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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

-Με II ροές ρ. Διάταγμα ττο υ εκόόληκε στην Αν ή να την 20, 
5.198 5 κατότιν τ:οτάσε(.ος τον Υτουργού Λνατληρωτή Κλνι- 
κής Άμυνας κατά τις κείμενες : ι ατάξεις. κυρώνονται ο: κα¬ 
τωτέρω) Πίνακες Τακτικών Κρίσεων Αξιοκρατικών τη; 

11 ολ:μ·/ής Αιροτορίας έτους 1084 1985. -ον συνταχλη- 
καν ατό το Ανώτατο Αεροτορικό Συμβούλιο Κρίσεων ως ακο- 
λούτως; 

Ιτταμενων: 

Α ι α τ η ρ η τ έ ω ν Α ν η ν άρ χ ων 
\ ϊ ροακτέου κατ' αρχαιότητα Σμηνάρχου 

I 1 ροακτέων κατ εκλογή Αντισμηνάρχων 
Γ1 ροακτέων κατ' αρχαιότητα Αντισμηνάρχων 
II αραμέντοντος ττον αυτό οαλχ.ό Αντισμήναρχον 
Α το στρατέ υ τ έο υ Αν τ: τμην άρχου 

Υτηρεσίας Εόάφους Ετετηρίόας Ιτταμένων: 
Δ ι ατη ρητέων Σμηνάρχων 
11: οακτέου κατ' εκλογή Αντ ισμηνάρχου 

11 ολεμικής Διαλεσιμότη τας Ιτταμένι 
Π = οακτέου κατ* εκλογή Αντί ισμηνάρχου 
Ρϊ2 -ι«ναυτίλων: 
υ ; οακτέων κατ εκλογή Λν τι σμην άρχουν 

Τεχνικού Α 
τη:ητέων Τα- ςι άρχων 

ΗυοοκΆος Τερματίσαντος τη στα: ιο όρομία τον Ταξιάρχου 
Λ ι ατη ρ ητέων Σμην άρχων 
Προακτέων κατ’ αρχαιότητα Σμηνάρχων 
Προ α,κ τέων κατ ε κλογ η Α ν τ: σμ η ν άρ χω ν 
Προακτέων κατ' αρχαιτητα Αντισμηνάρχων 
11 αραμενόντων στον αυτό βαλμο Αντισμηνάρχων 
Α το στ ρ α τ ε υ τ έ ου Αν τ ι σμην ά ρ χου 

Ο ικο νομικού: 
Α: α τ η.ρ ητέ ων Σ μ η ν ά ρ χ ω ν 
Λτοστρατεττέου Σμηνάρχου 
Προακτέων κατ’ εκλογή Αντισμηνάρχων 
Προακτέου κατ αρχαιότητα Αντισμηνάρχου 

Έφοόιασμού: 
Δ ι α τ ηιρ ητέ (ν ν Σ μ ην άρ χω ν 
Προακτέων κατ’ αρχαιότητα Σμηνάρχων 
) 1 ροακτέων κατ' εκλογή Αντισμηνάρχων 
Προακτέου κατ' αρχαιότητα Αντισμηνάρχου 

Α ε ρ άυ.υν α ; (Ελεγκτών Α ε ρ άμ υν α ς) : 
Α: α τ η ρ η τέων Σ μ η ν ά ρ χω ν 
Προακτέου κατ* αρχαιότητα Σμηνάρχου 

11 ρ οα κτ έων κατ1 ε κλ ο γή Α ν τ ι σμην άρχουν 
Προακτέων κατ' αρχαιότητα Αντισμηνάρχων 

Λερομο,ας (Άμυνας Αεραόρομίο>ν) : 
Αττοστρατευτεου Σμηνάρχου 
II αραμένοντος στον αυτό λαλμό Αντισμήναρχου 

■Διοικητικού (Λιοικ. Γεν. Υτηρεσιών) : 
Λ: α τ η: η τ έ ω ν Σ μ. η ν άρ χω ν 
Π ροακτέου κατ' εκλογή Αντισμηνάρχου 
Π ρ ο α κτέω ν κατ’ αρχαιότητα Αν τ ι σμ. ην ά ρ χο> ν 

Α ι ο ι κ ητ ι κο5 (Μ ετεωρο λό γω ν) ; 
Λ;ατη:ητέου Σμηνάρχου 
Προακτέου κατ αρχαιότητα Σμηνάρχου 
Προακτέου κατ’ εκλογή Αντισμηνάρχων 

Διοικητικού (Φωτογράσου ) : 
Διατηρητέου Σμ ην άρχου 

Υγ ειον ο μ.κο ύ (I α τ: ω ν) ; 
Διατηρητέων Σ μ ην άρχω ν 
Προακτέων κατ* εκλογή Αντί σμην άρχων 
II αραμένοντος στον αυτό βαλμΑ Αντισμηνάρχου 

Υγειονομικού (Οόοντίατρου) : 
Γυόοκίμως Τερματίσαντος την σταοιοόραμία τους Σμηνάρ- 

χου 
Τ ε χν ι κ ή ς Υττοστη ρ ί ξ·ε·ω ς : 

Ευόοκίμως Ί'ερματισάντων τη σταόιοόρομία τους Σμηνάρ¬ 
χων (ιΕ 5 ο ό ι α σ μο ύ. Τ ε χ ν ι κο ύ) 

Προακτέων κατ* εκλογή Αντισμηνάρχων (Τεχνικού) 
Παραμενόντων στον αυτό βαλμό Αντισμηνάρχων (Τεχνι¬ 

κού ). 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΛΝΝίΙϊ: 

Με τη Φ.415/20/78^544 Σ.923 15.3.84 απόςαση του 
Υσυτουργου Κωνικής Άμυνας, -ου εκόόληκε συμσωνα με τις 
κείμενες όιατάξεις και την 984Χ83 ατιόοαση του Διοικητι¬ 
κού Γ.σετείου Α ληνών, εντάσσεται ο Βλάχος Φώτιος του Α¬ 
θανασίου. οοηγός αυτοκίνητο,ν, με σχέση εργασίας ιό ιοντικού 
οικαίου αορίστου χρόνου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. στον !>ο βαλμό 
του προσωρινού κλαόοι. ΜΕΠ4 οόηγών αυτοκινήτων. με 

ι.λεονάζοντα χσόνο υτηοεσίας στο οαλυ.ό αυτό κατά την 29. 
5.80. ημερομηνία έκόοσης του 479/20/437312/Σ. 2275/ 
20.5.80 εγγράσου ΓΕΣ/ΛΠΙ7. του ακυρώληκε ατό το Διοι¬ 
κητικό Εσετείο Α ληνών. 20 έτη. 10 μήνες και 14 ηίζζζ 

και ταρέχεται σ αυτόν ο βασικός μισλός του 5ου οαλμού ατό 
29,·>.80. ύστερα ατ’ την κρίση του ως τροακτέου κατ' εκλο¬ 

γή 5.τό το Υτηρεσιακό Συμβούλιο (Αριλμός βεβ. Δ/νσεως 
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Οικονον.ικοε ΠΟΣ για την πρόβλεψη σχετικής πιστώσεως 
στον προϋπολογισμό ΓΕΘΛΤΕΣ 684206/-Ό.3.8Π. 

Με τη Φ.ΙΟΙοίΟ ΛΑ.27 41 77/ Μ).3.1984 απόφαση τοε 

Γοεποεργοε Εθνική; Λμενης. ττου εκδόίηκε σεμφωνα με τις 

.•/.είιενες διαταπεις. παρέχεται ο δασικός μισίος τοε 5θσ 

όαίμοε στοές παρακάτω ΑΙόνιμοες Γπαλλήλοες με Οο δαίμο 

τοε Γενικοί Επιτελείο; Αεροπορίας. επειδή έχοεν τυμπλη- 

ρώσει τον απαιτοεμενο χρόνε ττο δαίμό για προαγωγή τ:ου 

οο και περιλαμβάνονται ττοες πίνακες προακτέων έτοες 

] 1183, ω ς χ/.ολο εί (·>ς : 

Κλάδοε ΑΤ12 II ρογραμματιστών 11/ Γ : 

Τσαοεση Χρεσοελα τθσ Λημ. (Αλί 2208) 

Κλάδοι ΜΕ8 Χειρ. ΑΓηχαν. Σεσκε.ών : 

Καραμανώλη Ιοελία τοσ Ιωάν. ^ΑλΙ 1042; 

Ομοίως παρέχεται ο δασικός μισίός νοε 5οε βαθμού στο>ς 

κατωτέρω μό^ιμοες επαλλή-λοες με (5ο δαίμό τοε Γενικοί 
Επιτελείου Αεροπορίας. επειδή συμπλήρωσαν τον απαιτούμε- 

νο για προαγωγή στον 5ο δαίμό χρό^ο και κρίίηκαν προα¬ 

κτέο: από το Γπηρεσιακό Σεμδοελιο ΙΈΑ. ως ακ,ολοείως : 

Κλά'δοο Μ:Ε 111 Ιίλεκτ ρ ον ικών : 

Καμδυ*ση Αντώνιο τοε Βασιλ. (Αλί 1)42; 

Κλά'δ: ο Α1Ε 11 1 Ο Γεχν: κών ; 

Σταμοελη Ελεε ί έριο τοε Λναστ. ^ΑΑΙ 1284; 

II μισίολογικη προαγωγή γίνετα: αναδρομικά με ίικαίω¬ 

μά λήψης διαο-ορας αποδοχών. από 25.2.84 γ:α το Σταμοελη 

Ελε,ίέριο και από 15.0.84 για τον Κάμουση Αντώνιο, ποε 
περασε ένας μήνας απο τη συμπλήρωση τον απαιτοεμενοε 

γ:α προαγουγή χρόνοε. σύμφωνα με τ:ς διατάσεις τοε άρ- 

ίροε 8 τοε X. 887/79. (Βεβαίωση αναλήψεως εποχρεώσεως 
της Λ/νσεως Οικονιμι/οό ΙΈΑ επ' αριί. 52/9.3.84) 

λΐε τη Φ. 1 6I/\ 1 υ/ΑΛ.274170·' 19.3.ί984 αποφατη τοε 
Γφεποεργοε Είνικής Λμενης. που εν.δόίηκε τομέωνα με τ1.ς 
*/.ε:μενες διατάσεις. μονιμοποιείται η δόκιμη επάλληλος με 

\ Ο ο ο α ν μ ο τ ο ε Κ λ ά δ ο σ Μ Ιό 2 Λ: ο: κ η τιτ/.οε ΑΙα ρ ν:ε ρ ά κ η— 

Κεντανιά/ Ι/.ρήνη ΧΑλί 2518). αρμοδιότητας Γποεργείοε 

Είνικής Αμενης/,Γενικού Ηπιτελείτε Αεροπορίας, η 
σε απλήρωτε την ετζό τοε άρί ροε 87 τοε 1 'παλληλι κο 
δικά απαιτοεμενη διε- :ή δοκιμαστ :κη επηοε σία και κ: 
μονιμ οττοιητέα από το α: κόδιο Γπηρεσιακό Σεαδοελ , · ^ 

στην κατεχόίλενη από αε: :ή οργαν: κή ίέτη και με το 
τον οποίο· κατεχει. 

Σύμφωνα με τ:ς διατάσεις τοε άρίροε 12 του X. 4352' 

1%ΐ η ως άνω επάλληλος εγγράοετα: στοές οικείοες πί¬ 

νακες -/.ατά αρχαιότητα πτοακτέων έτοεσ 1983 - - 1984. 

: \ρ:5. δεό. Λ/ν-εως Οικονομικοί ΓΕΛ 57/12.3.84). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Π Λ V1. Α ΝIΑ £ Ζ ΑΚ0Α1Κ01 

Με τη Φ. 1 61 920/ ΑΑ. 274060'Ί 7.3.1 984 απόφαση τοε 

Αρχηγού 1 εν«:κοε Επ'.τελείοε Αεροπορίας, ποε εκ δόθηκε τ-μ- 

ρωνα με τ:ς κείμενες δ:>ατάπε:ς. τίΨετα: τε δ:αΨ·ετνμίτητα 

γ:α εννέα (9) ηνέρες. λόγω ατ'&ενεία; ποε δ έχε τα: /ερ α- 

πε:α, η μ ον. επάλληλος αρμοδιότητας Γενπ/.οό Επι τελεί οε 

Αεροπορίας με Το όα^ε,ό τοε Κλο’δοε ΑΤΙ 1 Καΐρη Οοερα- 

νια. απο 7.7.83 ποε έχε: εςαντλήτε: την αναρριοτική άδεια 
με αποδοχές ποε δικαιοεται. 

Στην ανωτέρω γ:α το χρόνο τη: διαίετιμότητάς :ης ία 
ν.αταόληνει το ηειτε των αποδοχών της. 

() Αρχηγός 

Αντιπτέ: αρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ0ΤΡΙ1Σ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

λΐε τη Λ1\. 7075 14.3.1984 απόοατη τοε Γενικοε Γραμ¬ 

ματέα τοε Τποεργεώε Κωνικής Οικονομίας, ποε εκδόίηκε 

νόμιμα, παρέχεται ο όατικός μιτίός τοε 3οε οαίμοε ττο 

μόνιμο επάλληλο με 4ο όαίμο τοε Κλάοοε ΜΚ1 Εργοδηγών, 

τοε Τποεργείοε Είνίκης Οικονομίας. Εαάγγελο λίπάττο. ο 
οποίος έχει περιληςίεί ττοες πίνακες μιτίολογικά προακτέων 

έτοες 1983—84 και έχει όλα τα λοιπά νόμιμα προτοντα. 

II κατά τα ανωτέρω μιτίολογική προαγωγή ίεωρείται 
ότι έχε: τεντελεττεί από 1.2.1984. τεμ^ωνα με τις διατά- 

ςεις τοε άρίροε 8 τοε X. 887 1979. νΑρ'-'ί. όεό. Ι’.Ε.Ε. 

Γποεργείοε Είνικής Οικονομίας 3430/20.3.84). 

λΐε τη ΑΚ. 7515/21.3.1984 απόφατη τοε Γενικού Γραμ¬ 

ματέα τοε Γποεργείοε Εν νίκης (λικονομίας, ποε εκδόίηκε 

νόμιμα, παρέχεται ο τατικός μιτίός τοε 3οε 8·αίμοε. ποε 

ία προταεςάνε.τα: με τα κάίε εετης επιδόματα και λοιπές 

παροχές. 7τον Κωνσταντίνο Κωσταρά. μόνιμο επάλληλο με 
4ο όαίμό τοε Κλάδοε ΑΙΕ1 Αιοικηπικών Γπαλλήλων τοε 

Γποεργείοε Είνικής Οικονομίας, ποε έχε: περιληρίε: στον 
πίνακα μι,τίολογικά προακτέων έτο^ς 1983—*84. επειδή τεμ- 

πλήρωσε 4 χρόνια επηρεσίας στον 4ο ό.αίε.ό και έχει τα 

προσόντα τοε κατ εκλογή προακτέοε. «Αριί. 8ε6. Γ.Ε.Ε. 

Γπο ε ρ γ ξ ίο ε Κί ν»ι κή ς (ί: κο ν ομί α ς 3429. 20.3.1 984Ν. 

Ο Γενικός Γοαε.ματέας 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΛΣΓΜΑΊΊΙΣ 

λΐε τη ΛΚ. 751 3/21.3.1 984 από τάση τοε II ροισταμένοε 

της Λ/νσης Λιοικητικου τοε Γποεργείοε Είνικής Οικονο¬ 

μίας. πο^ εκδόίηκε νόμιμα, παρέχεται ο δασικός μισίός το ε 
4οε δαίμοε. ποε ία προσαεςάνετα: με τα κάίε <ρόσης εια- 

όό ν.ατα και λο ιπές παροχές. στην Ελένη Για / ν οποελοε. μό- 

Μμη ε πάλληλο ;.ε 

-ι> ο τοε Κλά δο^ ΑΊ’3 Α: οικητικοε 
ζ οε τ;; Γ; τοεργείον Ε- ί/ΐκής Πικονομ ίας. ποε έχει περιλησίεί 
τ: -β 

ζ το ε : : πίνακες ■ προακτεο^ν εποε ; 1 ίΐβί*— -84. . : π ε: δή έχει σεμ- 
με πληρώσει τρία (3 ) χ?«·· * - :ηρε 7 ί^ς από * η τ χορηγήσεως 

τ η ς ε.: σίολογικ ■η; πτοαγινγη: 7 -ί ν 5 ο ε δαί αοε και κρίίηκε 
»ίοε προακτ έα. (Α:: :ί. όεί. Υ.Μ.ΙΪ . Γπ οεργ ειοε Κ&ν: ικής Οικονο- 

μίας 3320/1 0.3.1984' 

Ο Π :οϊστά ;.ενο: 

ιιαχαγιωτ:;ς ΑΧ ΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

λΐ: τη 18497 19.3.1984 απόρατη τοε Γποεργοε Ετίοτε- 
ρι/.ών. ποε εκδόίηκε σεμφωνα με τ:ς κείμενες δι ατά πεις 
/.αι την απόοατη 28 564 '5.4.1982 (ΦΕΚ 170/τ, Β /Ί 5.4, 
1982) τοε Τποεργ-οε Εσωτερικών, για τη μεταδίδαση ε;:,* 

τίας επογρασής. με εντολή Γποεργοό. προάγεται. κατ αρ¬ 
χαιότητα. στον 6ο δαίμό. αναδρομικά από 5 Ιοενέοε 1982. 
χωρίς αναδρομική απόληψη διασοράς αποδοχών, ο Μηνάς 
.Xχτίηδάκης το, Χικολάοε. επάλληλος με όαίμό 7ο. το^ 
Κλάδοε ΛΡΙ Πολιτικών λ^ποκηχανικών. επειδή τε-.πλήρω¬ 

σε το * απαιτοεμενο για προαγωγή χρόνο και σεγκεντρώνει 
όλες τ:; επίλοιπες νόμιε.ε: ποοεποίέτειτ. (Α:ιί. δες. Υ.Ε.Ε. 

Γποεργείοε Εσωτερικών 1118/21.3,1984;. ' 

Με εντολή Γποεργοε 
( ) Τκην.ατάοχη: 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΚΣΣΟΠΟΓΛί)Σ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΑΙε την 275*52 13.3.87 απόσαση τοε Γποεργοε Λιπαιοσε- 

η: διορίστηκε σχαδολσιογράςος στην περιφέρεια τοε Ειρη- 
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σνζ. Μ άρκο^ \ -, 

,κηγόρος στη /ν' τ; 

Ελ/,ης Μο’.'λ Ί 

διότι έχει Απ- 

συν. οο// το-* Λ' τ: 

οοικείο Αθη- Α'.τ· 
νόμιμα προ- τέας 

σηςΊ 

ιγον Δίκαιο- 
των τ 

Μϊ την 2*>662 Η 5.3.84 απόφαση του Υ*—ουργού Δικαιο- 
”6-* ϊκίοθηκε σονφωνα \χε τις κείμενες διατάσεις, 

προάγονται κατ εκλογή για πλήρωση κενών οργανικών θέ- 
οΐο,ν στο 8αθμό τον γραμματέα πριοτοδικών IV τάξη: Υε- 
σ:(ον πτυχιούχο//, τον κλάδου των υπαλλήλων των ταχτι¬ 
κών διοικητικών δικαστηρίων ο; παρακάτω δικ. υπάλληλο*: 

Β' τάξης του 
θέση τον προέκνθε με το θάνατο της τον, τον 

Ασ^νςοπουλον - II απαδοπούλον. 

νών. με βαθμό επιτυχίας 98 και έ/£ΐ έλα 
τέντα. 

Με τη, 1 521 4/ 13.3. ΚΙ απόφαση τον V; 
σύνης τον εκτέθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. γί¬ 
νεται δεκτή η παραίτηση ατό την Υπηρεσία της Αικατερί¬ 
νης Ηανασά δια.. γραμματέα Α' τάξης με μισθέ γραμματέα 
.11 ρωτοδικών Α' τάξης τον Διοικητικού Πρωτοδικείου Λθη- 
νών. 

11 αν ω τ έ·: (.ο έχε: π ρ ο α χθ ε ί αυτοδίκαια ο τ ο 8 αν μ έ τον 
γραμματέα Πρωτοδικών Α' τάξης σύμοωνα με τη διάταξη 
τον άρθρου 8 παρ. 8 τον Ν. 965/79. 

Με τη 10181/13.8.84 απφαση τον Υπουργού Δικαιοσυ- 
νης τον εκοόΑηκε σύμφωνα με τ:ς κείμενες διατάξεις, έγι¬ 
νε ο έκτη η παρ αίτηση ατό την Υπηρεσία της Μαροθλας Γ α- 
λανο.Μ, γραμματέα II ρωτοδικών Α' τάξης με μισθό γραμ¬ 
ματέα Ερετών Β' τάξης τον Διοικητικού Ε'φετειον Αθηνών. 

11 ανωτέρω έχε: τ ρ ο αχ/ ε ί αυτοδίκαια στο βαθμέ τον γραμ¬ 
ματέα Ερετών ΙΕ τ α τ η τ σνμσωνα με τη διάταση τον άρθρου 
9 παρ. 4' τον Ν. 965/79. 

Με ττ, 18594/Ί 3.8,84 απόφαση τον Γπονογού Λικαιοσν- 
νης -ον εκτέθηκε σύμφωνα με τ:ς κείμενες διατάξεις έγ:νε 
δεκτή η παραίτηση απέ την Υπηρεσία της II αρασκενής 
IΓ αυλοπο υλ ο ν γρ α μ μ α τ έ α II ροοτοτ: κώ ν Λ# τ άξ η ς μ ε μ: τθ έ 
γραμματέα Ερετών Β' τάξης τον Διοικητικού Εφετείον Α¬ 
θηνών. 

II ανωτέρω· έχει προαχθεί αυτοδίκαια στο βαθμό τον 
γραμματέα Ερετών Β' τάξης σύμφωνα με τη διάταξη τον 
άρθρου 9 παρ. 4 τον Ν. 965/79. 

Με τη 18595/18.8.84 απόφαση τον Υπουργού Δικαιοσυ- 
νης πον εκδόθηκε σύμφωνα με τ:ς κείμενες διατάξεις έ^:νε 
οε/,τή η παραίτηση από την Υπηρεσία της Καλλιόπης Ανα- 
στασιάσου γραμματέα Πριοτοδικών Α' τάξη; με μισθό γραμ¬ 
ματέα Ερετών Β' τάξης τον Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

II ανωτέρον έχε: προαχθεί αντοοίκαια στο βαθμό τον γραμ¬ 
ματέα Ερετών Π' τάξης σύμφιονα με τη διάταξη τον άρ¬ 
θρου 9 παρ. 4 τον Ν. 905/79. 

Με τη 1948-8 18.8.84 απέραση τον Υπουργού Δι/αιοσύ- 
νης πον εκδιόθηκε σύμφωνα με τ:ς κείμενες διατάξεις έγ:νε 
οεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της Ιωάννας Τσαλίκη 
γραμματέα ΙΙρωτο$:κών Α' τάξης με μισθό γραμματέα Κ¬ 
ρετόν/ Β' τάξης τον Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Π ανιοτέρω έχε: προαχθεί αντοοίκαια στο βαθμό τον γραμ¬ 

ματέα Κρετόν/ Β τάσης σνμ,ρωνα ν.ε τη διάταση τον άσθί. 
9 παρ. 4 τον X. 965/79. 

Μ; τη 1998'9'/18.3.84 απόφαση τον Υπουργού Δικαιοσύ¬ 
νης πον εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάσεις έ-πνε 
εκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της Ζάμπιάς Μα/.ιν- 
ρετον γραμματέα Πρωτοδικών Α' τάξης με μισθό γραμ¬ 

ματέα Ερετών Β' τάσης τον Διοικητικού Π σωτοδικείον 
Πειραιά. 

Η ανωτέρω εχε: προ αχ θ ε ι αντοοίκαια στο βαθμέ τον γοαν- 
ματεα Κρετων ΓΥ τάσης σύν.οωνα ν.ε τη διάτα-η τον άοθσ 
9 παρ. 4 τον Ν. 965/79. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

το αραόδ ιο δικαστικό Υπηρεσιακοί συμ.βούλιο και τοποθε¬ 
τούνται στισ νπη:εσ?ες πον νπηρετούν σήν,ερα. (Αριθ. βε-β, 
ΥΈΚ ΥΠ.' ΔΤΚ* 25562/2956/20.3.84Μ 

ΑΓε την 25667/16.3.1984 απόφαση τον Υπονργον Δικαιο¬ 

σύνης. πον εκδοόλιγ/.ε σύμφωνα με τις κείαενες διατάσεις, 

παρέχεται ο δασικός μισθός τον γραμματέα Ερετών Β' τά¬ 

ξης. από 1 1.9.83. στην Ειρήνη Καλλιούλη, γραμματέα Πρω- 

τοδικών Α' τάξης (δέσεων πτνχιονχων}, τον κλαοον των 

νπαλλήλων τον Σνμδονλίον Επικράτειας, γιατί σνμπλήρωσε 

τον κατά Νόμο απ αιτούμε ν ο χρονο στον κατεχομενο 8αθ·μο 

και κρίθη,κε προακτέ-α κα: εκλογή απο το αρν.οδιο Δ μ/, α¬ 

στικό Υπηρεσιακό) Σνμοονλιο. (Αριθ. 8ε8. Υ.Ε.Ε. I πονρ- 

γ ε ίο ν Δίκαιο σύν η ς 2 5607 /291 8/19.3.84). 

Με εντολή Υπονργον 

Ο Διενθνντής 
ΧΡ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ 

ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην 9252/25.1.1984 απόφαση τον Υπουργού Δικαιοσύνης, 
πον δημοσιεύτηκε στο 35/7.2.1984 ΦΕΚ (τ. Γ') και αφορά 
διορισμό δικαστικών επιμελητούν στην περιφέρεια τον Πρωτο¬ 
δικείου Αθηνών, γίνεται διέρδωση. μόνο ως προς το όνομα τον 
πατέρα της Βάλλα Κντνχίας σνζ. Ιωάννη, το γένος Νικολάου 
ΙΤλιάδη- Γανιάρη. από το λανθασμένο «το γένος Κων. ΙΙλιά- 

—Γανιάρη» στο σωστό «το γένος Νικολάου Ηλιάδη—ΙΥ- 

νιαρη»). 
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΙΜ ΚΑΙ 8ΡΗΣΚΕΥΜ 
Με την νπονργική απόφαση II/1843/19.3.1984 πον εκδο- 

θηκε σύμφωνα με τις κείμενε 
εκλογή από τον 3ο δαθμό ν.αι 
ν.ό. ο: πασακάτω υπάλληλοι τον κκαοον 
της Κ.Υ. τον ΥΓΙΕΠΘ. οι ο 
π ρ ο αγ ωγ ή α ν τ ή προ τον τ α : 
Δημήτριος Βονρνάς 
Ιωάννης Τσινασόπονλος. ίλσιθ. 8ε8. Υ.Ε.Ε. ΥΙΙ.Ε.Π.Θ 

3784/20.3.1984 V. 
Με εντολή Υπονργον 

1) Γενικός Γ:αυ.ν.ατέας 
ΚΩΣΤΑΣ Μ11ΕΙ1Σ* 

ατασεις, . προα γον: ;αι κατ 
ό 2 ου βαθμού. στο 2ο 4 _ Γ ο αν- 

κλάδου ΑΤΙ Διο ικη τικον 
ι έχουν ' :α ίο». ιμα για την 

Μ την νπονργική απόφαση Λ3/188/6.3.1984. πον εκδό- 
θη.κε συυφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χορηγούνται στη 

I εωργία Ιίανοινάκη. καθηγήτρια Οικοκνρικών της προτύ¬ 
που Οικιακής Σχολής της Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οι¬ 
κονομίας Χανιών «Αριάδνη»* (ΑΣΟΟΧΛ). με ΑΙ.Κ.7. τον 
Κλάδου 19 τον άρθρου 11 τον Ν. 817 78. οι αποδοχές τον 
Μ.Κ.8. από 4.3.1984. γιατί συμπλήρωσε την απαιτουμενη 
τ::ετή ενδόκιυ,η νπκοεσία στο προηγούμενο Μ.Κ. Ασιθ. 8ε8. 
Υ.Ε.Ε. Υπ. Εθν. Παιδείας κα-. Ηρησκ των 3010/15.3.84). 

Με εντολή Υπουργού 

Ο Διευθυντής 
Ε. ΡΟΖΕΑΣ 
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ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στ η Φ. 301 .22 3 ί 13) ΛI / 14382 ατ6φ αση τ:ου έχει εκιδο-ί/ε ί 
τη· 16.11.83 κα: έχε; δημοσιευτεί την 9.12.1983 στο ΦΕΚ 
4112 τ. I ' για χ-ορήγηση μι:Δολογ;κής τρο αγωγής στο ΜΚ6, 
γίνετε; η κατοοτέρω ο;ορκωτή σφάλματος ως ττρος το ονομα¬ 
τεπώνυμο της ο α τα άλας Μτακουλη Δήμητρας, του 4ου Γραφ. 
Δ. Η. 1246ο;ας δηλαδή αντί του «Μπακάλης Δημήτριος» στο 
ορ'ϋο «Μτακουλη Δήμητρα». 

(Ατό το Υτ. Ε*5ν. Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την 623/24.2.1984 ατόφ-αση της Νομάρχου Δ/τος Αν. 
Λ τ : ί κ ή ς. μ ο ν ;μ ο το: ο ό ν τ α: ο; ταρακάτω ε κττ/κο ί: 

Αγγελοί ο όλου Σοφία του Δημητρίου, Ν/γός του 19 ου Νητ/ 
γείου \. Ιωνίας του; 5ου Γραφ. ατό 15.9.1983. 

ί I ατ777. ουλή Ιου λ ία του Κ ω ν/νου. . 6 /λ α του 10ου Δ. Σ. Α- 
ναρνών του 6ου Γραφ. ατό 15.9.1983. 
Βαρβάρα Δημητρουλα του· Νικολάου, 6/λα του Δ.Σ. Χαλ¬ 

κού τσί·:υ του 6ου Γραφ. ατό 12.10.1983. 
Γκάβσλη Βασιλική του* Αθανασίου, ν/γός του 2ου Νητ/ 

γ ε ί ο υ Α υ λ ώ ν ας. το υ 9ου Ρρ αφ. ατό 1 5.9.1 983. 
Καραγιάννη Δήμητρα του Αθανασίου. 6/λα του Γ3ου Δ.Σ. 

.\χα:νών του 6ου Γραφ. ατό 15.9.1983. 
II ατακών στα ντί νου Κων/να του Λεωνίδα, Ν/γός του Νητ/ 

γείου Βαρνάβα του Ο ου Γραφ. ατό 15.9.1983. 
Χρ :στοτουλου Μαρία του Παναγιώτη. 6/λα του Δ.Σ. 

Σκάλ ας Ω ρ ου του του 6ο υ Γραφ. ατό 15.9.1 983. 
Συγκούνα Ατόστολου· του Γεωργίου. 6/λου του 3ου Δ.Σ. 

Λαυρίου του Του Γραφ. ατό 15.9,1983. 
Δανέζη Όλγας του Ευσταθίου, 6/λας του Δ.Σ1. Πόρτο 

Ράςτη του 7ου Γραφ. ατό 15.9.1983. 
]\ ουλοτουλου Λ#ηνάς του Αθανασίου. 6/λας του Δ.Σ. Αρτέ- 

μ.ιδα: του 7ου Γραφ. ατό 15.9.1 983. 
Στινάσα Μαρία; του Ευαγγέλου. 6/λας του Δ.Σ. Καρελά 

του 7ου Γραφ. ατό 15.9.1983. 
Κωτσοτουλου Μαρίας του Θεμιστοκλή 6/λας του Δ.Σ. Κ. 

Σου/.ίου του Του Γραφ. ατό 15.9.83. 
Τ::τυλα Ελένης του Ετεοκλή. ν/γοό του Νητ/γείου Αγ. 

2 ί α ρ ίν ας Ν. 21 άκρης του 7 ου Ρρ αφ. ατό 15.9.1 983. 
Βούρλα 1 Ιαρ α σκευής του Γεωργίου, ν/γου του· Νητ/γείου 

Μαραθώνα του 7ου Γραφ. ατό 15.9.83. 
Τραχανή Φωτεινής του Σεραφείμ, ν/τού του Νητ/γείου 

Αναβόσσου του Του Γραφ. ατό 15.9.1983. 

Τ σε κουρά Μαίρη του· Κων/νου. ν/γου του Νητ/γείου Γρ αμ- 
ματικου του 7θυ Γραφ. ατό 15.9.1983. 

Κεχαγιά Φωτίου του Ευθυμίου, 6/λου του 16ου Δ.Σ. Αχαρ- 
νών του 6ου* Γραφ. ατό 1*6.11.1983. 
Χατζηδηχητρίου Βασιλική του Χριστοδούλου, του 1ου Δ.Σ. 

Ραφήν ας του Του Γραφ. ατό 12.10.1983. 

Β ρ υν; ώ τ η Κ αλλ; ό τ η του ΓΙ αν τ α ζή, ν ,/γο ύ τ ο υ 1 3 ου Ν η·τ * 

γε:ου Αχαρνών του 6ου Γραφ. ατό 10.2.84. 

Φίλ'.ου Βασ;λ;κής του Γρηγορίου, ν./γου του Νητ/γείου Σκά- 
λατ Ωρωτου του 6ου Γραφ. ατό 10.2.84. 

X α ζί η γ α,ρ άμ τ ου ς Ελ έ ν η·ς· το υ Ευυ αγγελ ου, ν ,/γο υ του 11ο υ 
Νητ/γείου Αχαρνών του 6ου Γραφ. ατό 10.2.84. 

Ρίκκη Μαρία του Στυρίδωνα, του Δ.Σ. Π α),. Φωκαίας, 
του 8ου Γραφ. αναδρομικά ατό 12.10.83. 

Τσαρταλής Ξ ενοφώνας του Βασιλείου του Δ.Σ. Πόρτο Ρά¬ 
φτη του 8 ου Γραφ. ατό 16.11.83. 

Φωτίου Δήμητρα, του 3ου Δ.Σ. Λαυοίου του 8ου Γοασείου 
ατό 12.10.83. 

Κουγιούφα Ν;κόλ. του Πολύχρονη, του 4ου Δ.Σ. ΛαυΌυ 
του 8ου Γραφ. ατό 12.10.83. 

Παταμίχαήλ Μαριλενα του Μιχαήλ, του 3ου Δ.Σ. Λ αυ¬ 
τί ου. του 8ου Γραφ. ατό 15.9.83. 

Βεργή Γεωργία του Στυρίδωνα. του 3ου Νητ/γείου Λαυοίου 
του 8ου Γραφ. ατό 10.2.84. 

Αλεςανδρίδου Δέστοινα του Παντελή, του 1ου Νητ/γείου 
Λαυρίου του 8ου Γραφείου ατό 10.2.1.984. 
Με την 550/8.3.1984 ατό φάση, της Νομάρχου Δ/τος Ανα¬ 

τολικής Αττικής. έγ;νε α τοδεκτή η ταρ αίτηση ατό την υτη- 
ρεσία της Μταλτσάκη Αικατερίνης του Ιωάννη, Φυσ. Αγω- 
γής. με 6α6μό Β. Γ/ρχη με λί.Κ.8. 

II Νου.άαχητ 
ΑΓΛΑΤΑ ΣΤ ΑΦΥΛΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Διορϋώοεις οφαλμάιων 

Στο ΦΕΚ 22/25.1.1984 (τ. Γ), του δημοσιεύτηκε η 
Φ.10.1/18/10.1.1984 ατόφαση του Νομάρχη Ημαθίας τερί 
ατοδοχής ταραιτήσεως της δ/λας Δημητριάδου Καλλιόπης 
του Ιωάννη, διορθώνεται το ΜΙΚ., ατό το λανθασμένο «ΜΚ7» 

στο σουστό «ΔΙΚ6». 
(Ατό τη Νομαρχία Ημαθίας) 

νομαρχ;ακες επιθεωρήσεις 

Με την 9/7.2,1984 τράςη του Προϊσταμένου του Γρα¬ 

φείου Μ.Γ.Ε. Δ/τος Λυτ. Αττικής, του εκδό&ηκε σύμφωνα 
με τ:τ διατάζεις των άο4Βο)ν 10 Ν.Δ. 287/74 κα; 12 του 
Ν. 1 ί99/8:1 κα: την 28/22.12.1983 τράξη του 1ΙΥΣΜΕ 
Δ/τος Λ.τ. Αττ ;ν.ής. εντάσσονται ο: : ταρακά τω καθηγητές. 

ατό 22 .12.1983. με τ λεονάζοντα χρ όνο υτηρΞ :σία ς στην ημε- 

ρομηνία ΤΛ Τ'. " το μι σΊ/ολτγικό κλ νμάκίο τ ου εν τάσσονται. 
τον αν: :!ϊτο·:χο μ ̂ Τ ^ όνομά τους, ω ; εςης : 

Α-ί το Μ.Κ.3 στο Μ.Κ.3 : 
Ινουτ τ:·/.ος Ιωάννης του Διονυσίου, , κλάδου Λί • « χρόνια. 

1 1 μήν ες και 8 ήμερε , ς. 
Κολι ,6 ου Αικα τερίνη του Αιμίλιου- —Γρηγορ 

/ 
ιου. κλάδου Α2, 

2 χρόνια. 1 1 μήνες κα: 22 ημέρες. 

Ατό το Μ.Κ.3 στο Μ.Κ.4 : 
Β.ντ.άδη Ευδοκία του Γεουργίου. κλάδου Α2, 1 χρόνο. ΙΟ 

μήνες κα: 28 ημέρες. 
Γεωργουλά/.η Ευαγγελία του Εμμανουήλ, κλάδου Α4. 1 

χρόνο. 6 μήνες κα: 8 ημέρες. 
Καμτίτση—Κεσσοτουλου Αικατερίνη του Φωτίου, κλάδου 

Α5. 2 χρόνια. 6 μήνες και 19 ημέρες. 

11 αρασκευοτουλου Ελένη του Χρήστου, κλάδου Α2. 2 μή¬ 
νες και 15 ημέρες. 
Χρονότουλος Θεόδωρος του Παναγιώτη, κλάδου Α4, 2 

χρόνια, ο μήνες κα: 19 ημέρες. 
Καλατζή Αικατερίνη του Κων/νου, κλάδου Α2, 1 χρόνο 

και 9 ημέρες. 
Ματθαίου Α ρ α 6 έλλ α—Κ ων/ν α του 11 αν αγ ι ώ τ η, κλ ά δ ο υ 

Α2. 2 χρόνια, 8 μήνες κα: 19 ημέρες. 

Δέτση Μαριέττα του Δημητρίου, κλάδου Α5. 2 χρόνια, 
8 μ ή ν ε ς .και 17 ημ έ ρ ε ς. 
Λεμτέση Αικατερίνη του Παναγιώτη, κλάδου Α6. 1 χρό¬ 

νο. 4 μήνες καν 7 ημέρες. 
Πίττα Μαρία του Βασιλείου, κλάδου Α2. 1 χρόνο. Ο μή* 

\ες και 6 ημέρες. 
Σκούρας Νικόλαος του Παναγιώτη, κλάδου Λ4, 1 χρόνο, 

5 μήνες κα: 26 ημέρες. 
(ί ι /.ο ν ό χ ου Σ τυρός τ ο υ Α ημ η τ ρ ίο υ. κλ άοο υ Α 4. 10 μή ν ε ς 

κα: 14 ημέρες. 

Ατό το Μ.Κ.4 στο Μ.Κ.4 : 
11 έττας Ιωάννης σου Μιχαήλ, κλάδου Α3. I χρόνο κα: 

6 ημέρες. 

Βεντουρη Μαρία του Διονυσίου, κλάδου Α6. 2 χρόνια. Γ 
μήνες κα: 15 ημέρες. Αριβλ 6ε;. Υ.Ε.Ε. Γτουργείου Εί/·.- 
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3330/12.3.84). 

Ο Π οοϊστάχενοτ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΛ11Σ 
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Μ: την 0 19.1.1984 τράξη της Προϊστάμενης του Γρα- 
εείου ΥΙ.Γ.Ε. Αίγιου, ττου ετ,δέθηκε ύστερα ατό τη 12 21. 
1-2.198:4 τράξη του Π ΓΣΥΙϊΚ1 Ν. Αχ αίας και σύμςωνα με 
τις διατάξεις -ου ισχύουν εντάσσεται: η κατιντερω καθηγή- 
τρια. 

Λνδρικοτούλου Υίαρια του Γεωργίου, καί/ηγήτρια Γαλλικών 
του 2ου Γυμνασίου Αίγιου με βαθμό ν.αθηγητή και ΥΙΚ3 στο 
6 αθμό του κ αθηγ η τη με Μ. Κ. 4 7-6 21.12.1988 (η με: ο μ η¬ 
νία συνεδριάσεως του Συμβουλίου) τ,αι με τλεονάζοντα χρό¬ 
νο υτηρεσίας 4 μήνες και 29 ημέρες. 

Δικαίωμα ατολήψεως διαφοράς ατοδοχών ατό της δημο- 
σιεύσεω: στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεοος. (Αριθ. ίιί. 

Υ.Ε.Β. Υτ. Εθν. Παιδείας και Θρησκ/των 3284/84). 

Η ΙΓροϊσταμένη 
ΣΓΡΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

Με την 4 Ί Ο. I. I 934 τρχζη της Λ/νσης ΑΙ.Γ.Ε. Δωο/ 

σου. του στηρίζεται στην τράξη 11/9.12.1 983 του 1ΙΥΣΥ1Ε 
Δωδεκάνησου. εντάσσεται υττό τις τροϋτοθέσεις του- άρθρου 
ί 3 του ί ί. Λ. 287/74 η 11 ατ αδογ* ω ρ·γάκη ()υ ρ αν ία του 
Π; μ α ν ο υ ή λ . 7 α Δ η γ ή τρία α γγ λ ικ ώ ν / λ άδ ου Λ 6 με Μ 1\ 3 σ τ ο 
βαθ,;.ό του /αφηγητή με ΥΙΚ4 με τλεονάζοντα χρόνο 9 μη¬ 
ν · ς κ α ι 2 (ί ηυ έοε: α τό 9.12.83% η υ.ε ο ο υ. η ν ί α συν εδοιάσεω: 
του ΓΓΥΣΥίΕ. 

()’. οικονομικές συνετε: ες αρχίζουν ατό τη, δημοσίευση της 
ε,τάξεως στο ΦΕΚ. (Χριϊ. βεβ. ΤΗΕ Υ- Εθν. Π αιδείας 
ν. α * Ρ) ρ η στ. ε υ μ ά τ ω ν 328 ί / 84 Ε 

Ο ΙΓ οοιστάυ.ενος 
ΠΑΣ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ 

Με την 95/12.3.84 τράξη του Α/ντή της Δ'νσης ΥΙ.Γ.Ε. 
Ν. Εύβοιας. του έγινε σύμςωνα με την τράξη 10/6.3.83 του 

1 [ ΥΣΥ'ΓΕ Ν. Εύβοιας, μονιμοποιείται στο βαθμό και ΥΓ,Κ. 
του κατεχε: και στ^ν οργανική θέση του ανήκει ετειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα για μονιμοτοίηση η, Γεωργακοτ?ούλου Φλώ 
ρ 7. κ α > η γ. κλ. Λ 5 του ί ’ >μν ασ ίου Κ α ρ ύσ τ ου ατό 18.12.83. 

Π Προϊστάμενος 
1'ΕΩΕ1Τ0Σ ΚΑΡΑΜΑΧΟΣ 

11 αταχρήστος Γεώργιος του Οδυσσέα. κλάδου Υ2. κα¬ 
θηγητής ΥΙΚ3 του Π.νασίου Μαγούλας, στο· βαθμό του 
·/. αθ· η γη τή Μ Κ 4 κ α ι ατό ! 8.1.1 98 4 μ ε τ7. ε ο ν άζο ν τ α χ ρ όνο 
•/ατά τη ν ημ ε ρ ομη ν ί α έν τάσης (18.1,198 4 ) ! μην α κ α ι 7 

ημερες. 
Μτ/ιάτζιος Κίμων του Δημητρίου. κλάδου Λ2 καθηγ. 

Μ1ν3 του Γυμνασίου Λεονταρίου. στο βαθμό του καθηγητή 
ΜΚ4 και ατό 18:1.1984 με τλεονάιζοντα χρόνο κατά την 
η ;.ε 5 ο μην ί α έντ α σ η ς ί I 8.1.198 4' 12 ήμερε ς. 
Γκάνα Μαρία του Αθανασίου, κλάδου Α2. καθηιγ. Μ1\3 

του Γυμνασίου ΥΓαγούλας. στο βαθμό του καθηγητή ΜΚ4 
κ α ι ατό 18.1.1984 με τλ ε ον άζο ν τ α χ ρ όν ο .κατά τ ην ημε ρ ο - 
υηνία έντασης 8 μήνες και 19 ημέρες. 
Π; οικονουικές συνέτειες ατό την εν λόγου ένταξη αρχί¬ 

ζουν ατό την ημερομηνία δημοσίευσης της τράξης αυτής 
στην Ετηαερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθ. βεό. ΥΕΕ Τιτ. 
Γθ ν. Παιδείας κ α: (θρήσκε υμ άτο) ν 333Ο /12.3.8 4 Ε 

Ο Διευθυντής 
Α ΝΕΣΤΕΙΣ ΛΓΟΡΤΤΣ 

Με τη 2/1 1.1.1984 τράξη του Δ/ντή Μέσης Γεν. Εκ¬ 

τα ίδευ-σ η ς Καστοριάς, του εκδόθηκε σύμφωνα με την 7/22.12. 
1983 τ ρ ά Η η του ΠΥΣΥΙΕ Καστοριάς, εντάσσονται οι ταοα- 

ι: ά τ ο) κ αθ η γη τ έ ς ως ε ς ή ς : 

Κόρου Λάζαρος, κλ. Α4 ΜΚ3. του 1ου Λυκείου Καστο¬ 
ριάς. στο ΥΤΚ4 με τλεονάζοντα χρόνο υτηρεσίας την 22.12. 
1983. ημερομηνία συνεδρίασης του Π ΓΣΛΙΕ. έτη 2. μήνες 2, 

ημέρες 1 3. 
Σι/αβίτσα Βάια. κλ. Λ6 ΥίΚ3. του Ίου Λυτ-ειου Καστο¬ 

ριάς. στο ΥΓΚ4 με τλεονάζοντα χρόνο υτηρεσίας την 22.12. 

1983. έτη 2. μήνες 2. ημέρες 13. 
Καρ αν ι ν. όλα Σ τ υ λ ι α ν ή. 7.κ. Λ 6 ΜΚ 3. του Γυμν α σ ι ου ΥI α υ- 

οοχωσίου. στο ΜΚ4 υ.ε τλεονάζοντα χ ο όνο υτηρεσίας την 
22.1 2.1983 ημέρες 20. 

ΥΙαυρουδής Λνορέας. κλ. Λ1 ΜΚ3. του 2ου Λυκείου Κα- 
στοοίά:. στο ΜΚ4 υ.ε τλεονάζοντα χρόνο υτηρεσίας την 22.12. 

1983. ηκέρες 13. ’ ίΑριΐ. -βεβ. Γ.Ε.Ε. Ττ. Εΰν. Παιδείας 
7αι θρησκευμάτων 3330/12.3.1984). 

Ο Διευθυντής 
ΣΩΤΗΡΗΣ Π Λ Π ΑΝ ίΚΟΛΛΟΤ 

Με τη 2/24.1.1981 τράςη του ΠΤΣΜΕ Ηλείας, μονι¬ 
μοποιούνται στο βαΕμό και στη '!>έση του κατέχουν οι κατω¬ 
τέρω καύηγητές της Δ/νσης ΜΐΕ Ηλείας. 

Ν ά ν ο υ- 1 ο υ: ζή ΕυΔ· αλ ί α του Αν α·σ τ. κ λ. Α5 ΥΙ1 ν 3 το υ 
ίου 1'υμνασίου Πύργου. 
Η ωμά Αύ'αν-ασία του 1Ίεωργ. κ.λ. Ά2 ΥΙΚ3 του Γυμνασίου 

Κ ρε στενών. 
Τζουμανίκας Πέτρος του Δηυ.οσν·. κλ. Α2 ΜΚ3· του Γυ¬ 

μνασίου Λ άλα. 

Γιαννοτού/.ου Στυριδούλα του Αριστ. κλ. Α5 ΥΓΚ3 του 
Λ υκ ε ί; υ Βασ ι λακ ίο υ. 
Φούντά Σταυρούλα του Χαρ. κλ. Λ2 Υ1Κ3 του 1ου Γυ¬ 

μνασίου Πύργου. 
Ο Διευθυντή: 

Δ ΤΟΝ. ΠΑ Π ι ΑΚ ΩΝΣΤ ΑΝΤ ΤΝΟ Υ 

ΥΙε^ τη 15/19.1.1984 τράςη του Δ/ντή ΥΓέσης Εκτ/ση: 
Νονού Καρδίτσας, εντάσσονται, ο: ταρακάτω //αφηγητές; 
Παλάντζα Χαρίκλεια του Χρήστου, κλάδου Λ6. καίηγ 

ΥΙΚ3 του 2ου Λυκείου Καρδίτσας, στο βα^μό του κα^ηγητ 
Υ1Κ4 και ατο 18.1.1984 με τλεονάζοντα χρόνο κατά τη 
ημερομηνία ένταξη: (18.1.1984' 3 μήνες και 13 ημέρες 
Π ετρούλια Δήν.ητρα του Χρήστου, κλάδου Α2. κα^ηγ 

ΥΓΚ3 του 1 υμνασιου Φαναριού, στο βα^ν.ό του ν.αόηγητ* 
ΗΓ\ 4 7 α: 18.1,1984 ί.ι τλεονάζοντα χ:όνο κατά τη· 
ηντρο.ηνία ένταξης Π8.Μ98Ρ 7 μήνες 7.α' 29 ημέρες 

ΥΙε την 6/10.1 .1984 τράξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης 
ΥΓ.Γ,Ε. Χαλκιδικής, του στηρίζεται στις διατάξεις τον 
ισχύουν και στη με αριΕ. 1/13.1.1984 γνωμοδότηση του 
Π.Υ.Σ.Υί.Ε. Χαλκιδικής, εντάσσεται η Θεοδοσίου Κων/ντία. 

κανηγ. με ΥΤΚ3. κλάδου Α4 του Γυμνασίου Σήμαντρων, ατό 
το βα-5μό του καθηγητή με ΥΙΚ3 στο βα$μό του καθηγητή 
με ΥΙΚ4 υ.ε τλεονάζοντα χοόνο ττ.ν ηυ.ερου.ην!α τη: ένταξης 
Μ3.1.1984) 2 έτη/3 ν.ήνε:. 5 η-κέοες* (Ασ-5. ίεί. Τ.Ε.Ε. 

Τ- Είν. Παιδείας και Θρησκευμάτων 3284/1984). 

Ο 17 οοϊστάαενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΣΤΡΙΤΖΙΔΗΣ 

Υίε την 21/22.2.1984 τράξη του Προϊσταμένου της Διεύ- 

νυνσης Δημ. Εκτ/ση ς Δι-αμ/τος Αθηνών, ατολύονται αυτο¬ 
δίκαια και χωρίς δατάνη για το Δημόσιο ατό την ημερομηνία 
του αναγράρετα: δίτλα ατό το ονοματετώννυ.ο του κ αφενός. 
0: ταρακάτω τροσο):ινές α/ατληρώτριες : 

ΥΙταοδη Στυλιανή του Δηυ.ητοίου. του διορίστηκε υ.ε την 
22 '21 .10.1982 τράξη του τέως ’Ετιΰ Μή της ΙΓ Εκτ/κής 
Πιριρέρειας Αθηνών, στο 99ο Νητ/γείο Αθηνών του 9ου 
Γρστείου Δ.Ε. Δ το: Αθηνών, ατό 2(1.12.1982. λόγω ετα- 
'·ο:ο^ της ανατληρούμενη: στη θέση της. 

Γεροστάθου Βικτωοια το.υ ΤΙέτσου. του διοοίσττκε υ.ε την 
Γ' '2'».Ι.ΐη«< ττ; Α νττ,; Λ.Κ. Λ/το; ΛΑτνών. ττο 
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■ ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου του 9ου Γραφείου Δ.Ε. Δ το; 
Αθηνών. 7~Λ 203 3 984, λόγω μη αναλήύεως καθηκόντων. 

Με την 27/8.3.1984 στράςη ^ Προϊστάμενου Δ/νση; 
Αη,μ. Εκτε/σης Διαμ/τος Αθηνών. μονιμοποιείται ετειδή συμ¬ 
πλήρωσε στις 15.9.1983 διετή ευδόκιμη δοκιμαστική υτηρε- 

717 η ό'ασκάλα Μτακοττουλου Σο^τηρία του Ιωάν, η του 8ου Δη¬ 
μοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας. 4ου Γραφείου Αημ. Εκτ/ 

σης Α/'το; Αδηνών, με βαδμό αιδ/λου Μ.Κ.2. 

Ο ΤΙ οοιστάαενο; 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΙΧΑΚΗΣ 

Με την 9/20.2.1984 ττοάΞη του 11 οοϊσταυ.ένου της Δ/νσης 
Χ.Δ.Α.ΑΤΤ.. ατ:ολυ:νται ο: -αρακάτω ττροσωρινοί ανατ: λ/'ές 
εκττ/κοί: 

Φούντας Κων/νος. ό/λος του 2ου Α.Σ. IIεντελής, του 2ου 
Γραφ. '7-ό 12.12.1983. 

Ποντικού Ουοανία, δ/λα Α.Σ. Ν. Πεντέλης, του 2ου Γραφ. 

αζό 13.12.1988. 
Καλμττουοος Τουφωνας. ό/λος Α.Σ. Ι4ου X. Ιωνία;. του 

5ου Γραφ. ατό 20.12.1983. 
Σακελλαοίου Λλεςάνδο α. ο/λα 13ου Α.Σ. Ν. Ιωνίας, του 

5:υ Γραφ. ατό 13.129 983. 
Λλετανόοότουλο; Γεώογι-ος. ό/λος 7ου Α.Σ. Μετ/σης. του 

3ου Γραφ. αττέ 13.12.1983. 

Βιτσαοά Σοτία. δ/λα 12ου Α.Σ. X. Ιωνίας, του 5ου Γοασ. 
ατό 199 2.1983. 

Μητροτία ΛΓάιοδα. 5/λα 5ου Α.Σ. X. Ιωνίας, του 5ου Γ:ασ. 

ατό 159 2.1983* 

Καρμίρη Δέοτοινα, ό/λα 1ου Δ.Σ. Μετ/ση;. του 5ου Γοατ, 
αττό 99 29:983. 

Μτραϊυ.ιώτου Ευτυχία, ν/γός Που Χ/γείου X. Ιωνία;, του 
5ου Γραφ. ατό 133 23 983, 

Κ ου; η Ειρ ήν η. ν /γ·: ς 7ου Χ/γε ίου 11 ο ακλε ίου. το υ 5ο υ 
Γραφ. ατό 129 29 983. 
Καρανάτσιου Ευφρόσυνη. ν/γός Ν/γείου Μηλεσίου. του Που 

Γρατ. ατό I 59 29 983. 

Κρασα,κης Αντώνιος, ό/λος 8ου Α.Σ. Λχασνών. του Που 
Γραφ. ατό .129 29 983. 

I ί αναγιωτοτουλου Παναγιώτα, ν/γος Χ/^είου Συκαυ.ίνου, 
του Που Γραφ. ατό 129 29 983. 

Σόλαρη Γεωργία, ν/γός Ν/γε!ου Πολυδενδοίου. του Οου 
Γραφ. .ατό 1.2929983. 

Κουτλή ΑΙα:ία. δ/λα Α.Σ. Ν. Μάν.οης. του Του Γ:ασ. ατό 
159 29 983. 

ΙνωστοΞενάκη Μα;ία. >/λα 2ου Α.Σ. Γλ. Νεσών. του Του 
I ραφ. ατό 139 29983. 

Κουκλάόα Λσ/.ατερίνη. ν/γό; 1ου Χ/^είου Ραστνας. του 
7ου Γραφ. ατό 14.129983. 

Μί/οτουλοο Παναγιώτα, ν/γός 1 ου Χ/γείου Βασήνας, του 
Του Γραφ. ατό 14.129983. 

Στυλίτου Αγγελική, ό/λα 1ου Δ.Σ. Κοοωτίου, του 8ου 
Γ:αφ. ατό 133 29 983. 

\ντζοό Ευδοξία. 5/λα Δ.Σ. Πλάκας Κεσατέχς. του 8ο, 
Γραφ. ατό 83 2.1983. 

Φίλιττοτουλος Κων/νος. 5/λος 2’ου Δ.Σ. Κερατέας. του 
8ου Γραφ. ατό 273 23 983. 

Τακώδου - Στυροτου·λου Ει,ρήνη. ν/γός Ν/γείου Καλυβιών, 
του 8ου Γραφ. ατό 1532.1983. 

Καρέν.λη Μαρία, ν/γός 1ου Ν/γείου Μαοκοτουλου. του 8ου 
Γραφ. ατό 1232.1983. 

ΓΓ αταν/,ολάου - Γεωργακάκη Κων/να. ν'γίς Προτότου 
Ν/γείου Σχ. Ν/γών Γκχλης. ατό Μ 3 23 983. ετειδή διορί¬ 
στηκαν στο Δτυόσιο ^ΦΕΚ 393/59 2.1983Ε και 
Μιχίδη Άννα. δ'λα 3ου Δ.Σ. Κορωτίου. του 8ου Γραφ., 

ατό 16.1.1984. ετειδή ταραιτη/)ηκε γ:α τροσωπκού; και 
ο ί /.ο γε ν ε: αν.ο υ ς λόγου ς. 

Ο ΓΓ εοϊστάυ.ενο; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΡΑΧΟΠΟΤΛΟΣ 

Με την 8/1.3.1984 τράξη του Λ ντή Α.Ε. Φλώρινας, 
απολύονται αυτοόί/.αια ναι χωρίς ατοζημίωτη γ α το Αηυέ- 

7ίθ? οι ταρα/άτου τροαωρινο! ανατληρωτές. αυμφίονα με τις 
όιατάςεις του άρνρου 28 του X. 1304/1982, του είχαν τροα- 
ληφ^εί με τιττώτεις της αριό/ Φ. 361.11/21 1 /Δ 1/1864/Π. 
99 983 εγν.ριτ·κής ατόφατης του Γ Π Ε ΓΙ Η. 
Κεταετζη Ιουλία του Δημητρίου. ατό 243 3/184. ατό το 

ί /Α'έσιο Χητ/γείο Αροτοτηγης. 
ΑΓτάλλίου /Αννα του Ειρηναίου, ατό 1.23 984, ατό το 

1/ύέοίθ Χητ/γείο Πεδινού. 

Ο 11 οοίττάυ.ενος 
ΓΙΑΧ. ΤΟΓΡΤΟΤΡΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αίε την Τ3 208/282 15.3.84 ατόφατη του Γτουργου Οι¬ 
κονομικών. του εκόό^ηκε τόμφωνα ιμΙε τις κείμενες όιαταξεις, 
έχουν οιορια/εί. (ότω; αυτό ετιτρέτει η 2243/30.8.82 τρά- 
ςη, της Τριμελούς Ετιτροτης Γτουργών). αναδρομικά ατό 
21.2.84. η μ ε ρ ο,μ η ν ί α το ^ : ημ ο ~ ι ε. ν η κ ε η Γ .711 /1 33/10.2. 
1984 ιΦΈ ΚΗ0/21.2.84/τευχος ϊ' ) όμοια ατόφατη. με την 
οτοία ΟΊΟρίττη,καν νεο»τερο: ομοιό6α6μοι συνάδελφο· τους, του 
ίδιου τίνακα ετιτυχίας. με τη σειρά ετιτυχίας του έφεραν στο 
συυτληροοματικό τίνακα ετιτυχίας του διαγωνισμού της 2Π.2. 
1983. σε δέσεις δόκιμων υταλληλων. με εισαγωγικέ βα#μό 
τον 8ο, του Κ λ άδ ο υ Λ ΤΊ Τ ε λ ω ν>ι ι ακώ ν του Ττ ο υ ρ γ: ί ο υ Ο»κ ο - 
νομικών, οι κατωτέρω, του έχουν τα νόμιμα τροσοντα: 

α/α 

Αίιχαλοτουλου Διαμάντο) του Βασιλείου 

'χ·*; 

I ί 
ΑυΜνας Νικόλαος του Στυρίδωνα 38 

Χατζη/αρίση Χρυσή του Σωκράτη 42 

Κατσιγιάννης Λ»εόντιος του Αν δ ρέα 58 

Κοεμτζή Βεοδούλα το-υ Δημητρίου •Ή 
Τσίγκος Γεώργιος του Θεολόγου 71) 

Αιευκελίδης Γεώργιος του Ευστρατίου 96 

Χιζάμης Αηυητριος του Γεωργίου 106 

Καρ ωτάκης Εμμτ^ουηλ του Σταυρου 103 

Ί ατιάς Δημητριος του Χρήστου 107 

Ευθυμίου Δημητρ ιο ς του Ιωάννη 111 

Άριθ. 3ϊδ. ΤΕΕ ΥΠ.ΟίΚ Τ.1208/2478/19.3 84 ■. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ 

Με τη Α3235/667/16.33 984 τράςη του Τουτουργου 
Οικονομικών, του εκδέ·3η.κε σύμφωνα με τις κείμενες δια- 

τάςεις. γίνεται ατοδεκτη η ταραίτηση ατό την Γτηρεσία 
του Λνδρέα Λεβέντη του1 Νικολάου, μετακλητού υταλλήλου 
με τον 4ο βαίμό στο Γραφείο Τφυτουργού Οικονομικών, ατό 
1.3.1984. ημερομηνία του έταυσε να τροσφέρει 1 τηρεσια. 1.3.1984. ημερομηνία του έταυσε 
λόγω δ:οεισμου του σε άλλη £έση. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΙΙΤΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ 

]\Γε την 81/16.33 984 ατόφατη του Τουτουργου Οικο¬ 
νομικών, του εκδότη κε στην Λνηνα σΧνομα. τροά 
χτη,κ-ε η Χριστίνα Στυροτουλου — ΠοΆοτουλου. υτάλληλος 
με βα$μό 6ο και υ.ισ^ολογικό 5ο. του Κλάδου ΜΈΙ της Α 
νσης Δικαστικού του Γ.Λ.Κ.. στον 5ο 3α£μό των ενιαίων Κε¬ 

σίων στους μαϊμούς 5ο και 4ο του ίδιου Κλάδου ΑΓΕΙ . 
ετε δή κατέχει τα νόαιυ.α για τούτο τσοσόντα. Άριό*. ρεό. 
ΤΕΕ νΠ.ΟΤΚ. Λ.2847 '251 5 '20.3.8'Γ . 

η υφυπουργοί 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΛΣ 
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ΛIϊ την 3ί 0ο0/ί 0.3.84 απ όφατη του Γεν:καϋ Γ ραμίματεα 
του ϊ του:γεια- (Γκονομικών, ττου εκδότην, ε σύμφωνα με τις 
σχύουσ ε ς διατάξεις: 
Έχει καταταγεί 3τον ϋο βαύμό του προσωρινού Κλάδου 

ΛΡ3 Ελεγκτικού του Ι'.Λ. Κράτους, η υτάλληλι,ς Γ ι αν νά¬ 
νο παϋλου 11 αναγιωτα. σήμερα με 4ο οα'ύμό του Κλάδου 
ΜΗ;3 Ελεγκτικού του Γ,Λ. Κράτους. αναδρομικά από 1 1 
7.1970 ημερομηνί * -ου κατατάχθηκαν στο δα&μό Λυτό με 
την 8ΐ) 00 4/7.7.79 (ΦΕΚ 198/14.7.79) στόσαση ομοιό- 
■:αό;;ο: συν:::λοο·ί της και συ σειρά μετά την ΙΓερτσουλή 
Λ /.: ξ ά ν δ ρ α */. α. ττρ ιν τον Τ ά7ο η I ω άνν η. 
Έχει ενταγεί η ανωτέρω υπάλληλος ατό τον Οο ττον 

1 ο £ αό) μ ο του 17 ρ ο 7(0 ρ ιν ο υ Κλ ά3ου ΑΡ 3 Ελεγκτ ι ν.ο υ του 
Ι’.Λ. Κράτους αναδρομικά. με δικαίωμα λήύεως αναδρομι* 
ν.ών αποδοχών ο. το 1 4.7.79 ηχερό μ ηνία του εντάχ&ηκαν 
στο βανμό·αυτό ;;ε την 94784/30.7.1979 ^ΦΕΚ 212/2.. 
8.1979 τ. Γ απόφαση ομοιόβανμοι συνάδελφοί της και ,χ·ε 
χ: όνο του πλεονάζει ττο :αύμό αυτό τη 1 4.7.79: 10 χρό¬ 

νια, 8 χήνες ν.α: 10 ημέ:ες. (Αρι-3. βεβ. ΥΈΓΕ Υτ. Οικο- 
νοχ-/ών Λ. 2800/2429/19.3.84Κ 

λΐε την Ε. 4:! (>3/393 Ί 213.I 984 απόφαση του Γενικού 
Γραυματ?α του Υπουργείου Οικονομικών, του εκδό&ηκε σύμ¬ 
φωνα υε: α τ:ς ισχύουσες διατάξεις (άρ'ύρο 10 ταρ. 2 
Ν. ί ιΟϋ ' 1983 κλτ.ϊ, β') τνν απόβαση του Υπουργού Οικο¬ 
νομικών αριΈ Ε. I 2342/5011/1 4.10.1981 (ΦΕΙν 307/ 
Γ/1Π.10.8Γ με την οτοΐ7 ταρασχέίηκε στην υπάλληλο 
Κουκλινου Μ αρ'α του Λνδ,ρέα με βα#μό 4ο του Κλάδου ΑΊ1! 
Ηοοριανών ο βασικός μισθός του 3ου βαθμού τα: γ την 
ατσοαση του Υπουργού τον; Οικονομικών αριόλ Ε. 13483/ 
2(>27/29.10.1 983 τερ: αυτοδίκαιη: απόλυσής τη·ς ατό την 
υπηρεσία στις 28.2.1984. προ άχ ν ην.ε η υπάλληλος Κουκλι- 
νο < Μαρία του Λνδ>:έα αυτοδίκαια ατό τον Ιο ττον 3ο βα- 
νμό του κλάδου ΑΤΙ Εφοριακών. αναδρομικά ατό 27.2.81 
επειδή της είνε παρ-ασχεόε! ο βασικός μισθός του 3ου 8α- 
/μου τα: απολύθηκε ατό την Υτηρεσία ατό 28.2.1984 ε¬ 
πειδή συχ πλήρωσε 35 ετη πραγματικής ν.α: συντάξιμης :η- 

υό7:ατ υπη:εσ!α ς κα: το 50ο έτος της ηλιαίας της. /Ασιόλ 
ΓΒΕ Υπ. Οικονοχικών Ε. 41 03/2304-Ί 4.3.1984\’ 

51 ε την Ε.422'9/895/1 3.8Μ 9·84 ατχ.ςατη του ί^ντ/.ου 
Γραμματέα του Γτουργείου Ο'/.ονομτ/,ών. του ετοό^ηχε·συ;.· 

οωνα με τ:ς τα/όουτες οιατάξε:ς α.α: σε εκτέλεση της 
1914/1983 ατόςατης του Δχτ/.ητικου Ερετείου Αθηνών; 
αΝ αναν.λη/ηα.ε η ατόταση του Υτουργου Οτ/.ονομτ/.ών Π. 

142/1822/7.4.1982 (ΦιΕΚ 133/Γ/22.4.1982Ε ν.α: μόνο 
α.ατα το υίρος του αυτή αναρέρεται στην αυτοοία.αιη ατό/,υση 
ατό την υτηρεσία του Ορρανουοά/η Ιωάννη του Ματθαίου- 
υταλλήλου με 8α/μό 3ο του Ινλάοου ΑΤΙ Εςορ'αν.ών. V 

::ατ:στώ'5ηαε η α.το:ίαα:η ατόλυση ατ^ό την Ι’τηρε-ία του 
Πρ:ρανου::ί7.η Ιωάννη του Ματθαίου. υτια/,λη/Χυ με 8α-5αό 
8ο του Κλά:ου ΑΤΙ Εςορ:ακών. αναορομτ/ά ατό ί 9.8.82 

λ,όγω ςυυτ/ηρύτεως 35 ετών τ.ραγματικης ν.α: συντάξιμης 
:ημόσ:ας υτηρεσίας ν.α: του 50ου έτους της ηλικίας του. 

οοίστηκ-, ε/κα^αρ'στης ατοεομών του ο Ο:κονοχ:.κός Έ- 
ςοοος ΣΤ' Αθ ηνονη (Α::·5·. 8ε8. 7^ΕΕ Ττ. Πιν.ονοα'.κών Ε. 

4229/2303/14.3.1984Ε* 

Με την 0120 ·'! I 50 Ί 5.3.1984 α-όςαση του Γεν.κου Γραχ- 
χατέα του τουργε::υ Οικονομικών, ταρ έχε τα: ο 8ασ:κός χ:- 

ο!^ίς του 2ον^ οα^χου ττον Καουάτ/ Βασίλειο, υτάλ/.τλο του 
Τ\λά::υ ΛΤί Τε7ν:κου 'Χηχ-.κώ^ ' του Γεν.κου Χηχείου του 
Κεάτους με ζ*α'5μό 3ο. ετε::η τυχτληρωσε τον ατα:τ:υχενο 
γζί\ ο στον 3: 6α$χο ν.α: 7.::4 ην.ε τεοαν.τεος. (Λ::ί. 6ε8. 
Γ.Ε.Ε. Ττ. Οτ/.ον. X.489/2128/19.3.1984\* 

Π Γεντ/,ιό: Γ:αχχατέα: 
2ΕΧΠΦΩΧ ΠΕΛΟποΧΧΤΤΣΙΟΙ 

::α-:άξε:ς. 2) την ατόοατη αρ:υ . Ε. 1 37/22/5.1 .1 981 ι ΦΕΚ 
12 τ.ΓΕ 15.1.1981). με την οτοία τροάχ^ηαε κατ' αρχα.ό- 
τητα ττον , κατεχόμεν-ο; 8ο οα^μό του Κλάδου ΜΕο Ιυρευ- 
\ η τριών Ε?ρο.ρ:ών Κατνού η ανα<ρε ραμένη τ:ο κάτω υτάλλη- 

λος Α'ληνά Καροτίνη ν.α: 3) τον τίνακα κατ αρχαιότητα 
τροαν.τέων υταλ/.η/.ων 9ου βα6μου του Κλάοου ΜΕ3 Ερευ- 
ν η τριών Ερορ:ών Κατνού. έτους 1980. του —συνετεία της 
Ε. I 525 ΜI 555/21.1 1.1983 ατόςατης του ετ έφερε ουσ:ασ·τ:ν.ή 
αλλαγή (Βελτίωση) στη βαρύτητα αξίολογτ/.ου στοιχείου του 
ληρνην.ε υτόψη κατά την αρχ:ν.ή κρίση υταλληλου— κατάρ- 

τ:σε εν. νέου το αρμό::ο Ττηρεσιακό Συμβούλιο, ύστερα ατό 
ετα-άκριτη της Αώηνάς Καροτίνη, στη συνετοίαση του της 
ΐ.2.1984 και ότους κυρώθηκε ο εν λόγω πίνακας ατό το Γε¬ 
νικό Γραμματέα του ΓΓ1/ΌΙΚ στις 15.2.1984, τροάγετα; 

κατ' αρχαιότητα και ανατρομικά ατό 15.1.1981 ίημεροχη- 
\ία αρχικής τροαγωγήςκ στον 8ο βα^μό του Κλάδου ΜΚ3 
Ερεμητριών Ερο::ών Καττ/ου του Γτουργείου Οικονομικών. 
Ζ υπάλληλος με 8ο σηχερά βα·5μό του εν λόγω Κλάδου) 
Λύηνά Κοροβινη του Θίοχά, ετειιδη έχει τα νόμιμα προσόντα 
/αι τις προϋποθέσει; τ::υ απαιτούνται. (Α::ύ, βεβ. Γ.Ε.Ε. 
ΓΓΓ/ΟΓΚ. Ε.4092/2277/14.3.1984). 

Με εντολή Ττουτγοϋ 
Ο Διευθυντής * 

ΒΛΡΤΑΛΙ1Σ ΒΑΡΣΛΑΙΟΣ 

Με την Ε.4581 /I 070/20.3.84 ατέςαση του Διε^υντη 
( ^ ζωτικού Ε το ρ ιών του 1 τουργε :ου Οικονομικών, του εκδό- 
όηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχουν τροαχ^ε! ο: 
..αρακατίο υπάλληλοι, του έχουν τα νοχιχα τοοσόντα, ο)ς ανο- 
ΛΟ'ύως; 

Κλάδος ΑΤΙ Εφοριακών. 
Λτο τον χο στον 4ο όανμό, κατ εν.λογη: 

Ααίσιας Ιωάννης 

Ινλάδος ΜΕ1 Εφοριών. 

Ατό τον 9ο στον 8ο 3α£μέ, κατ’ εκλογή: 
Πριλή Ευ-σταύια 
Καπλάνη Ζωίτσα 
Κ α/> αχ α ρ ά Ε υ ν υμ ί α 
Α : ρ αχ ίδο υ Λ ν α σ τ ασ ί α 
Μπαουτης Σπυρίδο)να: 

Ατό το 10ο στον 9ο βαί υό, ν.ατ7 αρχαιότητα: 

Σταυρίδου Αίαριάν^η. (Αριύ. β^β.’ ΓΕΕ 1ΊΙ.01Κ. 
1 ί. 4 58 ί /2513/20.3.84). 

Ο Δ ευύ-υντης 
ΚΛΡΤΛΑΙΙΣ ΒΛΡΣΑΜΟΣ 

5Κ την 31292/19.3.84 απόφαση του Διευθυντή Προσω¬ 
πικού Ελεγκτικού Κλάιδου του 1/Α. Κοάτους. που εν.δόάηκε 

Με την 10.4092/539/9.3.1981 απόφαση του Γπ- 
11 · κ υ ο μ ι κ ώ ν. το υ ε κ :ό ν < κ ε σ υ: ων α ί. ε : τις ισχυουσες 

Οο 
χρονιά 

11 απακιονσταντίνου Ζωη 
1Τ ατ^αγιωτάκη Ηεανώ 
Ρούμπε ν.α — Π απαγεωργοπούλου Όλγα 
Ζαχαροποϋλου Κυριακή 
Κουμπαρη Ελένη 
Γέρον ν.ολοϋ Μαρία 
Δ υ ; η τ ρ α,/. οπ ο υ λο υ Κ ιον σ τ αν τ ίν <α 
I ^: αν ν άκου Ελ·ε υ·-5ε ρ ί α 
Λ ν α ν: ά: ο υ Γί.7> ε υ ν ε ρ ί α 
Γκόγκου Χρηστό 
Χ-:-τό-. λο Κ-.,νττϊντ-νο. (Λ::·5. ^6. ΓΓΠΤ ΤΠ.ΟΤΚ 

Λ.-’Νΐϋ) ·2'.·'! ίΙ,Κ.Νν.. 

Ο Δ:ίϋνυ'/τή: ί..ί..7. 

ΑΙΙΜ. ΛΑΑΓΠΙΡΗΣ 
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.Με τν,ν ΟΙ II) I I 53/1 0.3.1 984 ζζίγχπ, τη; Λ:εν&ύν·τ?:α; 
Λ.εη.ττου Γεν.χού Χημείου τ'Λ Κτάτου;. τροάγετζ: 

τ εΓ/.λθ7η ττον Οε η Νεεπλη Σογίζ. 
ν.ε β’Λ-ίμό 7ο. του Κ/.ά:εε Λ Γ"2 Λ:ε·.7.'τ:7.εύ τοε Γ εν./.-οε Χη- 
-•είεε τεε Κράτοε;. ετ-ε’.εή τεατλήρωτε τον ετε'.τοεν.ενε για 
τοοαγωγη ^όνο 7„·3ε: συγκεντρ&>νε< όλες τις υτολοιτες νομι- 
;,ε; τσοϋτοό* έσειε. (ΛρΑ. δεδ. Υ.Ε.Ε. Υτ. Οίκον, Χ.490/ 

2424/19.3.1984Κ 

Με την (VI I 1/1 154/10.3.1084 ατόφαση της Διευθύντριας 
Διοικητικού του Γ.Χ.Κ.. ταρέχετα: ο δασικός μισθός του 0ου 
0 2. που 7τον Μταζίγο Λέσσανδρο. υτάλλη/,ο του Κλάδου ΣΕ3 
Καν άριστών Οργάνων του Γενικού Χημείου του Κράτους ν.ε 
διανμό 7ο. ετειδή συμτλήρωσε τον ατταιτο-υΛενο χρόνο 7τον Το 
δοΑυό και κοί^ηκε τοοακτέος. (Α:ι&. δεδ. Υ.Ε.Ε. Υτ. Ο.*/-. 

X. ίί)1 /2425/Ί 9.3.1984). 

Με τη./ 13211), .1159- 19.3.1984 ατόφαση της Διευθύντριας 
Διοικητικού του Γενικού Χημείου του Κράτους, του εκδό&ηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. τροάγοντα: κατ εκλογή 
ο: κατωτέρω υτάλληλο: του Κλάδου ΛΤ1 Τεχνίτου (Χημι¬ 

κών) του Γενικού Χημείου του Κράτους ατό τον 5ο στον 4ο 
δανμό. ους ακολούθως: 

Γ ρ η γ οροτού λ ο υ Ε λ εν η 
Αλεξάνδρου Αικατερίνη, (Α.ζι&, δεδ. Υ.Ε.Ε. Υτ. Οίκον. 

Χ.502/.24Η8/Ί 9.3.1984). 

II Διευθύντρια 
ΑΧ-ΧΑ ΣΓΟΥΡΑ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Δ:όρύ/ωση σφάλματος ττη Λ896/47 I /2.1.2.1984 ατόφαση 
του Υπουργείου ΟικοναμΓκών. του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
(ι7/28.2.11)84 τ. I . σελίδα 544. στήλη I η. στίχο 48ο, 
τοοστι^εται η ταρακάτω φρ άτη: 

Αναδρομικά με λήψη ατοδοχών ατό 13.2.1984. 

(Ατό το Γτ. Οικονομικών) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Με I ί ροεδρικό Διάταγμα -ου εν.οό^ητ-ε στην ΛΤήνα. την 
20.3.1 984. ;ετά αζζό τρόταση του Υτουργου Δημοσίας Ί,άςης. 
σύμφωνα με το νόμο, τίθενται σε αυτετάγγελτη ατοστρατεία 
ο: Υτοστράτηγο: Χωροφυλακής: 

11 αναγιωτότουλος Χτ^ρίόων του Κων/νου. ',Λ.Ι ΛΙ.Σ. 

801 87 *. γεν. το έτος 1027 στη Ζαχάριο · Ολυμτίας ··- 
Ηλείας, ως ευδοκίμως τερμάτισα: τη σταδιοδρομία του. γιατί 
συυ.τλτ.οώνε: 35ετή τραγματ:·/.η υτηρεσία μέχρι την 31.12. 

11)83. " 

Πασιλάκης Εμμανουήλ το-- Κων'νου. 'Λ.Γ.Μ.Σ. 53700 . 

γεν. το έτος 1029 στ: Ηράκλειο —Τεμένους - Ηρακλείου, 

ίυς ευδοκιμώ ς τερματίσας τη σταδιοδρομία του στο Χώμα της 
Χωροφυλακής, 

Ο: ανώτερο) τροάγοντα:. εν -ατοστρατεία. στο δα-ό-μό του 
Λντ:στρατηγθυ και εγγράφοντα: στο στέλεχος της εφεύρει*; 

Ω ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΙΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Με την 301 / I 3/55/1 0.3.! 084 ατόφαση του Λ' Υταρχη- 
γού Χωροφυλακής, του εκδό*ί/ηκε σύμφεονα με τ:ς κείμενες 
διατάξεις. μετατάσσονται ατό 7.3.1984 ο*, κατουτέρω ανα¬ 

γραφόμενο: Οτλίτες. δάσει της σειράς ετιτ,/χίας αυτών ατό 
τ ς Γενικές κ·αι Ειδικές Υτηρεσίες «Κλάδο Τεχνικών», .με 
την ειδικότητα το. Τεχνίτη αυτοκινήτων α.αι με τον αυτό 
δαόη.ό: 

Δουλγκέρης Νικόλαο ς του Μαργαρίτη 
Τσούλια: Ευάγγελος του Αηυ.ηττίου. (Αο:^. 8ε6. Υ.Ε.Ε.' 

Υ.Δ. Τάξης 2400./! 4311 084λ 

Με την V-! η/Φϋ.49/3894 ατόφαση του Υτουργείου Ε- 
νεργει-ας καί Φυσ. II ορών, του εκοό'άη/,ε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται ο υτάλληλος με βα^μό 11ο 
του Κλα'οου 1Ε3 Κλητήρων Ιωάννης Γυφτότουλος. σε κενή 
ίέση εισαγωγικού βανμού IΟου του Κλάδου ΜΕ2 Διοικητι¬ 
κού. (Α;ρι6. 8ε8. Υ.Ε.Ε. Υτ. Ενεσγείας και Φυσ. ΙΙόοων 
077/10.3.1984). 

Με τη \Μ η/Φ6.49/3895/1 6.3.1984 ατοφαση του Υτουρ- 
γειου Ενέργειας /.α: Φυσιν.ών Πόρον/, του εκδό&ηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται η υτάλληλος με 
ο 7.1/ μ ο 9ο του Κλαιδου ΥΙΕ2 Αιοιτ,ητικού Αικατερίνη Καταν- 
ταϊδάκη σε κενή ύ*εση εισαγωγικού βαθμού 8ου του Κλάδου 
ΑΤΙ Διοικητικού. ΠΑρι*. 8-εβ. Υ.Ε.Ε. Υτ. Ενεργείας και 
Φυσ. Πόρων 970/19.3,1984). 

Με εντολή Υτουργού 
Π Λ'.ευΑύντοια 

ΑΝΑΣΤ. ΓΑΖΕΛΑ 

Π Α' Υταρχηγός 

Σ1 [. Π ΑΧΑΓΙΏΤΟ ΓΙΟΥΔΟΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

Με την 5882 Φ.27049/9/0.3.1 984 ατόφαση του Αρχηγνύ 
Αστυνομίας Πόλεων, έγινε δεκτή η ταραίτηση ατό το Αστυ¬ 

νομικό Σώμα του Αστυφύλακα -27640— X"τόκου Ιωάν,η 
τ:υ Κων 'νου κα: του ετετράτη να ατοχοκήσε: ατό αυτό. 

5ΐε την 501 υ Φ.2ί6.Ι 2/18.3.1 984 ατόφαση του Αρχηγού 
Αστυνομίας Πόλεων, τροάγεται ο Αστυφύλακας 19546— 

Αργυρούλης Αντώνιος του Αριστείδου στον αμέσως ετόμε/ο 
δαύμό του Υταρχιφύλακα. ατό 18.3.1984. οιότ: συμτλήρωσε 
τις αταιτοόμενες γ α τροαγωγή τροϋτο^έσεις και 18 χρόνια 
υτηρεσια στο Αστυνομικέ Σώυ.α. (Αοι6. β·8. Γ.Ε.ίΕ.' V- 
Δημ. Τάξη·; 2083/24.2.19841. 

Ο Αρχηγός 

11ΑΝΑΓΙϋΤΗΣ ΡΛΦΤΟ11ΟΥΔΟΣ 

ΛΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


