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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Με την V.38/29.3.84 ατόφαση του II ρωλυζομ:ργού. ζου 
ε/δονηκε σ.μςουνα με τις κείμενες διατάξεις. διορίζεται ο 
Γιώργος Δημητρακόζονλος τον Π αναγιώτη, α>ς ενικός Συ¬ 
νεργάτη: στο Διπλωματικό Γραφείο II ρωλυζουργού για λύ¬ 
ματα σχέσεων ΙΙΙΙΑ. Άζω Ανατολής καλώς και δέματα 
εξοζλισμσύ - αφοζλισμολ. 

(): αζοδοχές τον καθορίζονται σε τοσιστό 85% του συνόλου 
των μηνιαίων ατοδοχών τον αντιστοιχούν κάλε φορά στον α' 
βαλμό της κατηγορίας ειδικών λύσεων μαζί με τα κάλε εί¬ 
ο ον ς ζ~\1ί·λατα και ζροσ.αυξήσ-εις. ί Αοιλ. ΥΈΚ ΐζ. Προε¬ 
δρίας Κνβερνήσεως 350(5/3.4.84. ΓΙΓΣ 23/83). 

Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Με Προεδρικό Διάταγμα ατό 27 Μαρτίου 1984 ζου εκ- 
οόληκε στην Αλήνα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
8 ταρ/ςοι 8 εδ. στ' και I 1 και 1 13 ετ. τον X. 419/76 «τερί 
Οργανισμού τον Γτουργείου Εξωτερικών» μετά ατό τρόταση 
τ:„ Γτονργού Εξωτερικών. ατοςασίστηκε η εκτέλεση της 
τοινής της οώτ^ης τροσωρινής ατόλνσης του εζιβληληκε 
στον Αδαμάντιο Βακαλόζουλο, υζάλληλο τον διπλωματικού 
κλάσου του Ττουργειον Εξωτερικών με βαλμό Πληρεξου¬ 
σίου 1*τον:γού I > τάξεο^ς. για τα ταραττώματα τον αναφέ- 
ρονται σττ,ν ατόσαση τον Ανωτάτον Γτηρεσιακού Συμβουλίου 
τον Γτουργείον Εξωτερικών της. 10ης Φεβρουάριου 1984. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΘΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

.Μβ '.υ, Φ. 4()Γ,/.>Γ,/3Ι II82/28.3.1984 -μ Ύ- 
τον:γοΰ Ανατληοωτή Εθνικής Άν/ννας «για ανάκληση της 
Φ. 1(^/42/353937/1 3Η0Η/30.Π.82 χζόφασης ΤΦΕΗΑ», 
ανακαλείται η Φ.4ίϊβ/42 353937/Σ 3101/30.6.82 ατόφαση 
ΤΦ10ΜΑ ΤΕΣ/Ιο ιΕΐΓ/4/1. του δηαο-σιεύληκε στο 221/15. 
7.1982 ΦΕίΚ (τ. Γ'·. με την οτοία τροττοτοιήληκε η σειρά 
αρχαιότητας τον Λοχαγού Γείογραςικού Κουσελά Ιωάννη 
ΑΛΙ 38773 και εζαναφέρεται στην αρχική του λέση στην 

ετετηρ.οα Αξιωματικών τ,ριν ατό το Λοχαγό Γεωγραφικού 
Χρηστόν Γεώργιο ΑΜ 3'89ό2. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Με τη «I·. 47 I. I I/52./783Ι 22/Δ. 115(5/28.3.84 ατόφα¬ 
ση του Γφντννργον Εύνίκης Αμυνας, τον εκδόληκ-ε σύμφωνα 
με τ:: δ:ατ:ξ*ι: τον ισχύουν και με βάση τις 2(515/17.9.82. 
1 53/8.2.83 και 322/<Μ .3.82 Π ράξεις της Τριμελούς Ετι- 
τροτής Γτονργών; 

Διορίστηκαν οι ταρακάτω (»ς δόκιμοι υτάλληλο: στο 
ΤΤ.ΘΑ/ΠΕΔ. για την τλήρωση κενών οργανικών τακτικών 
λύσεων μονίμων υταλλήλων. οι οτοίο: έχουν τα ατ αιτούμε- 
να τντικά και ουσιαστικά τ:οσόντα διορισμού. οος εξής: 

Δε νεσείς τον “κλάδου ΑΊ 1 Αρχιτεκτόνων, με εισαγωγικό 
βαλμό Οο: 
Καϊμάκης Αλέξης τον Χικολάον 
Δτεργίου Ευστράτιος τον Αναγνώστη 

Δε νεσείς τον Κλάοον ΑΓ3 Μηχανολόγων - ΙΙλεκτρολό· 
γ ου ν. μ ε εισάγω γ ι κ ό β α λ ιμ ό 0 ο : 
Δραγούμης Ιωάννης τον Γεωργίου 
Δελή: Δτύρος του Φίλιστόν 
ΚΤονσταντότουλος Παναγιώτης τον Βασιλείου 

Δε δέσεις τον κλάοον ΑΤ5 Πολιτικών · "Μηχανικών, μξ 
επα*'ωγ:κό βαλμό 6ο: 
Κόνδης Δημήτριος του Αντωνίου 
Β αγία της Γεώργιος του Χικήτα 
Δαλαμάγκας Νικόλαος τον Δτνρίοωνα 
Μιχαλακέα Σοοία τον Χαράλαμπου 
Δ'ΐ*;κότουλος Ελενλέριος του Δημητρίου 
Μ ώ ρ ης Παναγιώτης του β ελδ ο) ρ ου 
Αταμότουλοσ Λεωνίδας του Ιωάννη 
Τσατούσα--Μορίοου Ευθυμία του Χ ικολάον 

Σε δέσεις του Κλάδου ΑΤ8 Ηλεκτρονικών, με εισαγω¬ 
γικό σαύμό Οο: 

Τενιίς Γεώργιος σου Κων/νον 
Ζήρας- Χριστοσονλότουλος Ιωάννης του Αθανασίου 
Κωτότουλος Ιωάννης του Αλεξάνδρου 

Σε 5ίση του Κλάδου ΑΤΙ ί Αναλυτών, με εισαγωγικό βα- 
λμο /ο: 
Ποντικάκη Μαρία του Θεόδωρόν 

Δε λύσει: του κλάδου ΑΤΙ 2 Προγραχμοτιστών Ηλεκτρο¬ 

νικών Υτολογιστών, με εισαγωγικό βαλν.ό 7ο: 
Μανονσαρίδης Νικόλαος τον Κων/νον 
Μτελιάς Βασίλειος τον Παναγιώτη 
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Σε νέσει; του Κλάδου ΜΕ8 Χειριστών Μηχανογραφικών 
Συσκευών. με ει σ χ γω γ ί */.6 βχ6 μ 6 10ο : 
Φωτοτουλου Μαρία του Κων/νου 
Σοβατζή Αγγελική του Στχμχτίου 

Σε 6έση το.; Κλάδου ΜΕ,·) 11 ρογρζμμχτιστών Ηλεκτρονι¬ 
κών Υτολογ ιστών. με επαγωγικό 8x6μ6 10ο: 

Ιίολυμενακος Κυριάκος—Παναγιώτης του Σταύρου. 

Διατηρήθηκε, σύμφωνα με την 3513/38 γνωμοδότηση του 
ΛΣΔ V. ετι φύλαξη διορισμού τε 6έτη του κλάδου- ΑΤ5 11 ο- 
λιτικών Μηχανικών του 11 αναγότουλου Αν ί ρέα του Πλίζ. ο 
οτοίος τεριλχυβ άνετα: στο σχετικό τινακζ ετιλεγέντων (διο- 
ριστεων). ετειδή λόγω αλλαγής της δι·εύ6υνσης κατοικίας 
του. κζ6υστέρησε να λάβε: το Ψ. 4 71. Μ/17/780239/Σ. 
222/24.1.84 έγγρχτο της ΔΠΙΙ/ΓΕΣ. με το οτοίο έχει ζη¬ 
τηθεί η, υτοβολή των ατζιτουμένων σχετικών δικαιολογητι- 
κών. 
Α το κλείστηκαν του διορισμού οι: 
Βουτσαδότουλος Κων/νος του Μάρκου, σε 6έση του κλά¬ 

δου Αία· Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων . 
Δημητρακότουλος Γεώργιος του Χρήστου, σε 6έση του 

κλάδου ΑΤ3 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων. 
Δτ.κητρίου Σταύρος του Ευαγγέλου, σε 6έση του κλάδου 

Λ ΤΗ Μηχα ν ο λόγιαν - Ηλεκτρολόγων . 
Χριστίδης Ιωάννης του Χρήστου, σε 6έση του Κλάδου ΑΤ3 

.Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων και του κλάδου ΑΤ8 Ηλε¬ 
κτρονικών. 
Λζζαρίδης Στέφανος Κων/νος του Ιωάννη, τε 6έση του 

κλάδου ΑΤ3 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων. 
Σκουοάς Ζήτη,ς του Γεωργίου, σε 6έτη του κλάδου ΑΤ3 

Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων και του κλάδου ΑΤ8 Ηλε¬ 
κτρονικών. 
Αα-α:ίδητ Ιωάννης του Λαζάρου. σε 6έση του κλάδου 

ΛΤ 7 Χηαικων. 
Υψηλάντη»; Παντελής του Γρηγορίου. σε 6έση του κλά¬ 

δου Λ Ί I 3 Ετι χ ε ι ρ η σι ακων Ερ ευνη τώ ν. 
Πετρίτης Ανδρε ας του Σπυρίδωνα, σε νέση του κλάδου 

Μ1/8 Χειριστών Μηχανογραφικών Συσκευών, ετειδή δεν υτέ- 
βαλαν μέχρι την εύλογο τρο6εσμία του είχε οριστεί ' 20.2. 
1984). αλλά ούτε και με/:: σήμερα, τα ζτζιτούμενα δίκαιο- 
λο^ητικά δ:ο:ισυ,ού. του είχαν ζητηθεί με τα Φ. 471.11/ 
I 3/78-235/Σ. 218/24.1.84.' Φ. 47Ί .11 /15/780237/Σ. 
220/24.1.81. Φ. 471.1 I/I 4/780236/Σ. 219/24.1.1984. 
Φ 471.11 I 0/780241 Σ. 224/24.1.84. Φ. 471.11 /24/ 
780247/Σ.230/24.1.84 και Φ. 471.11 /27-/780250/Σ. 
238 24.1.84 έγγραφα της Δ Π ΓΙ /ΓΕΣ. 
Μηλιώτης Γεώργιος του Λτοστόλου. σε 6έση του κλάδου 

Λ ΤΗ Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, ετειδή αυτός ότως 
-ροκττε: ατό την με ημερουτνία 0.2.84 δήλωσή του. δεν ετι- 
6;.υει το διοοισμό του. ίΑο’6. βεδ. Δ νσεως Οικονομικού/ 
ΓΡΣ. ^ια την τροβλεόη σχετικής τιστώσεως στον τροϋτο- 

λογισμό ΥΕΗΑΤΈΣ. 6847Ί 7/2.4.84Κ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στο ·ιε «ϊί. 08/21.3.1084 ΦΕΚ ' Τεύχος Γ'Υ -ου δτ- 
μοσιεύ6ηκε η Φ. 415/20/782544 Σ. 923/1 Γ>.3.1 084 ατό- 

φάση του Υφυστοοργού Εθνικής 'Αμυνας, του αφόρα την έντα¬ 
ξη του Βλάχου Φωτίου του Αθανασίου οδηγού αυτοκινήτου, 
τ,ε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρονου του 
ΥΕ+Υν/ΓΕΣ. στον Ο ο βα6μό του Προσωρινού Κλάδου 
ΜίΕ [Τ 1 Οδηγών Αυτοκινήτων, γίνεται η τχρσκάτω διόρθω¬ 
ση. σε ό.τι αφορά το /ρονο του τλεονάζε: στο βανμό έντα¬ 
ξης κατά την 20.3.1080: 

Αντί του εσφαλμένου «20 έτη. 10 μήνες. 14 ημέρες», στο 
ορνό «7 έτη. 10 μήνες. 14 ημέρες). 

ίΑ“ό το Γεν. Ετιτ. Στρατού" 

II Φ. 101/310/ Α Δ. 272050/21.2.84 ατόοαση ΥΦΙ*Α 
«τερί τρ ο αγωγής του Μονίμου Υτχλλήλου Ρήγα 11 αναγώ- 
τη» ατεστάλη νωρίτερα ατό τη Φ.I 01 /51 0/Λ.Δ.272801/ 
22.4.84 «τε,ρί τροαγωγής της Μονίμου Υτχλλήλου Λ'χ- 
τλιώτου Πολυξένης», τλην όμως η Φ.101 /5ίΟ/ΛΔ. 
272804/22.2.84 δημοσιεύτηκε νωρίτερα στο ΦΕΚ 07/ί:8. 
2.84 τ. Γ σ ε λ. 540 σ τ ή λη 2 η στίχοι 17 28 α τό τ άν ω τ: ο ς 
τα κάτι». ατό τη Φ.161/510/ΛΔ. 272050/21.2.84 :το 
ΦΕΚ 75/1.3/84 Τεύχος Γ' σελίδα 017 στήλη 2η στίβοι 
17- -29 αϊτό τάνω τρος τα κάτω, με ατοτέλεσμα ο νεώτε:ος 
να καθίσταται αρχαιότερος ατό εσφαλμένη δημοσίευση. 
Κατότιν των ανωτέρω γίνεται διόρθωση της ημερομην α: 

τρο αγω'γ ή ς τ ων ε ν λ όγ ω υ·τ αλ λ ή λ ω ν ως α καλού 6 ο) ς : 
α) Ρήγα Παναγιώτη του Κωνστ. (ΛΜ 1238^ τροάγετχ' 

στον 5ο βχ6μό ατό 28.2.84 το οο6έν. αντί του εσσαλυ.έ>ου 
1.3.84. 

£) Άνατλιώτου Πολυξένης του II αν. (ΑΜ 7*8 4) τρο άγε¬ 

ται στον 5ο 8x6 μ 6 α -τό 1.3.84 το ορόον. αντί του εσφαλμέ¬ 
νου 28.2.84. 

(Ατό το Γενικό Ετιτελείο Αεροτορίας 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Με τη ΔΚ. 8638/2.4.1984 ατόφαση του Π ροϊσταμ-νου 
της Δ/νσης του Ττουργείου Ε6ν. Οικονομίας, του εκδό^η- 
κε νόμιμα, τροάγεται κατ' εκλογή ο μόνιμος υτάλληλος με 
8ο 8α6μό του Κλάδου ΣΚΙ Κλητήρων του 1‘τουργείου Εθνι¬ 
κής Οικονομίας Παναγιώτης Ταμτίζι8ας του τε εκλαμβάνε¬ 
ται στους τίνακεσ τροακτέινν έτους 1983—84 υταλλή,ιον 
με 8ο δχΆμό του ανωτέρω κλάδου, στον ετόμενο 7ο βα^μέ 
του ίδιου Κλάδου, ετειδή έχει τυμτληρώσει το χρόνο του 
αταιτείται για τροαγωγή κα: έχει όλα τα νόμιμα τυτικά και 
ουσιαστικά τροσόντα. (Α·ρ·ι6. 8ε8. ΥΕΕ Ττουργείου Ε6νκής 
Ο ι κον ομ ί ας 4071/2.4.198 4). 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΑΝ. ΒΡΑΧΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

3Γε τη 15689/12()(λ 22.3.1984 ατοφατη του Ττου;γού 
Εσωτερικών, του εκδονηκε σύμφωνα με τις κείμενες δΐζτά 

* Ανακαλείται η 32325/22.4.1982 (ΦΕΚ 139/τ. Γ' 26. 
4.1982 ομοια αυτού, με την οτοίχ δ ι χτιστών· ηκε η αυτοδί¬ 

καιη χτόλυση ατό την Γτηρεσια ατό 8 Φεβρουάριου 1982 

του υταλλήλου του Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού και με 8:6μό 
2 ο Χρήστου Καν ή του Ιωάννη, λόγω συμτληρώσεως 35 :τών 
τραγματιΐ'.ής και συντάξιμης δημόσιας υτηρεσίχς κα: του 
56ου έτους της ηλικίας του. 
Διατιστώνετα: ότι ο ανωτέρω ετχνχφερ6είς στην Υτηρε- 

σία ατοχωρ εί αυτοδίκαια ατό την Υτηρεσία ατό 4 Ιουλνί ο ν 
1983. ετόμενη της χρονολογίας συ μ τλ η ρ ώ σ ειος τρία κ ι ν τ α- 
τενταετούς τραγματικής δημόσιας υτηρεσίας. διότι ατ; τα 
στοιχεία του ατομικού του υτηρεσιακού φακέλου τροκ,ττε: 
ότι αυτός υτηρέτησε : α Στην Αστυνομία Πόλεων ατό 
4.1.1947 μέχρι 17.8.1955. -ροτεραία της ημερομηνίας διο¬ 

ρισμού του στο Υ τ ου ρ γ ε: ο Εσωτ ε ρ ικών (αφαιρουμένου το υ 
Ιδμήνου του ο ανωτέρω 6α ήτο υτοχρεωμένος να διαλύσει 
ο τις Ένοτλες Δυνάμεις τρος εκτλήρωση της στρατιωτικής 
του υτοχρεώσεως εάν δε,ν κατατασσόταν στο Αστυνομικό Σώ¬ 

μα Υ και ίο; τακτικός υτάλληλος σε Υτηρεσίες του Υ- 
τουργείου Εσωτερικών συνεχώς ατό 18.8.1955. 6εωρου;.ένου 
του χ:όνου ατό 8 Φεβρουάριου 1982 μέχρι 3 Ιουλίου 1983 
ως χρόνου τραγματικής δηυ.όσιας υτηρεσίας. 
Π ανωτέρω υτάλληλος διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο τη; 

6έσεο>ς του. σύχοωνα ν.ε τ:τ διατάξεισ του ά:6ρου 262 του 
Π. Δ>τος 611 977. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟ ΓΙΩΡΓΑΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με -η-, ΕΔΙ α I ■ 207/ΛΦ 14.1984 ατότατη τον Γενιού 
Γρ αμματέα τον Γτονργείον Δημοτίων Έργων, τον ε/όό6 ην.ε 
τύμτω./α με τι; κείμενες οιατάςεις. τροάγεται ν.ατ εκλογή 
ττο-ν Οο οαΊμό ο ντάλληλος με 7ο 6αΊ/·μό Σταύρος Στανρό- 
τονλος. -οο Κλάΐοον ΛΙΓΟ Διοικητικών. ετειοή την 1.4.84 

τ-μτλήρωτε το χρόνο το, αταιτείται γ:α τρο αγωγή 7.αι ν.ρι- 
ΐην.ε τροαν.τέος για το έτος 1983. (Αρ'.-Ϊ. βεο. Υ.Ε.Ε. 

Γτονργείον Δημοτίων Έργων 3260/29.3.84). 

Ο Γεν:7.6ί Γ:αυ.αατέας 
ΚΩΝ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ * 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Με τη Λ ) α/1ΟΊ 6θ/30,3.1984 ατοςατη τον Υτονργού Γ- 
*(είας και Πρόνοιας, έγινε ατοοεκτή η ταρ αίτητη ατό την 
Γττηρεσία τη; Αΰανατοτούλον—Πονλή» Χαρίκλε: ας. οτάλ¬ 

λη λ: ν ν.ε 4ο βα&μό τ:^ Κλάοον ΜΕ6 Λ αλτολογράςων. τον 
ντηρετεί -τη Λ ντη Διοικητικού τον ανωτέρω Υτονργείον. 

η ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΙΙΜΑΤΑΣ 

Με τη Λ1 α/10925/20.3.1 984 ατό'φατη τον Α/ντή Διο:κ/ 
'/.ού τον Γ770νργείον Γγείας και 11 ρόν:ιας. τον εκοόνηκ: 
τύμςωνα ;;.ε τ’.; οιατάςεις τον 11 .Λ. 1)1 1 77. τον X. 887/ 

I 9 7 9 τ. α ί τ ην 777 83 ν τ ο ν ργ ιν.ή α τό ς α τ η. τ ρ ο άγε τα: ν. α τ 
εκλογή ατό τον 5ο ττον 4ο βα^μό. η Βαρβάρα Xαγιάννη. 

ντάλληλος τον· Κλάοον ΜΕ1 Διοικητικού, ετειδή σνμτλή* 
ρωτε τον αταιτονμενο γ: α τρο αγωγή χρονο ντηρετιας. τερι- 
λαμβάνετ αι τ τ ο ν ; τ ί ν αν. ε ς τ ρ ο αν, τ έ ω ν έτ ο ν ς 1 983 ν. α: τ ν γ- 
κεν τρώνε ι όλες τ:ς ντόλοίτες νόμιμες τροϋτο^έτεις. ί Λρ'Λ. 

όεό. Γ.Ε.Κ. Γτονογείον Γγείας κα: Πρόνοιας ΚΙ 1/4071/ 
23.3.84). 

ΛΙε τη Δ1 Ιβ/Ι0992/84 ατόςατη τον Δ/ντή ΔΑ/ον τον Υ- 
τονργείον Υγείας και Πρόνοια; τροάγοντα: κατ’ εκλογή ο: 
ν. α τ ω τ έ ρ ω ν τ άλ /. η λ ο: τ ο> ν κλάο ο) ν Α Τ1 6 I α τ ρ ώ ν κα: Α Ρ 9 

ι Β/Ίών Χοτ/μων) Αγροτ. Ιατρείων ν.α: Υγειον. Σταθμών 
τον τνμτεριλαμ.βάνοντα: ττονς τίναζες τροακτέων υταλλη- 
λων. τον ίο"/νουν μέχ?’ 30.4.84. ετειοή σνμλήρωταν τον 
ατ αιτούμε νο για τροαγωγή χρόνο ντηρετίας. 

Κ λάο ο; ΑΤ16 I ατρ ώ ν. 
Ατό τον 6ο 7τον 5ο 6α#μέ: 

Σ τον ρ α ί τ ον Γ ε ω ρ γ ί α 
Κόντος Δημήτριος 

Κλάδος ΑΡ9 Ετιτκ. Αο. ν.αι Α?. Νθτ/μ ων Β/θών 
Νοτο/μων. 

Ατό τον 9ο 7τον 8ο βοτΰαό: 

Πάτχον Ενοον.ία. (Ακι$. 4*6. ΥΗΕ Υτονο- Υ^είαο ν.α: 
Πρόνοια; Ε Π 4174/84). 

Με τη Δ1 8 / 998·3 /! 9.3.8 4 ατό ς.ατη τον Δ: ε ν*5 ν ν τ η Δ: ο: ν, η - 
τικού τον Υτονργείον Υγείας ν.α: Πρόνοιας, ταρατείνεται η 
ταραμονή για ένα χρόνο ν.α: με τχέτη εργατιάς Δημοτίον Δ:- 

ναίον των ταρακάτω Ιατρών ττα αντιττοιχ* Αγροτικά Ια¬ 
τρεία ν.α: τον; Υγειονομικούς Σταθμούς: 

<!ϊατονλά Βεοοώο·α; ττο Α.Ι. ΛΙ. Καλνβίων X. Τοιν.άλων, 
ατό 14.3.84. 

ΛΓανιό Εμμανονήλ ττο Α.Ι. Αγ. Μύρωνα X. Ηρακλείου, 
ατό 16.5.84. 
Καττούλη ΙΆ,ν.ανονήλ ττο Λ.Ι. Γωνιών Ν. Ηεαν.λείον. 

ατό 16.4.84. 

ΙΙ ανέ Α'/νης ττο 
25.4.8 ί. 

Ηλάχον Κίον/νον ττον Υ.Σ. Σάμητ Ν. Κεοαλληνία;, ατό 
12.4.84. * . 
Πιοάν.η Δημήτριον ττο Λ.Ι. Γερ ανίον Ν". X αν ίων. ατό 

10.3.84. 
9‘ύχον Αην.ήτο:ον ττο Λ.Ι. Λοίττη; X. Ιωαννίνων, ατό 

21.2.84. 
Κλούττον Γεώτγίον ττο Α.Ι. ΛΙάνης Ν. Έβ,οον, ατό 12. 

5.1984. 

Σατίάν.ον Α'&ανάτιον ττο Α.Ι. Αγ:άς X. Πρέβεζα;, ατό 
4.4.84. (Αρ:4. τράϊης Τ!ρ. Ετ:τρ. Υτονργών 508/82, αρί-3. 
βε€. ΥΈ1Ε τον Υτονργ. Υγείας ν.α: Πρόνοιας ΕΠ/4177/84). 

ΛΙε τη Δ16/1 0693/84 α τ ό ς α τ η τον Δ: εν&νν τ ή Διοικητι¬ 
κού τον Υτονργείον Υγείας και Πρόνοιας, ταρατείνεται η 
ταραμονη για ένα χρόνο και μ·ε τχέτη εργατίας Δημοσίου Δί¬ 
καιον των ταρακάτων Ιατρών ττα αντίττοιχα Αγροτικά Ια- 

τ ρ ε ί α και τ ο ν ς Γγ ε ι ο νομ ι κο ύς Σταθμούς: 
II αν αγ ιωτοτο ύλον Δην.ητοίον ττο Α.Ι. Χάβαοι Ν. I Γλείας, 

ατό 29.4.84. 
Γονλη Κων/νον ττο Α.Ι. ΕΙοείκοντας Κ. Ινεοκύρας, ατό 

22.4.84. 

Ντάβον Πατατκενά ττο Α.Ι. Λογκά Ν. Μεττηνίας, ατό 
18.4.84. 
Ρον.τόοα Αγγελικήτ ττον Υ.Σ. Γίάτμον Ν. Δοκ/τον, ατό 

27.4.84/ 

Λαν.τ::νού Λογοθέτη ττο Α.Ι. ΛΤενετο>ν Ν. Διο^/τον. ατό 
22.5.84. 
Λαγού Παναγιώτη ττον Υ.Σ. Σίςνον Δ/τος Πείταιά, 

ατό 18.4.84. 

Μτέκα Νικολάοο ττο Α.Ι. Κέας Δ/τοτ Πειτα’ά. ατό 29. 
4.1984. 

ΓΓάτη Αιμίλιον ττο Α.Ι. Εττάλοτον X. Κιλκίς, ατό 23. 
3.1984. 

Δελιοτζάκη Δοοτεοης στο Α.Ι. ' Α ττο ον X. Κιλκίς, ατό 
14.3.84. 

Αόραμίόη Ιάκωβον ττο Α.Ι. Σιτοχωρίον Ν. Σεροών. ατό 
3.3.84. 

(Ιρτανονόάκη Στνλιανού ττο Α.Ι. Λοντοών X. Λετ^ον. 
ατό 22.3.84. 

Ζωγράτον Χοντονλας ττο Α.Ι. Παλαιοχωοίον Ν. Λέτβον 
ατό 3.1 2.83. 

Ψώμον Μύρτινης ττο Α.Ι. Πλωμαοίον Ν. Λέσόον. ατό 
13.1.84. 

Ηεοίούρον Βιργινίας ττο Α.Ι. Κονιτκον X. Ττικάλων, ατό 
18.3.84. 

Π ατα^ωμά Γεωεγίον ττο Λ.Ι. Γεοακαοούς X. Θετ/νίκης, 
ατό 27.3.84. 

Κν'ξερνητάκη Εμμανουήλ ττο Α.Ι. ΣΓίναύρεως X. Ρε^ύ- 
μνης. ατό 1.4.84. ίΑρτίλ τράςης Το. Ετιτο. Υτονονώ4> 
508/82. αριί. βε6. ΥΕΕ τον Υτ ον ρ γ. Υγ ε: ά ς και Π ο όνοι α ο 
ΕΓΙ/4262/84). 

Ο Δ'ντής Διοικητικού 
ΕΥΛΓ. ΤΡΤΑΧΤΠΣ 

Με τη ΔI α/1 I 59]/27.3.1984 ατόςατη τον Δ/ντή Διοι¬ 

κητικού τον Υτονργείον Υγείας και Πρόνοιας, τον εκοέίην.ε 
τνμτωνα με τις ο:ατάςε:ς των- ταρ. 3 ν.α: 4 τον άρ#ρον 1 
τον Ν. 887/79 κα: την /^7/83 ντονργική ατόςατη (ίανα'δ-έ- 
τεως αρμοοιοτήτων». τρ ο άγεται η Ινάρνον—Κονρούκλη Αλε¬ 

ς άν ο 'ϊ. τέως ντάλληλος με 5ο ο αν ό και με ατοϊοχές 4 ο ν 
όανμού. τον Κλάοον ΑΡ5 Κοινωνικών Λειτονργών. αντοοί- 
κα:α ττον 4ο 6α#ν.ό τον έχει τοοαχόε! ν.ιτΊολογικά με τη 
Δ1 α/14488Η6.4.79 (ΦΕΚ 106/26.4.79 τ. Τ'] ατόςατη. 
ατό την τοοηγονν.ένη τν,εοον.τνία τητ οην,οτιεύτεως της τα- 
ραιτήτεώς της με τη Δί α/2972./2| .2.84 (ΦΕΚ Γ>7/28.2.84 

τ. ΓΜ· ατό τα τη. οηλαοή ατό 27.2.1984. γιατί κρίνηκε τρο- 
ακτέα ατό το αρν.όο:ο Ρ>' Υτηρετιαν.ό Σνμβούλιο με την 
37 6.3.1984 γνωμο ο ό τητή τον. 

Με τη Δία/11592/27.3.1984 ατόοατη τον Δ/ντή Διοι¬ 
κητικού τον Υτονργείον Γγείας και Πρόνοιας, τον εκοόνηκε 

Α.Ι. Πνργίον Ν. Κεφαλληνίας, ατό 
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σύμφωνα με τ:ς διατάξεις των ταρ. ο 7.2*. 4 τον άρόρον 1 
τον Ν. 887/79 7.2: την 777 88 υπουργική στόφσση «ανα- 

•ύέσειος αρμοδιοτήτων». προάγεται η Σωτηροπούλον Μαρίνα, 
τέως υπάλληλος με 5ο 6 αν ιό και με αποδοχές 4 ον δαόμού 
τον Κλάδου ΛΡ4 Κοινωνικών Αειτουργών. αυτοδίκαια στον 
4ο οα6 μζ ττον έχε: προαχόεί μ:σόολογι.κά με τη Λ1 2/ I 5759/ 
I 9 7 9 ΦιΚ Κ I 06 / 20. 4.7 9 τ. Γ'' α ττ6φ αση. α πό τ η ν πρ ο- 

■ΤΌν; εν η η';.ε:ονχνία της δηυ.οσιεύσεως της ταραιτήσεως της 
μέ τη ΛΙ α/3659/2,1.184 ; ΦΕΚ 77/2.3.84 τ. Γ') από- 
927η. δηλαδή ατ; 1.3.1984. γιατί κρίόηκε προακτέα από 
το αρμό:ιο Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο μ,ε την 37/6.3.84 γνω¬ 

μοδότηση τον. 

Ο Διευθυντής Διοικητικού κ.α.α. 

ΠΑΡ. ΧΙΚΟΛΟΠ ΟΥΛΟΥ 

Με τη ΔΊ 2/5103/22.0.1984 απόφαση τον Δ/ντή Διοι¬ 

κητικού τον Ττονργείον Υγείας και Πρόνοιας. τον εκδο- 
7 ηκε σύμφωνα με τ:ς διατάξεις των άρθρων 1 ν.α: 8 τον 
X. 887/79, τον ά:6:ον 4 τον X. 119'9/ 81 ν.α: την 777/ 

5 383 ν το ν ρ γ: /. ή ατόφαση. τα ρ έχε τα: ο 8 α σ: ν. ό ς μ ισόό ς τον :α: ' 

4ον οαύμον τον τρεσανξανεται με τα τάσης φύσε ως ^τ:δό- 
ματ α 7.α: λοιπές παροχές, στον Κων/νο Σιάννο υπάλληλο 
με (ίο δαόμ.ό ν.α: με αποδοχές 5ον δαόμού τον κλάδου ΑΡ6 
Εποπτών Δημοσίας Γγείας. αναδρομικά από 3.10.1983. μετά 
λήόεως διαφοράς αποδοχών. σύμφωνα με τ:ς διατάξεις τον 
άρόρον 8 τον X. 887 79. γιατί ο υπάλληλο: α^τός στ:ς 
5.9.1983 συμπλήρωσε ατό την ημερομηνία τον τον χορηγή¬ 

θηκε η μισό ο λογική τρο αγωγή τον ο ον δαρμού τον απαι¬ 
τούν, εν ο χρόνο γ:α τη χορήγηση της αν ο) τέρω μ ισόο λογικής 
— <* γ, ■¥ ν ί. 1 ν-τ - ν »\ Λ ν Ί ' τό Γ. λ ΓΓ' · 7. 7 Τ Λ Γ> 77. ΤΐΟ τ .7 7Γ0- ΤΟ 7.ΖΊ.Ζ- 

: υπόλοιπες νόμιμι :ς τ:ο- 

ργείου Υγεί ας κα ι Π ρο¬ 

α<τό<φαση του . Δ/ντ ή Διοι- 
Π : όνοι ας. τον : ικδό'ύη- 

Π.Δ. 61 1/ ι ι. τον Ν. 

νοιας Κ1Ι 'Ή78'27.3.84Τ 

κε σνμφωνα με τ:ς οιαταςεις τον 
887/79 κα: την 777/83 Υπουργική ατόφαση, τρο άγοντα: 
κατ' εκλογή ατό τον 6ο στον 5ο βαόμό, ο: κατωτέρω υταλ- 

ληλο: ,χε 6 ο δαόνιό κα: με αποδοχές 5ου δαρμού τον κλάδο ν 
ΑΓΚ19 Βοηθών X οσοκομων. αναδρομικά ατό τ:ς αντίστοιχες 
ημερομηνίες δηλαδή μετά ένα μήνα ατό της συμπλήρωσε ως 
τον αταιτούμενου για προαγωγή χρόνον υπηρεσίας. σύμφωνα 
με τ:ς διαβάσεις τον άρθρου 8 τον X. 887/79. επειδή περι¬ 
λαμβάνονται στον τίνακα προακτέων έτους 1983 κα: συγκε¬ 
ντρώνουν όλες τις ντέλοιτες νόμιμες, τροϋποόέσεις. για την 
πλή,ρω σ η Ο, ρ γ αν: *κώ ν 4 έσεων. ως ακολούθως: 

Αν α δ ρ ομι κιά ατό 3,12.83: 
Κόλλία Αφροδίτη 

Αναδρομικά ατό 15.2.84*: 

Ζήση Αλίκη 

Αναδρομικά ατό ^29 νΐ 2.83 : 
Οικονόν,-ου /Αννα. (Αριό. δε^. ΥΕΕ Υτουρν Υγείας 

και Πρόνοιας ΕΠ/4Γ7Π/28.3.84). 

Ο Δ/ντής Διοικητικού κ.α.α. 

ΞΚΧ. ΚΑΤΣΛΡΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Με την 2646-7/30.3.84 ατόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης τον εκδοόηκ-ε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγι¬ 
νε αποδεκτή η αίτηση ταραιτήσεως ατό την ντηρεσία τον 
Σχοινί Γρηγορίον τον Γεωργίου υταλλήλον τον Κλάδου 
ΜΕ 10 Φνλάκων των Φυλακών. Σωφρονιστικών και Θερα¬ 
πευτικών Καταστημάτων με βαόμό Πο και ατοδοχές 5ον της 

Δικαστικής Φνλακής Θεσσαλονίκης και τρο άγεται ο ανω¬ 
τέρω υπάλληλος στον 5ο βαόμό. ετειδή έχε: τις τροντοόέ- 
σεις τον τροδλέτονται ατό το νόμο. 

Με την 28978/30.3.1984 ατόφαση τον Ττουργον Δικαιο¬ 
σύνης τον εκόόόην.ε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
θεωρείται ίος αυτοδικαίως ταρ,αιτηόείς ατό της υπηρεσίας 
ατό 11 Ιανουάριου 19-84 ο ετί βαόμώ 1 Οω ντάλληλος τον 
Κλάδου ΣΕ1 Φνλάκων της Δια.αστικής Φνλακής Κορυδαλ¬ 
λού Σ/ακκάς Σωτήριος τον Κων/νου ετειδή ατεδέχι&η το διο¬ 
ρισμό τον σε άλλη δημόσια έ/έση. 

Με την 23686/30.3.1984 ατόφαση τον Γτονργον Δικαιο¬ 
σύνης τον εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έγι¬ 

νε ατοδεκτή η αίτηση ταραιτήσεως ατό τητ> ντηρεσία τον 
βεοδοοράκη Ευτύχιον τον Εμμανουήλ, υταλλήλον του Κλάδου 
ΑΡ1 Διο:κτ/τϊ7.ού (Προσωρινού) με δαί-μό 4·ο κα: ατοδο¬ 
χές 3ου των Φυλακών. Σωφρονιστικών και Ηερατευτικών 
Καταστημάτων, της Κλειστής Φνλακής Αλικαρνασσού και 
τροάγετα: ο ανωτέρω ντάλληλος αυτοδίκαια στον 3ο δα^μύ 
ετειδή έχει τις τρουτο^έσεις του τροδλέτονται ατό το νόμο. 

Με την 25-48Ί/30.3.1'984 ατόφαση τον Ττουργον Δικαιο¬ 
σύνης τον εκδένηκε σύμφωνα μ,ε τις “κείμενες διατάξεις, 
έγινε ατοδεκτή η αίτηση ταραιτήσεως ατό την υτηρεσία τον 
II άχον Φίλι ττο ν τον Μάρκον, υταλλήλον τον Κλάδου ΣΕ I 
Φνλάκων των Φυλακών. Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών 
Καταστημάτων με βα^μ.ό 11ο της Δικαστικής Φυλακής Κω. 

|Μ ε τ ην 24938/30.3.1984 α τ όφ α σ η τον Τ το νρ γ ο ύ Δίκαιο- 
σύνης τον εκ δόθηκε στυφών α με τις κείμενες διατάξεις, 

εγινε ατοδεκτή η αίτηση ταραιτήσεως ατό την ντηρεσία 
τον Π αταδότονλον Ιωώ^νη του Κο)ν/νον υταλλήλον του 
Κλιάδον ΜΕ2 Βαθμούχων II ροσω-τΓλού Φνλάξεως τιον Φυ¬ 
λακών Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων με 
βα#μό 6ο και ατοδοχές 5ου της Αγροτικής Φυλακής Τίρνν- 
6ος και τροάγετα: ο ανωτέρω υπάλληλος στον 5ο δα6αο ε¬ 
πειδή έχει τις προϋποθέσεις του τροδλέτονται από το νόμο. 

Μ: την 23891 21.3.84 απόφαση τον Ττουργον Διακιοσύ- 
νης. τον εκδο^ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
δεκτή η παραίτηση ατό την Υπηρεσία της Ελευθερίας Π α- 
τ α ί ιο άν ν ο ν. γ ρ α μμ α τέ α Π ρ ω τ ο δ ι κ ώ ν Α' τάξης με μ ι σ6 ό 
γ ρ τι μ ατέ α Εφ ε τώ ν Β' τάξης τον Δ ι ο ι κητ ι κο ύ II ρ ω τ οδ ικ ε ί ου 
Ανηνών. 
ΑΓε την ίδια ατόφαση η ανώτερο) έχει τροαχ6εί αυτοδίκαια 

στο δανμό του γραμματέα Ερετών Β' τάξης σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρ6ρον 9 ταρ. 4 του X. 965/79. 

Με την 24500/21.3.84 απόφαση τον Υπουργού Δικαιοσύ¬ 
νης. του εκδόό/ηκε σνμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
δεκτή η παραίτηση ατέ την Ττηρεσία της Ιάσμης Ψνρράκη 
δ ι κ. γ ρ αμ μ α τέ α Α' τάξης μ.· ε μ ι σ 6 6 γ ρ α μμ α τ έ α 11 ρ οο τ ο:δ ι κ ώ ν 
Α' τάξης τον Διοικητικού Π ροίτοδιν.ειου Α6ηνών. 

Με την ίδια ατόφαση η ανωτέρω έχει προαχ6εί αυτοδίκαια 
στο δ α6μ έ τον γ ρ αμ μ α τ έ α 1 ί ρ ω τ οδ ι κώ ν Α' τάξης σ ύμ φ ω ν α 
με τη διάταξη τον ά:6ρον 8 ταρ. 3 τον X. 965/79. 

Με την 24505/21,3.84 ατόφαση τον Υπουργού Δικαιοσύ¬ 
νης. τον εκδόύηκε σύμφωνα με τις κείμενες δ1 στάξεις, έγι¬ 
νε δεκτή η παραίτηση, ατό την Υτηρεσία της Αικατερίνης 
Σ α κε λλαρ ίο υ γ ρ αμμ ατέσ Πρωτοδ: κών Α' τ ά ξ η ς με μ ι σό ό 
γραμματέα Ερετών Β' τάξης τον Διοικητικού Πρωτοδι¬ 
κείου Αόηνών. 

ί\ίε την ίδια ατόφαση. η ανωτέρω έχε: τροαχύεί αυτοδίκαια 
στο δαόμό τον γραυματέα Ε/φετών IV τάξης σύμφωνα με τη 
διάταξη τον άρόρον 9 ταρ. 4 του X. 965/79. 

3 ί ε την 24 507/21.3.84 α τ ό*φ α ση του Υτο ν ρ γού Δ ι κ α ι ο σύ¬ 
νης. τον εκδόνηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
δεκτή η παραίτηση ατό την Υπηρεσία της Βασιλικής Κατσή 
γραμματέα Πρωτοδικών Α' τάξεως μ.-ε μ.ισόό γραμματέα Ε- 
φετών Β' σάξεως του Διοικητικού Π ρωτο:ικείον Αόηνών. 
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Χε τ/ν ίδια ατόφαση 0 ανωτέρω έχει τροαχΑεί αυτοδί¬ 
καια στο βα6μό του γραμματέα Εμετών IV τάξης σύμφω¬ 
να με τη διάταξη του άρθρου 9 ταρ. 4 του Ν. 965/79. 

Με τη 10408/13.3>.84 ατόφαση του ΥΑτουργού Δικαιο¬ 
σύνης. του εκσό6'ηικε σύμφωνα με τ:; κείμενες διατάξεις, 
διορίζεται Ετιμελητής Δικ ρίων με βαόμό ΣΤ τάξης 7την 
Ε.σ αγγελία Πρωτοδικών Σάμου για την τλήρωση κενής ορ¬ 
γανικής 6έσης ο Γεώργιος Κτίστου του Κωνσταντίνου, του 
έχει ετιλεγεί ατό το αρμόδιο Δικαστικό ( Υ'τηρεσιακό'» Σύμ¬ 
βουλο /αί έχε; έλα τα νόμιμα τροσόντα. 

Στη 12τη αυτή ο ανωτεεω 6α διανύσει δ*ιετή δ οκιυ. αστική 
υττ,:εσία. Λ,:ι6. βεβ. ΤΕΐΕ Ττ. Δικαιοσύνης 10468/2954/ 
2(3.3.84. Π.Τ.Ε.Τ. 443/83). 

Με την 23879/19.3.1984 ατόφαση του Ττουργου Δικαιο¬ 

σύνης. ατολύ6ηκε ατό τ: δικηγορικό λειτούργημα η Ελένη 
Εταμεινώνδα Αημοτούλου. Δικηγόρος Ηεσ/νίκης. του ατέ- 
βαλε αυτοδίκαια την Ενότητα της δικηγόρου. κατότιν του 
διοσισυ.ού της ως ο ο/Γιου Ειρηνοδίκου Χρυσουτόλεως, με 
II ρ. Διάταγμα ατό 5.1*. 1983 ·ΧΦΕΚ 8/13.1.83) και ατό 
:η 10.2.1984. ημερομηνία ορκωμοσίας της. 

Με όμοια ατόφαση 15939/13.3,1984. του εκδό6ηικε συμ¬ 

εών α ·λϊ τις κείμενες διατάξεις. διορίζεται Ετιμελητής Δικ/ 
ρί(ον με οαόμο ΣΤ' τάξης 7το Πρωτοδικείο Αμοίσσης για 
τη/ τλήρωση κενής οργανικής 6ετης ο Νικόλαος Γάτος του 
Χρήστου, του έχει ετιλεγεί ατό το αρμόσιο Δικαστικό (Υτη- 
ρε7 ακό ι Συμβούλιο και έχει όλα τα νόμιμα τροσόντα. 

Στη 6έση αυτή ο ανωτέρω 6α διανύσε* δ.ετή δοκιμαστική 
υτησετΆ. ■ Λσ:6. βεβ. ΤΚΕ Γτ. Δικαιοσύνην 15939/2955/ 
2(3.3.84. Π.Τ.Ε.Τ. 443/83). 

Με όμοια ατόφαση 1 091 7/2(3.3.84, του εκδό6ηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, διορίζονται Ετ.μελητές Δικ/ρίο>ν 
μ: βαόυ.ό ΣΤ' τάξης για την τλήρωση κενών οργανικών 6έ- 
σεων ο: Αιμιλία Καράτα. σύζυγος Κουνσταντίνου Βέττα. στο 
11 ρωτοδικείο· Χαλκίδα; και Λ6ανόσιος Γαστεσάτος του Συ¬ 
ν. ε ώ ν ■ 7 “η ν Ε17 αγγελ ία 11 ρ ω τ οδικών X αλ»κί σας, του έχουν 
ετ λεγεί ατό το αρμόδιο Δικαστικό (Υπηρεσιακό) Συμβούλιο 
και έχουν όλα τα νόμιμα τροσόντα. 

Στις 6έσεις αυτές οι ανωτέρω 6·α διανύσουν διετή δοκιμα¬ 
στική υττσεσία. Άνι6. βεβ. ΥΈΕ Υ'τ. Δικαιοσύνην 16917/ 
32(34 /28.3.84. Π.Τ.Ε.Τ. 443/83). 

Με όμοια ατόφαση 22287/26.3.84. του εκδό6ηκε σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις, διορίζονται Ετιμελητές Αικ/ 
ρίων με βα6μ6 ΣΤ τάξης για την τλήρωση κενών οργανι¬ 
κών 6έσεων οι Χρήστος Ευαγγελότουλος του Λτοστόλου. στο 
Π ρωτοδικείο Πειραιώς και Εμμανουήλ Παταδάκης του Ιω¬ 
άν ν η στην Ε-ι 7 α γγ ελ ία IΓ ρω το: ι κών Πειραιώς. του έχο υν 
ετιλεγεί ατό το αρμόδιο Δικαστικό (Ττηρεσιακό) Συμβούλιο 
και έχουν όλα τα νόμιμα τροσόντα. 
Στις 6έσεις αυτές οι ανωτε,ρω 6α διανύσουν διετή δοκιμα¬ 

στική υτη:εσία. ι Λοι6. βεβ. ΓΚΕ Γτ. Δικαιοσύνην 22287/ 
3265/28.3.84. Π.Τ.Ε.Τ. 443/83V 

Με όμοια ατόφαση 18079/21.3.84. του εκδό6ηκε σύμφω¬ 
να με τς κείμενες διατάξεις, διορίζεται Ετιμελητής Δικ/ 
ρίων με βα6μό ΣΤ' τάξης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πε6ύμνης για την τλήρωση κενής οργανικής 6έσης ο Γεώρ¬ 
γιον Κουγιτάκης του Νικολάου, του έχει ετιλεγεί ατό το αρ¬ 
μόδιο Δικαστικό ^Ττηρεσιακό) Συμβούλιο και έχει όλα τα 
νόμιμα τροσόντα. 

Στη 6έση αυτή ο ανωτέσω 6α όιανύσ-ει διετή δοκιμαστική 
υτησεσία. Λσι6. βεβ. ΥΕΕ Ττ. Δικαιοσύνην 1 «679/3202/ 
28.3.84. Π.Τ.Ε.Τ. 443/83). 

Με όμοια ατόφαση 23985/2(3.3.84. του εκδό6ηκε σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται Επιμελητής Δικ/ 
σ ίων μ ε β α6 μ 6 ΣΤ' τάξης στην Ε ι σ αγγ ελ ία Π ρ /κών Π όλου 
για την τλήρωση κενήν οργανικής 6-έσης η Χριστίνα Μου- 
τσελάκη -Χαρίσου, του έχει ετιλεγεί ατό το αρμόδιο Δίκα¬ 
σε κό Π τηρεσιακό/ Συμβούλιο και έχει όλα τα νόμιμα τρο¬ 
σόντα. 

Στη 6εση αυτή η ανωτέρω 6α διανύσει διετή δοκιμαστική 
υτηρεσία. Ά:ι6. βεβ. ΤΕιΕ Ττ. Δικαιοσύνην 23985/3260/ 
28.3.84. Π.Τ.Ε.Τ. 443/83). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ > ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

Με την 23881/19.3.1984 ατόφαση του Γτ-ουργού Δικαιο¬ 

σύνης. ατολύ6η·κε ατό το δικηγορικό λειτούργημα η Μαρία 
Αημητρίου IΙουλίου. Δικηγόρος Θεσ/νίκης, του ατέβαλε αυ¬ 

τοδίκαια την ιδιότητα της Δικηγόρου, κατότιν του διορισμού 
την ως Ειοηνοδίκου Σκύδ:ας με Η ο. Διάταγμα ατό 5.1. 

1983 (ΦΙνΚ 8/13.1.83) και ατό τη 13.2.1984. ημερομηνία 
Γρκωμοσίας της. 

Με την 25594/19.3.1084 ατόφαση του Ττουργου Δικαιο¬ 
σύνης. ατολύ6ηκε ατό το δικηγορικό λειτούργημα η Α6ηνά 
Γίεωργίου Λλεφάντη. Δικηγόρον Θεσ/νέκης. του ατέβαλε 
αυτοδίκαια νην ιδιότητα της Δικηγόρου κατότιν του· διορι¬ 

σμού ττς ως δοκίμου δικαστικού αντιτροσώτου. με ατόφαση 
Γφυτουργού Οικονομικών 273/24.11.83 (ΦΕΚ 387/29.11. 
1983 τ. Γ7) και ατό την 3.1.84. ημερομηνία ορκωμοσίας 
της. 

Με την 29083/2-3.3.1984 υτουργική ατόφαση : 

Χορηγήθηκε ο βασικός μισ6ός του γραμματέα Εφετών 
[Υ τάξης στους κατώτερο) γραμματείς τρωτοδικών χ' τά¬ 

ξης : 
Της τρώην χ κατηγορίας : 

Βαγενά Χριστίνα, του Ειρηνοδικείου Κιλκίς, ατό 28.2. 
1984. 

Της τρώην β' κατηγορίας : 
Λασκαλάκη Άννα, του Εισηνοδικείου Ιίεισαιώς. ατό 20. 

2.1984. 

Βσεττού 7 Ολγα, του Ει:ην οδικέ ίου Χαλανδνίου. ατό 7.3. 
1984. 

Χορηγήνηκε ο βασικός μισνός του γραμματέα Πρωτο¬ 
δικών α' τάξης στους κατωτέρω δικαστικούς γραμματείς 
5. τάξης με βασικό μισ6ό γραμματέα τρωτοδικών ρ' τά- 
ς ς. ως εςης : 

Την τρώην χ' κατηγορίας : 

Αόανασοτούλου Μηλιά, του Αρείου Πάγου, ατό 6.3.84. 

Της τρώην β' κατηγορίας : 

Λευτάκη Φραγκίτσα. του II τωτοδικείου Α6ηνών, ατό 9.3. 
1984. 

Χριστάκη Ειρήνη, του Π νοκοδικείου Α6ηνών. ατό 9.3. 
1984. 

I :α τον υτολογισμό της ημερομηνίας τρ ο αγωγής το)ν ανώ¬ 

τερο) έχε: τροστείεί ο μήνας του τσοβλέτεται ατό το ά:- 
6ρο 30 τα:. 1 του Ν. 204/70. Ά:ι*6. βεβ. Τ.Ε.Ε. Ττου:- 
γε ί ου Δ ικ α ι οσύνη ν 29083 /3ι180 / 8 4) * 

Με τη 1 1785/27/2/84 ατόφαση του Ττουργου Δικαιο¬ 
σύνην. ατολύ6ηκ-ε ατό το δικηγορικό λειτούργημα η Άννα 
Χατζητ/αστασιού - Ψάλτη. Δικηγόρος θεσ/νίκης, «ατο¬ 
βαλ ούσ-α αυτοδικαίως την ιδιότητα της Δικηγόρου κατότιν 
του διορισμού της ως Συμβολαιογράφου στην τεριφέρεια 
Ειρηνοδικείου Βεσ/νίκης. με την ϊ 1805Τ/20.12.83* (ΦΕΤ\ 
428/30.12.83) ατόφαση και ατό τη 2.2.84 ημερομηνία ορ¬ 
κωμοσία της. 

Μ £ τη I 5 969/20/2/84, α τ ολύ6 ηκ αν ατό το δικηγορικό 
λειτούργημα οι. Αναστασία Χαντέ - Μταντουράκη. Μαρία 
Ιωάννη Στεφάνου. Δικηγόροι Ηεσ/νίκης. ατοβαλούσα: αυτο¬ 
δίκαιων την ιδιότητα του Δικηγόρου, κατότιν του διορισμού 
των ως δοκίμων Κα6ηγητριών ΚΕΤΕ Αλεξάνδρειάς και 
Βέροιας. αντιστοίχων, με Τ.Π. Ε5/9812/29.1 1.1983 
'ΊΟμΚ 388/30.1 1.1 983 Υ και ατό την 1 /1 2 7 83 ημερομη¬ 
νία ορκωμοσίας των. 
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Με την 25*595/ί 9.3.1 9$4 απόφ αση του Υπουργον Δι■/αιο- 
συνης. απολύθηκε από το δικηγορικό λειτούργημα η Αν&ή 
σύζ. Γεωργίου Κοπέλλου, το γένος Γεωργίου Καραγε&)ργιά- 

δου. Δικηγόρου Θεσ/νίκης. -του απέ'6αλ·ε αυτοδίκαια την 
ιδιότητα της Δικηγόρου κατόπιν διορισμού της ως δοκίμου 
Ειρηνοδικείου Δ' τάίεως στο ΕισηνοδΙικείο II αγγαίου αε 
1Γ Διάταγμα από 5/1/83 (ΦΕΚ 8/13.1.83 τ. Γ') και από 
την 10/2/84. ημερομηνία ορκωμοσίας της. 

Με την 25592/19.3.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης. απολύύηκε ατό το δικηγορικό λειτούργημα η Δήμη¬ 

τρα Χρήστου Φυντάνη. Δικηγόρος Θεσ/νίκης, που απέταλε 
αυτοδίκαια την ιδιότητα της Δικηγόρου· κατόπιν του διορι¬ 

σμού της ω>ς δοκίμου Ίν.ιρη,νοόίκου Δ' τάξεως στο Ειρη¬ 
νοδικείο ΙΙαλαμα; Καρδίτσας με Πρ. Διάταγμα από 5/1/ 
1984 (Φ.ΕΚ 8/13.1.84) και από τη 13/2/84 ημερομηνία 
ορκωμοσίας. 

Με την 23880/19.3.84 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης. απολύθηκε από το Δικηγορικό λειτούργημα η Ουρα¬ 
νία Ευαγγέλου Φωτοπούλου, Δικηγόρος Θεσ/νίκης, που 
απέταλε αυτοδίκαια την ιδιότητα της Δικηγόρου, κατόπιν 
του διορισμού της ως δοκίμου Κιρη.νο'δ'ίκου στο Ειρηνο¬ 
δικείο Γρεβενών. με II ρ. Διάταγμα από 5.1.1983 (ΦΕΚ 
8/| 3.1.1 983) και από τη 15.2,1984, η μ ερ ομη ν ία ο ρ κωμο- 
σίας της. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 

Γ. ΑΣΗΜΑΚΟΠ ΟΥ ΛΟΣ 

Με την 29084/22.3.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης, ανακλήθηκε η Υπουργική απόφαση αριύμ. 114578/ 
13.12.83 ΦΕΚ 423/27.11.83, μόνο όσο αφορά τη χορήγη¬ 
ση του βασικού μισύού του γραμματέα Πρωτοδικών α' τά- 
ςης. στους κατωτέρω δικαστικούς γραμματείς α' τάξης, 
με βασικό μισ^ό γραμματέα πρωτοδικών (Γ τάξης της 
πρώην κατηγορίας: Αθανάσιο Οικονόμου της Εισαγγ. 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και Γεώργιο Καραμπογούκ.ογλου 
του Πταισματοδικείου Σερρών επειδή δεν είχαν συμπληρώ¬ 
σει τα τυπικά προσόντα του γραμματέα Πρωτοδικών α' τά¬ 
ξης σύμφωνα με τις διατάξεις τι»ν άούσων 4 παρ. 1 και 7 
παρ. 4 του Ν. 1199/81. (Αοιόλ βεβ. ΥΕΕ/Γπ. Δικαιοσ. 
29084/3181/84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

X. ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην περίληψη τη ςαριόλ 8 370/9.2.8-4 αποφάσεως του Υ¬ 
πουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύτηκε στο ΦιΕΚ 65/27.2.84 
ιτ.Γ') και αφορά την απαλλαγή από τα καθήκοντα του Ε¬ 

πιμελητή Δικ/ρύων της Ιουλίας ΙΙλιάδου γίνεται η εξής 
διόρθωση: 

Από το λανθασμένο: «Ημερομηνία που ορίστηκε και ανέλα¬ 
βε καθήκοντα σαν δόκιμη υπάλληλος του ΜΤ1Ι κλάδου Διοι¬ 
κητικού - Λογιστικού». 
Στο ορ#ό: «Ημερομηνία που ορκίστηκε και ανέλαβε κα¬ 

θήκοντα σαν δόκιμη τακτική υπάλληλος του ΜΕ! κλάδου 
Διοικητικού — Λ ο γ ι στ'//. ού». 

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Διορΰώοεις οφαλμάτων 

Σ την 84 5 9.1 2.82 απόφ αση τ ου Διοικητ ικού Συμβουλίου 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αύηνών που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 66/27.2.84 (τ. Γ) σελ. 535, γίνεται η ακόλουθη 
διόρύωση: 

Το επώνυμο του αναφερόμενου αντί ο Κώσταν το πουλάς», 

δημοσιεύτετι στο ορύό «Ινωνσταντόπουλος». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο< 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΜΕΙΑΗΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Με την υπουργική απόφαση Η/2181/3.4.84 που εκδο- 

ύηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προ άγεται '/.ατ' 
εκλογή από τον 8ο βαύμό και μισύό 2ου βαύμού στο 2ο βα- 
ύμό, ο Δημήίτριος Αναγνωστόπουλος. υπάλληλος του κλά¬ 

δου ΑΓΓ/1 διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. ο οποίος εχει 
τα νόμιμα για την προαγωγή ή αυτή προσόντα. (Αρι-3. βεβ. ΥΕΕ 
του ΥΠΕΠΘ 4438/3.4.84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗΣ 

Με την υπουργική απόφαση ΙΙ/2084/30.3.84 που εκδό- 
ύηκέε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ’ 
εκλογή από τον 7ο στον 6ο βαύμο. η Π αρασκευή Γεωργοπού- 
λου. υπάλληλος του κλάδου ΑΤΙ διοικητικού της Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ. η οποία έχε: τα νόμιμα για την προαγωγή αυτή 
προσόντα. (Αριέ), βεβ/ ΥΕΕ του ΥΠΕΠΘ 4378/2.4.84). 

Με την υπουργική απόφαση Μ/2188/2,4.84. που εκδό- 
ύηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ’ 

εκλογή από τον 7ο στον 6ο βαύμ-ό. η Καλλιόπη ΙΙιστιόλη. 
υπάλληλος του- κλάδου ΑΤΙ διοικητικού της Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ, η οποία έχει τα νόμιμα για την ποοαγωγ'ή αυτή 
προσόντα. >Αρι3. βεβ/ ΥΕΕ του ΥΠΕΠΘ 4429/2.4.84Κ 

Με την υπουργική απόφαση Η/1904/21.3.84 που εκδό- 
ρηκε σύμφωνα· με τις κείμενες διατάξεις, πρ-οάγονται κατ’ 
αρχαιότητα οι παρακάτω υπάλληλοι περιφ. υπηρεσιών, κλά¬ 
δου ΜΒ11 διοικητικών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα γ' ι α 
προαγ ωγ'ή. 
Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή δημοσιευτεί μετά τις 

21.4.1984 η προαγωγή τους θεωρείται ότι έχει συντελεσύεί 
από την ημερομηνία αυτή. 

Από τον 7ο στο 6ο 6'αΨμό: 

Τσουκαλά Διονυσία 

Από τον 8ο στον 7ο βα#μό: 
Καδήσογλου Φώτιος 
Ετοίμου Ελλάς. (Αοι3. βεβ. ΥΕΕ του ΥΠΕΠΘ 4220/ 

29.3.84). 

Με την υπουργική απόφαση Η/1762/15.3.84 που εκδό- 
-3ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ’ 

αρχαιότητα από τον 9ο στον 8ο &α'3μό ο Σχισμένος. Κων/- 
νος υπάλληλος περιφ. υπηρεσιών κλάδου ΣΕ3 Επιστατών, 
που έχει τα νόμιμα προσόντα για προαγο)γή. 
Σε περίπτωση: που η απόφαση αυτή δημοσιευτεί μετά τις 

14.4.1984 η προαγωγή του θεωρείται ότ· έχει συντελεσύεί 
από την ηαεσοαηνία αυτή. (ΛσιΦ. βεβ. ΥΕΕ του ΥΠ.Ε.ΓΓ.Θ. 
3990/29.3.84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΣΤ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διορθώνεται η υπουργική απόφαση Ε2/948/7.3.1984. 
που αφορά χορήγηση αποδοχών Μ.Κ. σε εκπαιδευτικούς της 
μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και δη¬ 

μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 92 τ. Γ' της 16.3.1984. ως εξής: 
α) Στη σελίδα 748 ο στίχος 38ος της πρώτης στήλης 

από το λανθασμένο «Καουτάρας Χρήστος. Δ/νσης Ανατολι¬ 
κής Αττικής», στο σωστό «Κατάρας Χρήστος. Δ/νσης Α¬ 
νατολικής Αττικής». 
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ζϊ Στη ελίδα 740 οι στίχο: 4ος, 5ος και 6ος ατό το τέ¬ 

λος της τρωτής στήλης: 

Λτό το λ χν6 ο: σμέν ο : 
«Του ΑΙ.Κ.5 ' ατό το Α1.Κ.4) ατό 15.1.1984: 

Τζνύμη Νικολίτσα. Α/νσης Αθηνών 
IΜρυφαλλίδου Βασιλική·, Α/νσης Θεσσαλονίκης». 

Στο σωστό: 
«Του Μ.Κ.ο (ατό το Μ.Κ.4) χττο 15.1.1084: 

ΤΊού υ.η Νικολίτσα. Α/νσης Αθηνών 
Το, Μ.Κ.4 *ατό το Μ.Κ.3) ατό 30.1.1984: 
Γαρυφαλίδου Βασιλική, Α/νσης Θεσσαλονίκης)). 

( Ατό το Γτ. Ε&ν. Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

ΧΠΑΙΛΒΧΙΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΙΑΑ1ΣΡΙΣΑΙΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη Γ.ΑΙ.Γ,Κ. 1678 28.3.1984 τράξη του Νομάρχη 
Α το: Δυτική; Αττικής, του εκδό3η.κε σύμφωνα με τη 1/ 

7.2.1084 τράξη του ΠΥΣΑΙΕ Α/τος Αυτ. Αττικής και 
τ:ς διατάξεις του άρθρου 87 του II Α. 611/77 μονιμο- 

τοιούνται ο: ταρακάτω καθηγητές ΑΙ.Γ.Ε.. του έχουν τα 
ουσιαστικά και -υτικά τροσοντα του τροδλετε: ο Νομος, ως 

’ Με Μ.Κ.3 : 
Ατοστολότουλος Χρηστός του Βασιλείου, κλάδου ΑΙ 
Λτοστολάικη Ελένη του Χρήστου, κλάδου Α2 

Βλάχος Μηνάς του Γεωργίου. κλάδου Α2 

Αημητρίου Μαρία το^ Σωτηρίου, κλάδου Α2 
Καρλαύτη Γεωργία του Μιχαήλ, κλάδου Α2 

Κουτσιούμτα Ελευθερία του Κων/νου. κλάδου Α2 
Φορούλη Μαρία του Κων νσυ. κλαοου Α2 
Κόχυλας Νικόλαος του Εμμανουήλ, κλάδου Α3 

Α’.αλυνά Γειοργία του Εμμανουήλ, κλάδου Α4 
Χαλκιέτουλος Γεώργιος του Αντωνίου, κλάδου Α4 

Με ΑΕΚ. 2 : 
Φασούλκα ΙΓα,λίνα του Βασιλείου, κλάδου Α9 
Σαμαράς Παρασκευάς του ΑΒδεστου. κλάδου Α9 
Xατζηδημητρίου Α ηυ.ήτρίΌς του Ιακώβου. κλάδου Α9 
Κυριακοτούλου Αία:ία του Αγγέλου, κλάδου Α10. 

Ο Νο·υ.ά:χης 
ΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΤΣΒΙΠΟΤΚΙΤΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Με την 755/27.3.1984 ατόφαση του Προϊσταμένου Γρα¬ 

φείου ΑΕΤ.Ε.Ε. X. Αιτωλ/νίας. του εκδέέ/ηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η παραίτηση ατό την 
-τηρεσία του Κων/νου Α^γελέτουλου. γεωτόνου. κλ. 05 του 
ΚΕΊΈ Ναυτάκτου. ατό 22.3.84. 

Ο ΓΙ οοϊστά,υ,ενος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 

Με τη 19 6.2.1984 τράξη του Α ντή ΑΙ.Γ. Εκτ/σης 
Νομού Αργολίδας, του έχει εκδοόεί σε εκτέλεση της 2/1984 
τράξης του ΙΙ.Γ.Σ.ΑΙ.ίλ Νομού Αργολίδας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ισχύουν, εντάσσεται η Κανακάκου Α-3ηνά 
του Γεωργίου, Κα3ηγήτρ:α Κλάδου Α4 του 3ου Γυμνασίου 
' \ργους. ατό το βα£μό του Καθηγητή αε Μ.Κ.4 στο βα£μί 
ο ου Καθηγητή με ΑΙ.Κ.4. ατό 0.2.1984 (ημερομηνία συνε- 
οριασης του Συμβουλίου), με τλεονάζοντα χρόνο κατά την 
ανωτέρω ημερομηνία 2 χρόνια. 7 μήνες και 10 ημέρες. 

( Γ οικονομικές συνετειε: αρχίζουν ατό τη δημοσίευση τησ 
ένταξης στο Φ.Η.Κ. (Αρ;3. βεβ. Υ,Η.Κ. Ττουργείου Ε3νϊ- 
κης Παιδείας και Θρησκευμάτων 8991/26.3,84). 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΜΠΗΣ 

ΑΙε τη 45/1.1984 τράξη του Διευθυντή της Α/νσης ΑΙ.Γ.Ε. 
Αρκαδίας, κρίνεται κατάλληλος για μον>ιμθτοίηση ο καθη¬ 
γητής Κολοβές Θεόδωρος του Χοάνη, κλάδου Α4. Α1.Κ.3, 
του Γυμνασίου Τροταίων (διορισμός ΦΕΚ .248/1.9.1.981.). 

I) Διευθυντής 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΚΟ110ΤΛ0Σ 

ΑΙε την 7/28.2.84 τράξη του Α/ντή Μέσης Γεν, Εκτ/ 

ίι ορίζεται η 
σης Πειραιά του συν τάχθηκε σε εκτέλεση της με 
2/27*2.84 τράξης του ΠΥΣΑΙΕ ΙΙειραιά: 

Φραγκούλη Ευαγγελία του Ιωάννη, κλάδου Α2, ως προσω¬ 
ρινή Λνατληρώτρια, με βαΦμό Καθηγητή καί ΑΙΚ3 στο 
Γ/σιο Τζιτζιφιών ατό 9.1.84, για την αντιμετώτιση εκτά¬ 
κτων αναγκών λειτουργίας των Σχολείων του Ν.Δ, Πει¬ 
ραιά. (Έγκριση ΤΠΕ'ΠΘ Α2/4472/27.3.84, αοιέΓ βεβ. 
ΥΈΕ του ΤΠΕΠΘ 4201/29.3,8(4). 

Ο Διευθυντής 
Ε, ΠΛΕΙΛΔΑΚΗΣ 

Με τη 12/28.2.84 τράξη της ΑΑΙΓΕ Βοριάς τροσ- 
λαμβάνεται ατό 28.2.84 ως τροσωρινός ανατληρωτής με 
σύμβαση· εργασίας ιδιωτικού δικαίου με μισ$ό και βα^μό κα¬ 
θηγητή (ΑΙΚ3) ο Κουκής Αναστάσιος του Ευσταθίου. Φι¬ 
λόλογος στο Λύκειο Σΐχηματαρίου σε ανατλήρωση της Τόλη 
Ζωή; κλ. Α2 του Λυκείου Σχηματαρίου, του ατουσιάζει με 
άδεια λόγω κυήσεως - λοχείας. ϊ 'Εγκσιση ΤΠΕΠΘ Α27 

4178/27.3.84, αρ:6. 8εβ. ΤΕΕ του ΤΠΕΠΘ 4201/29. 
3.1984). 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 

Με την 8/2.2.1984 τράξη της Α/νσης ΑΙ.Γ.Ε. Αω:/- 
σου, του εκδότηκε ύστερα ατό την 1/1)3.1.84 τράξη του ΠΤ 
ΣΑΙ/Ε Αωδ/σου. σύμφωνα με τις διατάζεις του άρ$οου 87 του 
Π.Α. 611/77. μονιμοποιούνται οι κατωτέρω Ε.Α. ΑΙέσης 
Εκτ/σης ετειδή συμτλήρωσαν διετή δοκιμαστική υτηρεσία: 

Γκράτσος Σωκράτης του Αλεξάνδρου, μαθηματικός του 
Λυκείου Λερού. 
Μοναξιού Αναστασία του Μιχαήλ Αγγλικών του Λυκείον 

Σορωνής. ^ 

^ Ξηρογιάννη Ελένη του Τίλια, κλάδου Α4 (χημείας) του 
Γυμν. Α φάντου. 

Ο1 Προϊστάμενος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 

Με την 57/2ν.3.84 τράξη του Προϊσταμένου του 1ου Γραφ. 
ΑΙ.Ε. Θ'νίκης, του στηρίχτηκε στην 3/2.3.84 τράξη του 
ΓΙ ΥΣΑΙΕ Θεσ/νίκης. μονιμοτοιή-δηκε η Α·3ανασιάδου Ευθυ¬ 
μία του ϊ αβριήλ. κλάδου Α10 και ΑΤΚ2 του 21 ου Γυμνασίου 
Θεσ/νίκης. 

Ο II ροϊστάμενος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΓΡΕΙΜ Ο* II ΟΥ ΛΟΣ 

Με τη 19/23.2.84 τράξη του Προϊσταμένου 
ΑΙ.Γ.Ε. Ν. Καβάλας, του εκδόν'ηκε σύμφωνα με 
διατάξεις .και στηρίζεται στην 3/23.2.84 τσάξη 
ΑΙ.Ε. Ν. Καβάλας: 

Ατολύεται ατό 1.3.8 \ η Χρυσογέλου Ιφιγέν; 
στο/.ου. κλάδου Α<>, τ-ροσωρινή ανατληρώτρια τ 
Όλγας, κλάδου Α6 του 2ου Λυκείου Καβάλας, 

ι,ης Α νσης 
τις κείυ.ενες 
του ΙΚΥ.Σλ 

ιια του Λτο- 
η.ς Καρκάλη 
ετειδή η κα- 

'-η/η'Ρ^ 77ανατληρουνει ετανέρχεται στη ·3εση τησ ττμ 
1.3.84. 

Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 
ατοδοχύς Καόηγητή ΑΙ.Κ.3: 
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Από 1.0.81 η Χρυσογέλου Ιφιγένεια του Αποστόλου. κλά¬ 
δου Α(). ο>ς προσωρινή αναπληρώτρια της Κονιαλίδου Αικα¬ 
τερίνης /.λ. Α(3 του I υμνασίου Κρηνίδων και τοποθετείται 
οτο Γυμνάσιο Λιμένα, και 

Λττό 23.2.84 η Γκάλα Στυλιανή του Βασιλείου. κλάδου 
Α2. ως προσωρινή αναπληρώτρία της Κηροπο'οί Κωνσταν- 
τινιος του Γυμνασίου Χρυσουπολης και τοποθετείται στο IV 
υ.νάσιο Χρυσοίπολτ,ς. (' Εγκοιση ΥΠΕΙΙΗ Δ2/4472/27.3. 
1984. χρβ-Ο. 8β«. ΥΕΕ του ΤΓΙΚΠΘ 4201/29.3.84). 

Ο 11 ο οι στάυ,ενος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΟΥΣΊΔΠΣ 

Διορθώσεις αφαλβίάτων 

Στο Φ.Ε.Κ. (5-3/23.2.1984 (τ. Γ') του δημοσιεί^ηκε πε¬ 
ρίληψη της πράξης της Δ/νσης Μ.Γ.ΕΙ Ν'. Λιτωλ/νία,ς 
127/83. του αφορά στην πρόσληψη του τροσο^ρινου· αναπλη¬ 
ρωτή Κουτσομττίνα Νικολάου, γίνεται η τιό κάτω διόρθωση: 

Το λ αν-ίασμένο «στο Γ/σο Κ ατουν ας ατέ 21.11.1983» 
διορθώνεται στο ορύό «στο Γ/σιο Κατοχής ατό 21.11.83». 

(Ατό τη Δ/νση 3Ι.Γ.Ε. Ν. Λιτωλ/νίαςϊ 

Στην πράξη 4/20.1.1 983 του 11ιροίσταμένου του Ιου Γρα¬ 
φείου Μ.Ε. Λνατολ. Αττικής, η οτοία δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 02/1.3.83 και αφορά στην ένταξη της Ξηνταόέκα 
Κλεονίκης του Κων/νου. Κλάδου Α6 του Λυκείου Ν. Ερυ¬ 
θραίας. διορθώνεται ο πλεονάζοντας χρόνος πραγματικής δη¬ 
μόσιας υπηρεσίας και εντάσσεται ττο ΑΓ.Κ.4. στο οποίο είχε 
εν ταχθεί με πλεονάζοντα χρόνο «2 χρόνια και 21 ημέρες» 
αντί του εσφαλμένου «7 μήνες και 20 ημέρες». 

(Ατό το Ιο Γραφείο 3Ι.Γ.Ε. Ανατολ. Αττικής) 

ο: ημερομηνίες της περίληψης και απόφασης ατό την εσφαλ¬ 
μένη (((5.2.1984»» στην ορ£ή «(5.3.1984)). 

Ατό το Αρχηγείο Χίοροφυλακή:) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Με τη 
Εμπορικής 
1320/83. 
της του ντ 
Συμοουλος 

ΙΟΙ32/12/84/28.3.1984 απόφαση του Γτουργου 
Ναυτιλίας, του στηρίζεται στις διατάξει; του Ν. 
Εγινε αποδεκτή η ατό 29.2.1984 αίτηση παραίτη- 
ί!δαλε ο Παναγιώτης Καλής του Μαρίνου, Ειδικός 
του Υπουργείου Ιστορικής Ναυτιλίας σε δέματα 

Ν α υ τ ι λ ι α κή ς Πο λ ι τ ι κ ή ς. 

ΛΓε τη 10131/107/30.3.1981 πράξη του Υπουργοί Εμπο¬ 

ρικής Ναυτιλίας, του στηρίζεται στις ισχυουσες διατάξεις, 
διαπιστώνεται ότι η Λοβέρδου Αικατερίνη του Ανδρέα, υπάλλη¬ 
λος ΓΚΧ με βαλμό 2ο του Κλάδου Α·Τ 1 Δοικητικου, απολύε¬ 
ται αυτοδίκαια ατό την Υπηρεσία την 1.4.1984. επειδή την 
31.3.1981 συ μ τ), η ρ ώ ν ε ι τ ρ ι ακοτ α π εν τ α ε τ ή π ρ α γμ α τ ι κ ή κ. α: 
συντάξιμη υπηρεσία και έχει υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας 
^η?· 

Η ανώτερο) διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της υπαλ¬ 
ληλικής σχέσεως τον τίτλο του Διευθυντή Λ' του κατείχε 
κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της. 

31 ε τη 10138/29/84/2.4.1984 απόφαση του Υπουργοί Εμ¬ 
πορικής Ναυτιλίας, του εκ:6#ηκε σύμφωνα με τις ισχυουσες 
διατάξεις, τροάγεται μισ&ολογικά στον 3ο €α£μό ο μόνιμος 
πολιτικός υπάλληλος ΥΕΝ Παντελής Εμμανουήλ, με 4ο 6α- 
6μό του Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού, γιατί έχει τα νόμιμα για 
μισ£ολογική προαγωγή προσόντα. (Α;ρ: 6. φεσ. ΥΕΕΥΕΝ 
2492/30,3.1984). 

Στο με αρι£. 20/24.1.84 τ. Γ' ΦΕΚ. στις εντάξεις κα- 
•α η γη των το εσφαλμένο -επώνυμο «Φέσση Αγγελική» διορθώ¬ 
νεται στο ορ£ό «Φέτση Αγγελική». 

(Ατό το 2ο γραφείο Μ.Ε. Πειραιά) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Διορθώσεις σφαλμάτων 

Στην 87933/9/1 κα/6.2.1984 περίληψη της 87933/9/1 ιύ 
(5.2.1984 απόφασης του Αρχηγού X ο) ροφ υλακής, του δημο¬ 
σιεύτηκε στο 88/12.3.1984 ΦΕΚ :τ.Γ'). περί προαγωγής 
του Χωρ κα Γ.καβοίδη Χρήστου του Κων/νου. διορθώνονται 

Με τη 10138/28/84/2.4.1984 απόφαση του Υπουργοί 
Εμπορικής Ναυτιλίας, του εκδόύηκε σύμφωνα με τις ισχίου- 
σες διατάζεις, τροάγεται κατ' εκλογή ατό τον 4ο στον 3ο 
6αυμό του Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικοί ο μόνιμος πολιτικός 
υπάλληλος ΥΕΝ Μαργέτης Γεώργιος του Δημητρίου, γιατί 
έχε; τα νόμιμα για προαγωγή τοοσόντα. (Αρ:4. (οε6. ΥΕΕ/ 
ΥΕΝ 2493 730.3.1984). * 

31ε τη ΙΟΙ 38/30/84/2.4.1984 απόφαση του Υπουργοί 
Εμπορικής Ναυτιλίας, που -εκδόθηκε σύμφωνα με τις ίσχί- 
ουσες διατάξεις, τροάγεται κατ’ εκλογή από τον (5ο στον 3ο 
6α6μό του Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικοί, η μόνιμη πολιτική υπάλ¬ 
ληλο; ΓΕΝ Ακουμιανάκη Ελένη του Ιωάννη, γιατί έχει τα 
νόμιμα για προαγωγή προσόντα. (Α:ι£. βεβ. ΥΕΕ/ΥΈΝ 
2491/30.3.1984). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


