 4580 ·\ 252/29.2.1984 απόφαση του Υφυπουργού 
Εδνικής Ο κονομίας. η οποία έχει εκδοδεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, έγινε αχοδεκτή η- παραίτηση αχό την Υ- 
χηοεσία χου υχέδ αλε η χειοίστρια Μτ^αν ών Προ π αρ ασκ ε υή ς 
Δε δον. όνων, με βαδνό 4ο του ου.ώνυίμου Κλάδου ΜΕ6 του Τε¬ 
χνικού Προσωπικού της ΕΣΥΕ. Πονηιρίδου Αλίκη του 
Γεωργίου και αχα/.λάχδηκε αχό τα υπηρεσιακά της καδή¬ 

κοντα. 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣβΕΝΟΠΟΥΑΟΣ 

Με τη ΔΚ. 6749/13.3.1984 αχόφαση του Προϊσταμένου 
τη; Υπηρεσίας Διοικητικού του ΥΠΕΟ. που εκδόδηκε νόμι¬ 

μα. π;οάγετα: κατ’ εκλογή η μόνιμη υπάλληλος με 9ο βαδμό 
του Κλάδου 41Ε2 Διοικητικού του Υπουργείου Εδνικής Οικο¬ 
νομίας Αικατερίνη Μουντογιαννάκη. χου περιλαμβάνεται στους 
πίνακες προακτέων έτους 1983—84 υπαλλήλων με 9ο βαδμό 
του ανωτέρω Κλάδου, στον επόμενο 8ο βαδμό του ίδιου Κλά- 
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2ου. επειδή εχει συμπληρώσε: το χρόνο που απαιτείται για 
προαγωγή και εχει όλα τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά -ρο¬ 
τόντα. ί,Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Εάν. Οικονοιίασ 3116/13.3. 
1984). 

Με τη ΛΚ. 6604/18.3.1984 απόφαση του Προϊσταμένου 
της Δ/νσης Διοικητικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονο¬ 
μίας. που εκδόθηκε νόμιμα, πιροάγεται κατ' εκλογή η μ,όνι- 

μη υπάλληλος Μενδρινού Μαρία με 9ο βαθμό του Κλάδιυ 
ΛΙίΕ3 4 πηρεσιών Εξωτερικό4 του Υπουργείου Εθνικής Οι¬ 
κονομίας, η ο-οία εχει περιληφθε! στους πίνακες προακτέων 
έτους 1983-84 στον επόμενο ·8ο βαθμό. επειδή συμπλήρωσε 
το χρόνο -ου απαιτείται για προαγωγή καί έχε: όλα τα νόμι¬ 
μα τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα. (Αοιθ. 6εβ. Υ.Ε.Ε. Υπ 
Εάν. Οικονομίας 3065/12.3.1984). 

Με εν τολή Υτουργού 
Ο Προϊστάμενος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Με τη 16092/9.3.1984 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης καί Εσωτερικών καί του Υφυ¬ 
πουργού Ο:κο νομικών. -του· εί/δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
ά.ατάξεις, ανακλήθηκε η κοινή απόφαση 02360/30.9.1983 

; ΦΈΚ 318/τ. Τ'/'7.10.83) για την πρόσληψη του Ιωάννη 
Γ1 απαδημητροττουλου του Αημητρίου, δικηγόρου. ως Ειδικού 
Συνεργάτη, στό Υπουργείο Εσωτερικών, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. σε κενή θέση ατό τις προβλεπόμενες στο 
άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 1320/1983 και στο άρθρο 84 του 
Γ1 .Λ. 924/1970 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερι¬ 
κών)). 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ λαζλρκς αγαμ. κουτςογιωργας 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΝΙΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΛΓ 

Με τη 10380/8.3.1984 κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΙΙοοεδοίαπ τητ Κυβέρνησές και Εσωτερ-κών, που εκδόθηικε 

του άρθρου 2 του Ν. 1416/1984, σύμφωνα με τις οιατ 
διορίστηκαν οι κατωτέρω μετακλητοί Έπαρχοι με βαθμό β' 
των ειδικών θέσεων, ως εξής; 
Σφουντούρης Αθανάσιος του Θωμά, στο Επαρχείο Λήμνου. 
Χονδρονάσιος Απόστολος του Δημητρίου. στο Επαρχείο Κω. 
Γερούκαλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, στο Επαρχείο 

Κάλυμνου, και 
Φεσεντίνοσ Πανανιώτης του Ιωάννη, στο Επαρχείο Καρ¬ 

πάθου. (Αριθ. 6ε!. ΥΕΕ του Υπ. Εσωτερικών 1000/13-.3.83Μ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΛΖΑΡΗΣ ΛΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙίΙΡΓΑΣ 

Με τη 16419 9.3.1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτε¬ 
ρικών, που εκδόθτκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
την απόφαση 28664/5.4.1982 (ΦΕΚ 170/15.4.1982 τ. Β') 

του Υπουργού Εσωτερικών για τη μεταβίβαση εξουσία; 

υπογραφής με εντολή Υπουργού, προάγετα: κατ’ αρχαιότη¬ 
τα. -στον 6ο βαθμό. ο Ιωάννης Αδαμόπουλος του Διονυσίου, 
υπάλληλος με βαθμό 7ο του Κλάδου ΜΕ5 Διοικητικού Ειδι¬ 
κών Ληξιαρχείων, επειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο για 
προαγωγή χρόνο και συγκεντρώνει όλες τις υπόλοιπες νομι- 
υες ποοϋποθέσεισ, (Αοιθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Εσωτερικών 
961/14.3.1984). 

Με εντολή Υπου,ρ.γού 
Ο Τμηματάρχης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΡΤΑΝΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με την ·ΕΔ1 α/3/170/ΑΦ/12.3.84 απόφαση του Υφυπουρ¬ 
γού» Δημοσίων Εργων ,που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, γίνεται δεκτή από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, 
η παραίτηση που υπέβαλε η υπάλληλος με 4ο βαθμό, του Κλά¬ 
δου ΜΕ8 Δακτυλογράφων. Μαρία Αγιωργίτου -Πουλακιδά- 
κου. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΗΝΙΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Με τη Δ:α/οίκ.8722/2.3.1*984 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας κα: Πρόνοιας. π:υ εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε¬ 

νες διατάξεις, διορίζονται οι κατωτέρω που- ισοβάθμισαν με 
τον τελευταίο επι τυχόν τα στον αρχικό πίνακα επιτυχίας σε 
θέσεις δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με εισαγωγικό βαθμό 10ο, 
προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις 
του κλάδου αυτού; 

Δη;μ αικου λέ α Αντωνία του Δημητρίου 
Μπιλιούρη Ελένη του Δημητρίου 
Λέκ κ α Π α ν αγ ι ώτ α του Β ασ: λ ε ί ο υ 
II σειρά αρχαιότητας των ανωτέρω είναι η σειρά, που έχουν 

σ:ον τελικό πίνακα επιτυχόντων κα: καθορίστηκε σύμφωνα 
με το βαθμό του καθενός στο διαγωνισμό. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. 

του Υπουργείου Υγείας κα: Ποόνοιας ΕΠ.3235/8.3.1984, 
ΓΙ.Τ.Ε.Υ. 489/83/29.2.1984).1 

Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ 

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΛΣ 

Με τη ΔΙα/οικ. 8611/27.2.84 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 11 Δ. 611/77. του 
Ν. 887/79 και την 777/83 Υπουργική απόφαση, προάγετα: 
κατ’ εκλογή από τον 4ο στον 3ο βαθμό, ο Γεώργιος Κλωκας, 
υπάλληλος του Κλάδου ΑΤ9 Μηχανικώς επειδή συμπλή¬ 
ρωσε τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο υπηρεσίας, περι¬ 
λαμβάνεται στους πίνακες προακτέων έτους 1983 και συγ- 
κεντρώνε; όλες τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις, για την 
πλήρωσή κενής οργανικής θέσεως. (Αριά. βεβ. ΥΕΙΕί Υπ. 
Υγείας και Πρόνοιας ΕΠ72827/29.2.84). 

Η Γενική Γραμματέας 
ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΕΡΡΕΛΗ 

Με τη Δ1β/85ϋ1/7.3.Ι984 απόφαση του Δ/ντή Δ/κού 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, παρέχεται ο βασικός 
μισθός του 5ου βαθμού στην κατωτέρω με 6ο βαθμό υπάλ¬ 

ληλο του κλάδου ΑΡ9 Επισκ. Άδελ. και Αδελφ. Ν·οσ/μων 
(Πρακτικών Νοσ/μων) Αγροτ. Ιατρείων και Υγειον. Στα¬ 
θμών που σ υμπε ρ ι λ α μ β άνε τ α: στους πίνακες προακτέων υπαλ¬ 

λήλων έτους 1983. επειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο για 
μισθό λογική προαγωγή χρόνο υπηρεσίας : 

Κλάδος ΑΡ9 Επισκ. Αδελφών κα: Αδελφών Νοσ/μων 
(II ρακτικών Νοσ/μων) 

Στον 6ο βαθμό, κατ’ αρχαιότητα : 
Σόοτση χΔοΆουδιά. (Ασιθ. 6εβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Υ- 

γείας* και Πρόνοιας ΕΠ/311.3/84). 

Με τη Δ1 β/8502/1.3.1984 απόφαση του Δ/ντή Δ/κού 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, παρέχεται ο βασικός 
μισθός του 4:υ βαθμού στις κατωτέσω με 6·ο κα: μισθό 5ου 
βαθμού υπαλλήλους του Κλάδου ΑΡ8 Μαιών Αγροτικών Ια¬ 
τρείων και Υγειονομικών Σταθμών που συμπεριλχχβάνονται 
στους πίνακες προακτέων υπαλλήλων έτους 1983. επειδή 
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συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο για μισύ-ολογική προαγωγή 
χρόνο υπηρεσίας και αναδρομικά ατό τις αντστοιχες ημερο¬ 

μηνίες. δηλαδή ένα μήνα μετά τη συμπλήρωση του απαιτού- 
μενοο χρόνον, με δν/,αίωμα λήΑεω; διαφοράς αποδοχών ατό 
την ίδια ημερομηνία, ως ακολούθως : 

Κλάδος ΑΡ8 Μαιών : 

Φεραδούρου Κασσιανή. ατό 4.10.83 
Βασταρδή —Δαπόν'τη Μαρία, ατό 4.10.83 

Μπαλούκα—Τούντα Μαρία, ατό 26.1.84 

Γ ρηγοροπ ούλου Ευλαλία. ατό 15.1.84. (Αρι#. βεβ. ΤΕΕ 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ΕΠ/3110/84). 

Με τη ΔIβ/8241/1984 απόφαση τον Λ/ντή Δ/κού τον 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τροάγοντα; κατ' εκλογή 
ο: κατωτέρω υπάλληλο: των κλάδων ΑΤ Ι 6 Ιατρών. ΑΡ8 
Μαιών και ΑΡ9 Επισκ. Αδελφών και Αδελφών Νοσ/μων 
Αγροτικών Ιατρείων κα: Υγειονομικών Σταύ-μών. τον σομπε- 
ριλαμβανονπα: στους τίναζες προακτέων υπαλλήλων έτους 
1983. επειδή συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο για τρ ο αγωγή 
χρόνο υπηρεσίας : 

Κλάδος ΑΤΙ6 Ιατρών. 
Ατό το,/ 4ο στον 3ο δα£μό. κατ’ εκλογή : 

Δημώδης Πέτρος 

Ατό τον 6·ο στον 5ο βα#μό, κατ1 εκλογή ; 
Κιουμής Ιωάννης 
Σαρίκας Γεώργιος 

Κλάδος ΑΡ8 Μαιών. 
Ατό τον 7 ο στον Ο ο βαύ/μο κατ’ εκλογή : 

Γκουντρομίχου Ελένη 
Μπαγιώτα Νίκη 
Αλες (δον Αναστασία 
Δεληγιάννη Ελένη 

Κλάδος ΑΡ9 Επισκ. Αδελφών και Αδελφών Νοσ/μων 
Ατό τον 7ο στον Οο βα£μό. κατ’ εκλογή ; 

Μάλλινου Μελποκένη. Α::1λ βεβ. Υ.Ε.Ε, Υπου:·'είου Υ¬ 
γείας κα: Πρόνοιας ΕΠ 2325ΤΠΥ 

Ο Διευθυντής 
Ε. ΤΡΙΛΝΤΉΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! 

-Με τη 16052/6.2.84 απόφαση τον Υπουργού Δικαιοσύνης, 
ανακλήθηκε η απόφαση 34224/83 (ΦΕΙν \ 48/83/τ. Γ'). 
με την οτοία διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Μυτιλή¬ 
νης ο 1ν-στράτ:ος Κωνσταντίνου Ψαρράς. ετειδή ο ανωτέρω 
ετανήλιε στην ενεργέ υπηρεσία τον Δικαστικού Σώματος των 
Ενόπλων Δυνάμεων. με το ατό 30.1.84 Π .Δ. 'ΦΕΚ 37/ 
7.2.84/τ. Γ'Ν. αναδ.ρομ κά. ατό το χρόνο της αποστρατεύσεώς 
του. 
Με τη 1385/1.3.84 ατό φάση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

διορίστηκε συμβολαιογράφος στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου 
Ηρακλείου, η Κλεοτάτρα Κωνσταντίνου Χαλβατζή, δικηγό¬ 
ρος, στη ίέση του τροέκυψε ατό την αποχώρηση του συμβο¬ 
λαιογράφου Μίνωα Θωμά Κοσμαδιάκη. διότι έχει τεριληφ^εί 
στον' πίνακα ετ:τυχόντων υποψηφίων συμβολαιογράφων του 

-διαγωνισμού, Φεβρουάριου 198-3. για το Ειρηνοδικείο Ηρα¬ 
κλείου. με βαψ)μό επιτυχίας 85 και έχε: όλα τα νόμιμα τρο¬ 
χόν τα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΙΙΣ 

Με την 22075/1.3.84 υπουργική ατέφαση. εντάχΐηκε ο 
Κωνσταντίνος Σιτας. δικαστικός γρα|μαατέας 5' τάσης του 
Ειρηνοδικείου Ν. Λιοσίων, στο ?αύμό του δικαστικού γραμμα¬ 
τέα α' τάσης, με τλεονάζοντα χρόνο υπηρεσία: στις 3.11.83 
ι η:μ ε ρ ο μην ί α ατο φ άσεω; του Υτη ρ ε σ ι ακο ύ Σ νμ β ου λ ίοΥ . 11 

μήνες και 2 ήμερες, γιατί κατά την ημερομηνία αυτή είχε 
σονολ κό χρόνο δτμόσιας υπηρεσίας (μαζί με 1 1 χρόνια. 5 
μήνες και 24 ημέρες της προϋπηρεσίας του ως Επιμελητή 
Δικαστηοιων). 11 χτένια. 11 μήνες και 2 ημέρες. (Αρι·5. 
βεβ. ΥΕΕ ΥΠ,ΔίΚλ'22975/2495/84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

X. ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ 

Με Προεδρικό Διάταγμα της 12.3.84. του εκδό^ηκε σύμ- 

οωνα υ.ε τ ι σ ■/ ε ίν.εν ες διατάξ ε ι σ συμπληρώνεται το από 6.1.84 

Γίίοβίϋ κό Δι ατα*; 'μα. το 07 :οί ο δημοσιεύτηκε στο 4/τ. 1ν/ 

10.1.84 φι·:κ . πο υ αφορά στ ην αυτοδίκαιη, απόλυση, λόγο) 

35'ετίας και σ: υυ.π/ ,ήρωσης τ :ου 56ου έτους της ηλικίας, του 
Κονιδιτσ ιιότη- Πασ Ί λείου του Αντωνίου. Συμβούλου Β' του 
Κέντρου Εκπα ιδευ· ΪΜΜϋν Μί .λε των και Επιμορφώσεως (ΚΕ 
ΜΕ) κ: ιι ορίζ- εται ότι ο πρ οα1 ν-αφε,ρόιμενος διατηρεί επί τιμή 
και μετ: ί τη λ ύση της υπαλ ,λτ ;λικής σνέσεως τον τίτλο της 
0 εσ ειο ; την οτ :ο:α τελευταίο : ν .ατείχε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΛΝΗΣ 

Με την υπουργική απόφαση Η/1425/28.2.84 που εκδέ- 
ύί//.ε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ’ 
αρχαιότητα ατό το IΟο στον 9ο βαβ/μό ο Αραμπατζής Βασί¬ 
λειος υπάλληλος τερ-ιφ. υπηρεσιών κλάδου ΣΕ3 επιστατών, 
που έχε: τα νόμιμα προσόντα για προαγωγή. 
Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή δημοσιευτεί μετά τις 

28.3.1984. η προαγωγή του θεωρείται ότι έχει συντελεσ^εί 
από την ηυεοου.ηνία αυτή. (Λρι#. βεβ. ΥΕΕ του ΊΐΙΕΠΘ 
3274/8.3.198 4 ■. 

Με την υπουργική απόφαση 11/1133/23.2.8 4 που εκδέ- 
ύηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται από 
τον 7ο 8α#μό και μισν-ό 6ου βα&μου στον 6ο βα#μό ο Δημό- 
πουλος Βασίλειος του Ιωάννη, υπάλληλος κλάδου ΣΕ3 επι¬ 
στατών κα: ταυτόχρονα γίνεται δεκτή τ> παραίτησή του 
από τΓν υπησεσία. 7α««. βεβ. ΥΕΕ ΥΠΕΠΘ 2930/9. 

3.1984). 

Με την υπουργική απόφαση Η/1632/9.3.84 που εκδο- 
ύ/ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπληρώνεται η 
ασκί/. Φ.910.8ΛΤΉ/473/13.2.84 απόσαση η οποία δημο¬ 
σιεύτηκε στο 62/22 2.84 ΦΕΚ (τ. Γ;) και ορίζεται ότι, 
η αναφερόμενη υπάλληλος Χριστοπούλου Βασιλική προά- 
γεται αυτοδίκαια στον 5ο βα·3μό του ίδιου κλάδου, επειδή 
της έχει απονεμη$εί ο βασικές μισθός του 5ου βαθμού (μι- 

σ£ολογική προαγωγή). 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Διευθυντής 
ΣΤ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 

Με την υπουργική απόφαση Δ2/3404/22.2.84 που εκδό- 
£ηκ: σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τροποποιείται η 
υπουργική απόφαση αρι$. 78442/24.7.76 ΦΕΚ 361/76. 
τ. Γ' που αφορούσε στην ένταξη εκπαιδευτικών λειτουργών 
μέσης εκπ/ση; σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν. 309/70. μόνο ως προς τον πλέον όζον τα χρόνο υπη¬ 
ρεσίας του καύηγητή Παππά Αθανασίου του Ευαγγέλου 
του κλάδου Λ2· φιλολόγων και εντάσσεται από το βαύμό 
του Αν μιο- καθηγητή με Μ.Κ .5 στο βα^μό του Λ./νμιΟ; 
κανηγητή με Μ.Κ.6 με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας κατά 
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την 30.4.76. 6 έτη, 1!0· μήνες και 21 ημέρες, αντί 4 έτη. 
5 μήνες και 15 ημέρες. 

II. τροτοτοίηση αυτή γίνεται, διότι ο αναχρερόμενος καθη¬ 
γητής ετανήλθε στην υπηρεσία με τις διατάξεις του Ν.Δ. 
76/74 και το χρονικό διάστημα ατό 7.10.69 (ημερομηνία 
παραίτησής του) μέχρι 15.3.72 (ημερομηνία εταναδιορι- 
σμου του} αναγνωρίστηκε ως πραγματικός χρόνος υχηρε- 
σίας. 2 έτη, 5 μήνες και 6 ημέρες. (Αριθ. βεβ. ΥΕ'Ε Υχ. 
Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων 3008/8.3.84). 

Με την υτοεργική ατόοαση Δ2/3418/23.2.84. χου εκδό- 
θηκε σύμφωνα με τις κείμενες δ ατάξεις, χροάγονται οι ακό¬ 
λο. 1οι ε/χαϊδευτικοί λειτουργοί Μέσης Ε'κτ/σης, του έχουν 
εν ταχθεί στους τίνακες τροακτέων έτους 1983 ΦΕΚ 243/ 
1983, 344/83 και 409/83 (τ. Γ') ατό το βαθμό του καθη¬ 
γητή με Μ.Κ.4 στο βαθμό του Λ/θμιου καθηγητή με Μ.Κ.5, 
εχειδή συντρέχουν ο: νόμιμες τροϋτοθέσεις, ανάλογα με τους 
ακόλουθου ς κλάδο υς: 

Κλάδος Α2 - Φιλολόγων . 
Κατ’ εκλογή: 

Κουρζή Σεβαστή του Κων. 
Μ.τονοροχοόλου Ιωάννα του Η).ία 
Κατσικαλάκη Ζαχαρένια του Γεωργ. 

Κλάδος Α9 - Φυσικής Αγιο γης. 
Κατ' εν/.λογή: 

Τσικόγιας Νικόλαος του Χρηστ. 
Χαλάτση Αικατερίνη του Ιωάν. 
Ατοστολοχουλου Λαιμχρινή του Σπυρ. 
Ζήκος Ιωάννης του Κων στ. 

Κατ' αρχαιότητα: 
Στοάντζαλης Γεώργιος του Παν. (Λοιθ. βεβ. ΥΕΕ ιου 
ΠΙΒ1ΙΘ 3007/8.3.84). 

Με την υτουργική ατόφαση Δ2/3581 /27.2.84? -ου εκδ έ¬ 
θη κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τρ ο άγονται ο: ακό¬ 
λουθοι εκταιδευτικοί λειτουργοί ίΜέσης Εκχαίδευσης, χου 
έχουν εν ταχθεί στους τίναζες τροακτέων έτους 1983 (ΦΕΚ 
243/83, 344/83 και 409/83 τ. ΓΛ ατό το βαθμό του καθη¬ 
γητή με Μ.Κ.4 στο βαθμό του Α/θμιου καθηγητή με Μ.Κ.5 
αναδρομικά ατό- την ημερομηνία του αναφέρεται για τον κα¬ 
θένα και με δικαίωμα τληρωμής διαφοράς αποδοχών για το 
χρόνο του τέρασε. ετειδή συντρέχουν οι νόμιμες τροϋτοθέσεις. 
ανάλογα με τους ακόλουθους κλάδους: 

Κλάδος Α2 - Φιλολόγων. 
Κατ εκλογή: 

Παταδάκης Κων/νος του Ηλία, ατό 18.2.84. 

Κλάδος Α3 - Μαθηματικών. 
Κατ1 εκλογή: 

Σαμαρτζής Δημήτριος του Ευαγγ., ατό 16.2.84. 
Πολίτης Αναστάσιος του Αχιλ.. ατό 16.2.84. 
Νατσιότουλος Γεώργιος του Αλεξ,, ατό 18.2.84. 
Ματσουκας Αθανάσιος του Θεοφ., ατό 25.2.84. 

Κλάδος Α6 - Αγγλικών. 
Κατ’ εκλογή: 

Φωτίου Φρειδερίκη του Αγαθ.. ατό 21.2.84. 

Κατ’ αρχαιότητα: 
ίωαννίδου Πετοούλα του Γεωο*'., ατό 8.2.84. (Αςιθ. βεβ. 

ΤΕΕ του ΥΠΕΤΙΘ 3279/8.3.84Γ 

Με εντολή Υφυτουργου 
Ο Διευθυντής 

ΔΗΜ. ΒΟΥΡΝΑΣ 

ΛΙΟΡΘΏΣΕΙΕ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην αριθ. Φ. 430.0/Α/Ε2/3045/8.7.1983 υτουργική 
ατόφαση. η ο το ία δημοσιευθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 233/20.7. 
] 9-83 τ. Γ' και η οτοία αφορά στη μετάταξη διοικητικών 
υταλλήλων ΚΑΤΕΕ ατό κατώτερο σε ανώτερο κλάδο. 

τροστίθεται ο αριθμός θεωρήσεως της Υτηρεσίας Εντελλο* 
χένων εξόδων του Τ1ΙΕΙ1Θ : «(Αριθ. βεβ. 1ΈΕ του ΥΓΙ. 

Ε.Γ1.Θ. 18911/13.2.1984)». του είχε ταραλειφθεί. 

(Ατό το Υτουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρήσκευμάτο^ν"1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Με την 714/0.3.1984 ατόφαση του Νομάρχη ΙΣόοίας. 
του εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται 
δεκτή η αραίτηση ατό την υτηρεσία του Δημητρίου, Μταϊρα- 

κτάρη, του Κλ. Α3. Λυκειάρχη του 3ου Λυκ. Χαλκίδας, του 
υ,τέβαλε στις 2.2.84. γιατί μαζί με τη στρατιωτική του 
υτηρεσία υχερκαλυττε: την 35ετία. 

Ο Νομάρχης 
ΕΥΤ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με τη Δ.Ε. 653/2.3.1984 ατί-φαση του Νομάρχη Θεσ¬ 
σαλονίκης. του εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ισχύουν, ατολυονται αυτοδίκαια ατό την υτηρεσία οι τιο κάτω 
δάσκαλοι. ετειδή στην ημερομηνία του σημειώνεται ατέναντι 
στον καθένα έχουν συμτληρώσει 35 χρόνια τραγματική συ¬ 
ντάξιμη δημόσια υτηρεσία και έχουν συμτληρώσει το 56ο 
έτος της ηλικίας τους: 

Γκαγκάλης Μιχαήλ του Αστεριού, Δ/ντή: Α' ΜΚ8. ατό 
28.2.1984. 
Γκουβας Αθανάσιος του Κων/νου. Δ/ντήσ Α' ΜΚ8. ατό 

18.12.1983. 
Αγγελιδάκης Αστσινός του Γεωογίου Δ/ντής Α' ΜΚ8, 

ατό 15.12.1983. 
Οι ταρατάνω διατηρούν τον τίτλο της θέσης του κατεί¬ 

χαν τελευταία. 
Ό Νομάρχης 

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Δίορϋθ)σεις σφαλμάτων 

Στην αριθ. 75/15.10.1982 τράξη του Νομάρχη λΠσση- 
νιας τε;ί εντάξεως καθηγητών Μ.Ε.. του δημοσιευθηκε 
στο ΦΕΚ 360/26.11.82 τ. Γ'. γίνεται διόρθωση στο σωστό 
<(Παυλοτουλου Ευαγγελία του Δημητρίου. Κλ. Λ2. Μ.Κ.3. 

του Γυμνασίου Λογγάς, στο βαθμό του καθηγητή με Μ.Κ.3». 
ατό το λανθασμένο «Παυλοχοόλου Ευαγγελία του Δημητρίου, 
Κλ. Α2. Μ.Κ.3. του Γυμνασίτυ Λογγάς, στο βαθμό του 
καθηγητή με Μ.Κ.4». 

(Ατό τη Νομαρχία Μεσσηνίας; 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Με τη 19/6.3.1984 τράξη του Προϊσταμένου του Γρα¬ 

φείου της Μέσης Γενικής Εκτ/σης Λιτωλ/νίας. του εκδο- 

θηκε ύστερα ατό τη 2/22.2.1984 τράξη του Π ΥΣΜΕ Αι- 

τωλ/νίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 
του 1Γ.Δ. 611/77. μον-ιμοτοιουνται οι κατωτέρω Καθηγητές 
με το βαθμό του κατέχουν κ-αι στην οργανική θέση του υτη- 
γετουν, γιατί συμτλήρωσαν ατό το διορισμό τους διετή ευδ-ο- 

κ: μ η δο κ: μ α σ τ ι κή υ τ η ρ εσ! α. 

Κόκκο τα: Δημήτριο; του Νικολάου. κλ. Α4. Μ.Κ.4. του 
2ου Λυκείου Αγρίνιου. 
Μητροτουλου Αναστασία τ:υ Δημητρίου. κλ. Λ9. 51.Κ.2. 

νου 2ου Γ/τ!ου Αγρίνιου. 

Ο II σοϊστάχενος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΜΙΐΣ 
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Με τη 10/2.3.198 4 πράξη του Δ/ντή Λϋττ,ς Γενικής 
Εκπ/της Νομού Πέλλας, που εκδόθηκε σύμφωνα -*ς δια¬ 

τάσεις του άτθοου 87 του Π. Λ τος 611/1077 και στηοίζε- 
τα: στη 2/29.2.1,984 πράξη του IIΥΣΜΕ Πέλλας μονι- 
οποιούνται ο: παρακάτω εκπαιδευτικοί επειδή συμπλήρωσαν 
ιετή ευδόκιμη δημόσια υπηρεσία ατό του διοσισυού του: 

'ΦΕΚ διορισμού 296 13.10.81. 383/18.1 2.8!’■ : 
Κατσιλιέρη Κωνσταντία του Βασιλείου κλ. Α2 με ΜΚ3. 

Κ α ρ σλ: ά : ],!εο): γ:ο: του Θωμά κλ. Λ 1 ;;: ί\ι Κ3. 

Ο Διευθυντής 
ΒΥΡΩΝΑΣ ΜΟΖΑΚ1ΔΗΣ 

Με την 11/29.2.84 πράξη του Προϊσταμένου της Δ./νσης 
Λ Η τη: Γενικής Εκπ/σης Ν. ΙΙιεοίας του εκδόθηκε μετά 
ατό την ττράςη του ΙΙΓΣΑΙΕ Ν. Πιερίας με αριθμό 2/27. 
2.1.984 (θέμα 2ο) και στηρίζεται στις κείμενες διατάξεις, 
μονιμοποιούνται στη θέση του ανήκουν οργανικά με το βα¬ 

θμό και αντί:;::/: μισθό ττο.> έχουν, επ^ι'δ-ή συμπλήρωσαν 
περισσότερο από 2 χρόνια ευδόκιμη δοκιμαστική υπηρεσία 
ατό το διορισμό τους στη Μέση Γεν. Εκταση ο; κατωτέρω 
εκπαιδευτικοί : 
Θεολόγου Χριστόδουλος καθηγητής κλάδου Α4 (Φυσικών) 

ΜΚ3 του Γυμνασίου Κολινδ,ρού. 
Κετέν Παντελής καθηγητής κλάδου Λ 4 (Φυσι/ών) 

ΜΕ 3 του Γυμνασίου Πλαταμώνα. 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΩΝ/ΧΓιΣ η (ΜΚΠΝΟΜΟΥ 

Σειρά επιτυχίας 
Τζαβιέλλα; Γεώργιος του Χαριλάου 20’ 
Χικολαντωνάκη Ελένη του* Στυλιανού 37 
11 απαν; στασίου Λθηνά του Γεωργίου 38 
Κιουτσούκη Σοφία του Λ η μητριού 42 
Σουρής Γεώργιος του Ναρ αλαμπούς 49 
Τσιτρουλης Βασίλης του Ανδρέα 64 

Κορδαλής Γεώργιος του Αθανασίου 102 
Κοντά Χσιττίνα του Βασιλείου 112 
;Λρ:θ. β:β. ΥΕΚ Γττ. Οικονομικών Τ. 1198/2193/9,3. 

1984). 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙίϊΑίΜΝΗΣ ί!0ΤΤΑΚ5ί£ 

Με την Ε. 4186/1836/12.3.84 πράξη του Υπουργού των 
Οικονομικοί, του εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 

ξεις, παρέχετα: στους κατώτερο) υπαλλήλους με β·αθμό 4ο. 
του Κλάδου ΑΡ2 Εφοριών, ο βασικός μισθός του 3ου βαθμού, 
γ ατί έχουν τα νόμιμα προσό;:α: 
Χαλκίόου II. Ευθυμία 
Χριστά το όλου Γ. Ελένη 
Κουρέα Γ Ελένη 
Ράπτη Ν. Θησεσία. (Ασιθ. βεβ, ΥΕΕ του Υπ. Οικονομά 

κών Ε. 4186. 2209/13.3 84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γεν. ΐ’ραααατέας 

ΞΕΝΟΦΩΝ Π ΕΛΟ Π ΟΝΝ ΗΣΙΟΣ 

XIε την 24/2*1.2.84 πράξη το·υ Προϊσταμένου Δ/νσης ΔΕ 
Ν. Αχ Μας που «κ δέθηκε μετά τη 2/24.1.84 πράξη του ΓΙΥ 
ΣΔΕ X. Α/αΐας απολύεται ατό την υπηρεσία και χωρίς απο- 
ζημίοοση από το Δημόσιο η προσωρινή αναπληρώ τρία Συκιώ- 
τη Μαρία του Κων/νου. που είχε διορισθεί με βαθμό Δ/λ ου 
και ΜΚ2 στο Δημ. Σχολείο 21ο Πατρών, από 23.1.84 ημε¬ 
ρομηνία πασαιτησεοις της από την υπησεσία. (Α:»θ. πιστ, 

Φ.361.11/214/Δ1/II689/27.9.83 ΥΠΕΙ1Θ). 

Ο II ροϊστάμενος 
ΛΧΔΡ. ΡΙΛΝΝΛΚΟΠ ΟΥΛΟΣ 

XIε την Τ.1131/259/7.3.1984 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, έχει παρασχεθεί ο βασικός μισθός 
του 3>ου βαθμού στον Κονδύλη Μ. Δημήτριο, Τελωνειακό 
Ελεγκτή με 4ο βαθμό του κλάδου ΑΤΙ Τελωνειακών του 
Υπουργείου Οικονομικών, επειδή συμπλήρωσε τριετή (3) υπη¬ 

ρεσία στον 4ο βαθμό και συμπεριλαμβάνεται στον ίδιο πίνακα 
μισθολογικά προακτέων υπαλλήλων 4ου βαθμού, για τον 3ο, 
έτους 1983. (Αοιθ. βεβ. ΥΕΕ Γπ. Οικονομικών Τ. 1131/ 

2120/9.3.1984). 
Ο Γενικός Γραμματέας 

ΖΕΝΟΦ. Π ΕΛΟ IIΟΝΝΗΣΙΟΣ 

Μ: την 338.298/7.3.1984 απόφαση του Προϊσταμένου 
Δ/νσης Δ.Ε. X. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπη¬ 

ρεσία ττ.ς δασκάλας Κάρμα Βασιλικής του Δ η μήτε ίου με βαθ¬ 
μό Δ/ντή Λ' Μ.Κ.8 του 18ου 1 2/θέσ. Δημ. Σχολείου Κ*· 

βάλας τυυ 1ου Γραφείου Δημοτ. Εκπ/σης X. Καβάλας, 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Π ροϊστάμενος 

Θ. ΣΤΟΓΜ Π Ο ΥΔΙΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Μ: την Τ. 1198/255/9.3.84 α-έ?*;η τον Υτο^ίύ των 
Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξει:, έχουν διοοισθεί (έπους αυτό επιτοέπουν οι 2243/30 8.82 

και 43/8238 28.1.83 πράξεις ττς' Τριμελούς Επιτροπής 
ΥπουογώνΚ α-, αδοοτίΓΛα από 21.2.1984. τν.ε:ου.η;:α π:; 
δημοσιεύτηκε η Ί\ 643/170/8.2.1984 (ΦΕΚ 59/Γ72Ι.2. 

198 4) όμοια απόφαση με την οποία διορίστηκαν νεότερο: συ¬ 
ν αδελφοί τους, με τη σειρά επιτυχίας που έχουν στο συμπλη¬ 

ρωματικό πίνακα ισοβαθμησάντων ν.ε τον τελευταίο επιτύ¬ 
χαν τα του διαγωνισμού της 5.3.1983, σε κενές οργα/ικές θέ¬ 

σεις δόκιιων υπαλλήλων ν ε ζ :αγΜ*"κό βαθμό το 10ο του 
κλάδου ΜΚ2 Τελωνοφυλακής, οι παρακάτω που έχουν τα 
νόμιμα π:οσόντα: 

Με την Τ.4960/1467/28.9.1983 πράξη του Διευθυντή 
Διοικητικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξε-ις, έχε: διαπιστωθεί 
ότι ο Τσιοάκη; Βαροής τον Νικολάου, υπάλληλος με 5ο 
βαθμό και 4ο μισθό (Τομεάρχης Β' Τάξεως), Κλάδου ΜΕ2 

Τελωνοφυλακής το, Υπουργείου Οικονομικών, απολύθηκε αυ¬ 
τοδίκαια από την Υπηρεσία στις 5.3.1984. επειδή κατά τη 
χρονολογία αυτή συμπλήρωσε τριακονταπενταετή πραγματική 
και συντάξιμη υπηρεσία και έχε: υπέρ βει το 56ο έτος της 
η/.ικιας του. οιοτι : 

'Κχ*·· ^ ηρετήσε: στην Τ«ε7. ωνει ακή Υ; τηρεσία το·; ΐν.·;?- 
νείο^ Οίκον ομ.ικών από 7.9.49 

/ 
μ £7 σι κα: 4.3.198 4, και 

Έχ;: 5: ανύσε: πτούπτρεσ·:;; 6 μηνο>ν ν '.α: 2 ημεοών στη- 
τέ(ο: Υπτ: . Λνοικοδομήσεω: Τ-. Δηα. Έργων ζζό 28.1. 
1949 Ί,ίχ: : 30.7.1949. 

0 ανωτέ :ω δ(7τηρεί επί * τιμή και μ ετά τη λήςη τη; 

υπαλ/.ηλική ς σνέσεως τον τ! τλο “ Γ ** θ εσεως π ου κατείχε 
κατά την 2 οτοδίκα^Λ απόλυσή του. 

Με την ι.ι ί οο' ζ()ΐ / ί .3. ί 984 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού Τΐλ<.ο>ΐ!ων του Υι τ/υσγείου (I ι,κονομικών. που εκ- 

δόθηκε σύμ φωνα με τις κείμ: ν-:ς 
> Γ> 
οιαταπι εις. έχε-' : πρταχθεί. 

κατ εκλογ γ. σε Τε/,ωνειακό υπάλληλο με 5ο βαθμό του 
Κλάδου ΑΤΙ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, η 
Μα:ινάκτ Λ. Κ^νεσία. υπάλλτλος με 6ο βαθμό, ίδιου Κλά- 

εχε- απαιτουυ.εν % 7. την προαγωγή αυ:η 
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σόντχ. (ΑοιόΕ 6εδ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Οικονομικών Τ.ΙΙ33' 
2121/9.3Τ984). 

Μ; την Τ. 1 I 3-ί'262/7.3.1984 λ πό © λ σ η τον Αιευνυντή 
Αιοικητικον Τελο^/είων τον Υπουργείου Οια.ονομιν.ών. που εκ- 

δόθηκε σύμφωνα με τις /.έμενες διατάξεις, έχε: προαχύει. 
ν,υ. τ ε/,λογή. τε Τελωνεια/.ό Επιμελητή με 8ο δαδλμο τον 
Κλάδου ΣΈ1 Επιμελητών Τελωνείων του Υπουργείου Οικο¬ 

νομικών, ο Χριστόπονλος Α. Ιωάννης, Τελωνειακός Επιμε- 
λητής με 3ο δχόμό, ίδιου Κλάδου. τον έχει τ7 απαιταύμενχ 
για την ποοανωγή χνπή ποοσοντχ. (Αρίν. δε δ. Ι.Ε.Ε. 1 - 
πονργείο. Οικονομικών Τ.I 134/2122/9,3 1384). 

Με την Τ. 1 132/290/7.3.1 984 απόφαση τον ΑιενόΕντη 
Αιοικητικον Τελωνείων τον ί πονργειον Οιν.ο νομικών, πον εν-* 
δόόηκε σύμφωνα με τ:ς κείμενες δ\·ατχςεις. έχουν προαχ£ει, 
κατ' ε*/.λογή. σε Τελωνειακούς υπαλλήλους με 6ο δαΰμό τον 
Κλάδου ΜΕ1 Τελωνειακών, ο: παρακάτω υπάλληλοι: με 7ο 
βα&μέ. ίδιον Κλάδου. τον έχονν τ7 απαιτούσα για την προ¬ 

αγωγή αντή προσόντα : 

Αλεξίου 1. Σταύρος 
Ανδρίκοτ Γ. Νικόλαος. ί Αρ. 6ε6, V Ε Ε. 1 τονργβίοο 

Οικονομικών Τ,1132/2119/9.3,1984). 

Ο Αιεν&νντής 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Με τη 243336/12.3.1984 απόφαση τον Υπονργού Ι’εωρ- 

ν;ας. τζο-άγονται κατ' εκ'λογή στον 8ο δα*&μο με τις προϋπο¬ 
θέσεις τον Ν. 887/79 οι παρακάτω υπάλληλοι τον Κλάδον 
ΑΤΙ Γεωπονικού με δαό·μο 4ο 7.αί Μ. ΤΙ. 3ον τον περιλαμβά¬ 
νονται στους τίνα/.ες προακτέων έτους 1988—1984 και συμ¬ 

πλήρωσαν ευδόκιμα το χρόνο τον χρειάζιεται για προαγωγή 
ο)ς εξής: 
Αάρης Βασίλειος τον Αναστάσιον. 
Χάσδας Γεώσγιος τον Κων/νον. (Αρι*3μ. 6εβ. Υ.Ε.Ε. 1 τ. 

1 εωργίας 243336/2996/84). 

Με εντολή Υπονργού 
Ο Διεν&νντής 
Ξ. ΣΤΈΡΓΙΟΥ 

Με τη 253022/9.3.84 απόφχση τον Υπουργού Γεωργίας, 
έγινε δεκτή η τχρχίτηση. ατό την Υπηρεσία. τον υπαλλήλου 
τον Κλάδον ΣΕ2 Φυλάκων, με 7ο δα£μό, Αθανασίου Κον- 
ζιώκα τον Νικόλαόν και θεωρείται ότι αντίς προάχ^ηκε αυ¬ 
τοδίκαια στον 6ο δα&κό τον οποίον ο μισθός τον χορηγήθηκε 
με τη 230458 Ί 8.2.81 (ΦΕΚ 64/τ. Γ' /■6.3.81) απόφαση, 

Με τη 254442/12.3.84 απόφαση τον Υτονργοό Γεωργίας, 
έγινε δεκτή η παραίτηση ατό την Υπηρεσία, της υπαλλήλου 
τον κλάδον ΑΡ3 Διοικητικού, με 4ο βα#μό, Αμαλίας ΙΙαπα- 
ληδίεία τον Κων/νον και προάγεται αντή αυτοδίκαια στον 
3ο δαΑ·/ό. τον οποίον ο δασικός μισθός της χορηγήθηκε με 
τη 24441,1 /24.2.82 (ΦΚΚ 82/τ. Γ78.3.82) απόφαση, 

αναδρομικά ατό 1.2.82. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευθύντρια 
Α. ΒΟΣΝΙΑΟΥ 

Με την 2063-8 Μ 705/α/9.3.1984 απόφαση τον Υπουργού 
Χωροταξίας. Οικισμού και Περιδά/.λοντος. τον εκδό^ηκ- 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τροποποιήθηκε η 31291/ 
8494/1980 απόφαση περί προαγωγής στο 2ο δα&μό υπάλλη¬ 
λων τον Κλάδον Α Τ 4 Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 
εν μέρε: ν.α: μόνο σε ό.τ: αφορά τη σειρά των κατωτέρω .νπαλ- 

7 ήλων πον καθορίστηκε ως εξής: 

Σονλτάτης Χρηστός και 
Μ τ $ τ σ η — Λ γγε λ: δη Αικατερίνη. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Με την 7448/1133/2.3.1984 απόφαση τον Υπονργού Συγ¬ 
κοινωνιών, πον εκδό&ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, π,ρσλαμβάνεται ως δόκιμος νπάλληλος με 6ο δαδ/μό σε 
κενή οργανική Αέση τον Κλάδον ΑΤΙ Μηχανικών Μεταφο¬ 
ρών τον Υπουργείου Συγκοινωνιών, ο Χρήστος Οικονομίδης 
τον Φώτιον, ο οποίος έχει τα νόμιμα προσόντα και τοποθε¬ 

τείται σ;η Α/νση Συγκοινωνιών τη.ς Νομαρχίας Θεσσαλονί¬ 

κης. (Αρ"3. έεδ. ΥΕΚ τον Υπουργού Σνγκ/νιών 1032/9.3. 
1984). (11.Τ.Ε.Υ. 675/82). 

Με την / 446/1131/2.3.1984 απόφαση τον Υπουργού Συγ¬ 
κοινωνιών, που εκδό&ηικε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
διορίζεται ως μόνιμηι σε τακτική οργανική ό-έση τον κλάδον 
ΜίΕιΙ Αιοικητικον τον- Υπουργείου Συγκοινωνιών, η έκτακτη 
υπάλληλος Μαρία Θανοτούλου χήρα Νικολάου Μιχαλάτου ν.αι 
εντάσσεται στον 6ο βαόφ.©· τον ίδιον κλάδον. με πλεόναζαν τα 
χρόνο στο βα*3μό αυτόν κατά την 25.2.1982 (ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης του Ν. 1232/82). 3 χρόνια και 3· μήνες, χωρίς 
δικαίωμα απόληξης διαφοράς αποδοχών για το [ΐεχρι τη δη¬ 
μοσίευση χρονικό διάστημα. 

II ανωτέρω νπάλληλος τίθεται μετά την με 6ο δα&μό 
υπάλληλο το.» κλάοου ΜΕί Αιοικητικον. Αικατεσίνη Αικά- 
ρον. 7\ρι5. βεδ. ΥΕΕ τον Υπ. Συγκ/νιών 1033/9.3.84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΓΙΔΙΙ& 

Αίε την 7570/1165/2.3.1984 απόφυση τον Υπουργού 
Συγκοινωνιών, πον εκδό&ηκε σύμφωνα με. τις κείμενες δια¬ 
τάξεις και τη ΑΟΝΣ/10526/83 (ΦΕΚ 384/Β/5.7.83), 
προάγεται η νπάλ/.ηλος Κων/να Ατ^τ-ύπα του Σπυρίδωνος, 
από τον ο ο 6x6 μ ο τον κλάδου ΑΓ2 Αιοικητικον ΑΙεταφορών 
του Υπονργειον Συγκοινωνιών, στον 4ο βα^μό τον ίδιον κλά¬ 
δου. κατ εκλογή, διατηρούμενης της στον πίναν.α προακτέονν 
σειράς αρχαιότητας. (Αρι^. δεβ. ΥΕΕ τον Υπ. Σνγκ/νιών 
1034/9.3.84). 

Με την 7438/1129/ 1.3,1 984 απόφαση τον Υπουργού Συγ¬ 
κοινωνιών, πον ε/.δόάηκε σύμφωνα αε τις κείαενες διατάξεις 
και τη ΔΟΝΣ/Ί 0526/1983 (ΦΕΚ 384/Β/5.7.83) απόφα¬ 
ση τον Υπονργού Συγκοινωνιών «περί μεταβίβασης αρμοδιο- 
τήτων». εντάσσεται ο νπάλληλος με 7ο δα^μό τον κ/,άδον 
ΣΕΙ Κλητήριον τον Υπουργείου Συγκ/νιών, Σωτήρης Λύ¬ 
τρας τον Θεοδώρον. στον ίδιο 7ο δα^μό και με πλεονάζοντα 
χ:6/0 κατά την 22.2,1984 ^ημερομηνία σνγκλήσεο)ς τον Υ¬ 

πηρεσιακού Συμβουλίου) στο δα#μό ^"ύν. 19 χρόνια. 7 μή¬ 
νες και 25 ημέρες, χωρίς απόληόη διαφοράς αποδοχών για 
το μέχρι της δημοσίευσης της απόφασης χρονικό διάστημα. 

Με εντολή Υπονργού 
Ο Λιεν&υ·ντής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


