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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ* 

Με τ: 11::.ε:ρ ικύ Αιάταγμα αχό 4 Λχριλίοο 1984. χον 
εκ:οόηκε στην Α&ήνα. χύμφωνα με τις κείμενες δ ι α τά ξ ε ι ς. 
αχονεμεται ο Μεγαλοχτανρος τον Τάγματος της Τιμής χτον 
Αρχιεχίτ/.οχο Βόρειόν και Νοτίον Αμερικής Ιάκωδο. 

Με το 11ροε:ρ:κό Διάταγμα αχό 55 Αττριλίου 1984, χον 
εκ: ο λ ηκε ζ~ην Αλήν α. χνμφωνα με τις κείμενες οιατάςεις. 

αχινέμετα: ο Μεγαλύτερος τον Τάγματος της Τιμής χτον 
Αντιχοόεδρο τ7ς Λ:αοικής Λημο/.οατίας της Σνρίας Λ131) 
ΚΙ. ΗΑΙΜΜ Κ11Αί)1)Α;Μ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

Με τη Φ. 471.51 / 33/84 'ΖΊ.ί. 1984 ατίθαση τνν Γφν- 

χονργού Ελνικτς Άμννας. χ:ν εκοόληκε χύμφωνα με τ:ς 
κείμενες διατάξεις, έγινε αχοδε//τή η· αίτηχη χαραιτήσεως 
τον μόνιμον χολιτικον νχαλλήλον ΥΈΘΑ/ΓΈΝ. με δ:.νμό 7:. 

Ζαχαρά/.η Ιωάννη τον Ιωάννη, τ:ν Κλάδον ΣΚΙ Κλητήρων 
κα: αχαλλαχόηκε αετός των νχηρεσιακών τον καθηκόντων. 

Με τ η Φ. 47! .51 /37/84/27.4.1984 απόφαση τον Υφν- 
χονργον 1νλνικής Αμν. ας. χον εν, δόθηκε χύμφωνα με τις 
ν.ειμενες ::χτάξε:ς. έγ:νε αχ:δεκτή η αίτηση χχρχιτήσεως 
της μόνιμης χολιτιν,ής υχαλλήλον ΥίΕΘίΑ/ΓΕίΝ, με δαΦμό 
Οο. Αγχχιάδοο Κχφετζοχούλον Δ'έχχοινας σνζ. Δημητρ-Εοα, 

τοο Κλάδο ν 51Η 7 Σχεοιχχτών και αχαλλαχά ηκε αντή των 
^κηρεσια κώ ν τ ης ν. »$ η /Α ν τ ων. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Μβ τη Φ. 400/123/312153/24.4.1984 α-όφαση -,ω Γ- 
τ,ονργού Αναπληρωτή Ελνικής 'Αμυνας «Για λέση Αξιω¬ 

ματικών ε/.τός οργανικών ό-έχεωντ. τίθεται εκτός οργανικών 
ν·ε:ειον. για να χ-μ: 

εφαρμογή των όιατά: 

7.α: της χαρ αγράφον 
ο Ταγματάρχης II; 
τον 7.ρΐνηΓ/,ε ον; φόρε 

ληρώσει χλή.ρη χνντάξιμη νχηρεχία χε 
;εων της χαοαγοαφον 3 τον ά:λ:ον 4.1 

Ια τον άρ^ροΥ 45 τον Ν.Δ.Ί88/69. 

7:/.ον Μάρκον Γεώργιος, ΑΑΙ 39629, 
ς -αραμένων χτον κατεχόμενο δαΐμό. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Με τη Φ. 1 (31/11Ο/ΑΔ .270738/30.4.1984 αχόφαχη τον 
Τφνζονργον Εθνικής Άμυνας, χον εκ$ο$ηκε χύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. βρίζεται οόκιμος ν’χάιλληλος για χλή- 
ρωτη κενής οργανικής λέτης χον νχάρχει χτον Κλάδο ΑΡ5 
Παρασκευαστών Ηχιστημονν/,ών Εργαστηρίων Σχολής Ικά¬ 

ρων. με 9ο 6α#μό τον Υχονργείον Εθνικής Άμννας/Γενικόν 
Εχιτελείου Αεροπορίας και τοποθετείται χτη, Σχολή Ικά¬ 
ρων. ο Τραχανάς Αθανάσιος τον Ηλία. Αρι^. 89/17.4.84 

Βεοαίωχττ ανάλκψης ντ:οχ:έωχτ.ς της Α/νχης Οικονομικού 
ΓΕΑ. αρ·ί, ΑΙ1ΤII Π/Α. 403/3784/30.3.19-84 αχόφαχης 
Γχονργον Προεδρίας της Κνίέρνηχης χερί κνρώιεως χεμ- 

χλη.ρωματικον χίνακα εχιτνχίας τον ϊιαγωνυμον της 17.1. 

1983 τον ΓΕΑ. χα:. 3η της 23/83 Π.Τ.Σ.). 

Ο ΥΦϊΠΟΥΡίΟΣ 

ΠΛΥίΑ^ΐΛΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ 

Με την 471.1 2/9-0/783615/Σ 1364/7.4.84 αχόφαχη τον 
1 ςνχονργον Κωνικής Άμννας. η οχοία εκδό^ηκε χνμφωνα 
με την χαράγραφο 3 τον άρ-5ρον> 2 το.ν Νόμον 193/75. αχο- 
φαχίχτη/.ΐ η εχ αν αφορά χτην Τχηρεχία τνν χρώην μ.ι χλοοτού 
με χνμΒαχη ειργαχιας Ιδιωτικού Αικαίον χον εΗαναγ/,άχτηκε 
χε χαααίτηχη /.ατά τη διάρκεια της δικτατορίας, Καραγιάν- 

ντ( Χρήχτον τον Κων/νον, ως Τεχνίτη Σιί/νιας 5Ιηχανο- 
τεχνιτη (Τεχνίτη Οχημάτων», ο οχοίος καταλαμβάνει αντί- 

χτοιχο ύέχη τον άρλρον 66 τον Ν.Λ. 192/73 και η τοχο-λέ- 
τη;ή τον χτη Σχολή Μηχανικού. 

Ο εκτός νχηοεχίας χρόνος τον χαφ αχ άνω μιχύωτού ανα¬ 
γνωρίζεται ως χρόνος χραγματικής νχηρεχίας με όλες τις 
χννέχει-ΐχ εκτός αχό το οικαίων.α αναδρομικών αχοοοχών ή 

■χνντάςεως. (Σχετική η 685140/.13.4.84/ΤΕΣ/ΑΟΙ βεβαίω- 

τη 'ίζ την χροόλε^η σχετικής χιστώσεως χτον χροϋχολογι- 

σ;.2 ΤΚΗ5/ΓΕΣ). 

ΑΙ,ε τη Φ.4ΤΙ/19/783896/Σ 1501/14.4.84 αχόφαχη τον Β' 
Υχαρχηγού I ενικού Εχ: τελεί ον Στρατού, χου εκτάθηκε χύμ- 
φιονα με τις κείμενες οιατάςεις. η μόνιμη νχάλληλος τον 
ΓΕΗΑ/ΓΕΣ τνν κλάδον ΑΙΕ8 Χειριστών Μηχανογραφικών 
Σ ν σκε νων μ ε όαύμό 8ο Ανα^ο)ττοχο·ύλον Χριστοφάκη Καλ- 

λιόχη τον Στνλ ανον (ΑΑΙ 6747'. τέθηκε χε οια^εσιμότητα 
λόγιο νότον, εχαχειλονμένη εκΒολή. για είκοσι (20) ήμερες 
αχό 1.1.84 ;.έχρ: 20.1.84 κατά χαράταχη χροηγονμένηις. χον 
έληξε 31.12.83 και την εχαναφορά της στην >ενερ^ νχηρε- 
χία την εχομΑνη της λήςεως της διαθεσιμότητας 21.1.84. 

χον χαίρνει άδεια κυήσεως. 

Ο Β' Ι’χαρχ-ηγός 

Αντγος ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΓΑΟΣ 
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ΛΙε τη Φ.161/310' ΛΔ. 27(>(ΜΜ>/·16.5.84 ατόφαση του 
Υταρχηγου ΡΕΑ. του ■ εκδόί ηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. τρο άγεται αυτοδίκαια ατό τον Γιο στον 5ο βαίμό. η 
μόνιμη υπάλληλος του Κλάδου ΛΙΕ2 Διοικητικού αρμοδιό¬ 
τητα; Υπουργείου Είνικής Αμυνας/Γεν:;/.ου Επιτελείου Α·ε~ 
ρ ο το ρ ί α ς Κοντού λ η 11 αν ωρ αία του Κων/ν ο υ : Α Μ. 851), 
7.ου αποχωρεί ατό την Υπηρεσία, επειδή έχε» λάβε: το μισίό 
του βαίμού αυτού 7.α: σύμφωνα με τις διατάξεις της ταρ. 3 
το. ρ ί ρ ου I το υ Ν. 8 87 1 971) 7. ατά τ η ν ατοχώ ρ η σ ή τ ης 
τροάγετα: αυτοί!7.α:α στο βα$μό αυτό, γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση παραιτήσεως ατό την υπηρεσία της ως άνω μονίμου 
-ταλλήλου με οο βαίμό του Ελάτου ΜΕ/2 Διοικητικού Κο- 
ν τ ου λ η ί I α ν ω ρ α ί α ς του Κ ω ν /' ν ο υ ' Α Μ. 851) /.α: αταλλάσ- 
:εταΊ α-τή ατό τα υπηρεσιακά της ζαόήκοντα. (Βεβ. αναλή- 
ψεως υτοχρεώσεως της Α' να*ως Οικονομικού ΓΕΆ αριί. 85/ 
ί 5.4.84). 

Με τη Φ.11)1 /3ι10/ΑΔ. 275127/18.4.84 απόφαση του 
Υπ αρχηγού ΓΕΛ. του εί/δόίηκε σύμφωνα με τ:ς κείμενες δια¬ 
τάξεις. γίνεται αποδεκτή η ατό 2.4.84 αίτηση ταραιτήσεως 
ατο την Υπηρεσία του μονίμου υπαλλήλου με 4ο βαίμό του 
Κλάδου Μ173 Ο . κο νομικού - Εςοδιατμού αρμοδιότητας Υ- 
του ρ γε ίου Είν ι κή ς ' Λ μ υ ν α ς/ Γενικού Είτι τελείου Αεροτορίας 
Γατέα Μλία του Αη,μητρίου (ΑΜ. 84(1) ζαι απαλλάσσεται 
αυτός ατό τα υπηρεσιακά του ζαίήζοντα. 

Ο IVαρχηγός 
ϊντχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑ Π ΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Με τη ν 932 3 / 2 45 4/ 2 5.4.8 4 α τόφ ασ η του Γτουρ γο υ Είν 
ζης Οιζονομίας. η οτοία εχε: εκ’δοίεί τύμβων α με τις κείμε¬ 
νες διατάξεις: α) II αρέχετα: ο βασικός μισίός του αμέσως 
επομένου ο ου βαθμού, του ία προσαυξάνεται με τα κάίε εί¬ 
δους επιδόματα και λοιπές παροχές στο Στατιστικό με βαίμό 
4ο του Κλάδου ΑΤΙ Στατιστικών Κων/νο Τσατσάνη του Γε- 
ω,ργίου. αναδρομικά ατό 13.12.1978 (ατό τότε δηλαδή του 
χορη'γή'όηζε ο μισθός αυτός στους νεώτερούς του συνάδελφους 
Β. Καρζαντζό κλτ.). επειδή είχε συμπληρώσει στις 10.12. 
1978 τρία χρόνια υπηρεσίας στον 4ο &αίμό, είχε τεριληφίεί 
στους τίναζες των κατ’ εκλογή προακτέων·, Στατιστικών με 
βαίμό 4ο κα: εν έπιπτε στο υτολειτόμενο του νομίμου τοσο¬ 
στού. 20% του αριίμού· των ίάσεοον μ: βαίμό 2ο - 3ο του Κλά- 

δ ου α υ τ ου. β) τ ρ ο άγ ετ οκ α υ τοδ ί/ζ α ι α. αν αδρομ-ι ζ ά ατό 20.12. 
1978, στον 3ο 8αίμό ο Στατιστικός υ.ε βαίμό 4ο του Κλάδου 
ΑΤΙ Στατιστικών του Τεχνικού Προσωπικού της ΕΣ ΥΕ. 
Κων/νος Τσατσανης του Γεω-ργίου. επειδή εμισί οδοτείτο με 
τις αποδοχές του 3ου βαίμού. είχε τεριληφίε: στους τίναζες 
των κατ’ εκλογή προακτέων Στατιστικών με βαίμό 4ο, έτους 
1978 και υπέβαλε αίτηση ταραιτήσεως ατό την Υπηρεσία και 
γ) γίνεται αποδεκτή η ταρ αίτηση ατό την Υτηρεσία του υτ έ¬ 

βαλε ο Στατιστικές με βαίμό 4ο Κων/νος Τσατσανης και 
απαλλάσσεται ατό τα υπηρεσιακά του καί· ή,/, ον τα ατό 20.12. 
1978. (Αριί. βεβ. ΥΒΕ του ΥΠΒΟ 4594/13.4.84). 

α ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 

ΑΙ ε τη Δ.Κ. 10 853/30.4.84 ατό φάση του Προϊστάμενου 
της Διευίύνσεως Διοικητικού του Υτουργείου Είνικής Οικο¬ 
νομίας. του εκδόνητ,ε νόμιμα, τροάγονται κατ’ εκλογή οι κα¬ 

τωτέρω μόνιμοι υτάλληλο: με 5ο βαίμό του Κλάδου ΛΤ5 Ει- 
Βικών Υπαλλήλων ετί ίειμάτων Ευ ρω ταΐζουν Κοινοτήτων του 
Υτουργείου Είνικής Οικονομίας, οι οτοίο: έχουν τεριληφίε! 

στους τίναζες τ.ροαν.τέων έτους 1983·—84 στον ετόμενο 4ο 
βαίΙμό του ίδιου Κλάδου, επειδή συμτλήρωσαν το χρόνο του 
αταιτείται για τροαγωγή και έχουν όλα τα νόμιμα τυτικά και 
ουσιαστικά τρ οσόν τ α. 

Σταύρος Παττάς 

Αί: χ αή λ Σκο ύ ρ τη ς. 
Ατό τους ανωτέρω ο Μιχαήλ Σκούρτης και μετά την τρο¬ 

αγωγή του στον 4ο 8αίμα ία κατέχει τοοσωσινή ίέση (άοίοο 
11 ταο. 2 του Ν. 1199/1981 ). (Λ::ί. 6ε8. ΥΕΕ Υτ. Είν. 
Οικονομίας 5097/27.4.1984}. 

Με τη ΑΚ. 10855/30·.4.1984 ατόφαση του Προϊσταμένου 
τ η.ς Α ι ευίόνσ ε ω ς Α ι ο ι κηιτ: κο υ το υ Γ π ο υ,ρ γ ε ί ο υ Ε υ ν ι / ή ς 
νομίας. του εκΒόίηικε νόμιμα, ταρέχεται ο βασικός μισίός τ*:υ 
4ου βναίμού στις κατωτέρω μόνιμες υπαλλήλους με 6ο βαίμ; 
του Κλάδου ΑΤ5 Ειδικών Υταλλήλων ετί ίεμάτων Εΐυ'ρωταϊ- 
κών Κοινοτήτουν του Υτουργείου Είνικής Οίκον:;!ας. ετειΒή 
συμτλήρωσαν τρία (3) χρόνια ατό της λήψεως της μ:σίολο~ 
γ ι κή ς τ,ρ ο αγ ω γ ή.ς του 5ου β α ί μο υ ν. α ι κ ρ ί ί η καν τ ρ ο α κ τ ε ε ς : 

Μουτσίου Γαβριέ*λλα 
Κουτσοβίτη Στοιματία. (Αριί. βεβ. ΥΕΕ Υτ. Είνικής Οι¬ 

κονομίας 5100/27.4.1984). 

Με τη ΔΚ. 10866/30.4.1984 ατόφαση του Προϊσταμένου 
της Διευίυνσεως Δ ι ο ι κητ ικο υ τ ου Υ π ο υρ γ ε ί ο υ Ε· 5 ν: κ ή ς Ο ι κο - 
ν ο μίας, του εκδόί ητ/.ε νόμιμα, τροάγοντα: κατ εκλογή οι κα¬ 
τωτέρω μόνιμοι υτάλληλο·: με 5ο βαίμό του κλάδου ΑΤ8 Υ- 
τηρεσιών Είςωτερικοό, Εμτορφικών Α,κολοΰίων. του Υτουργείου 
Είνικής Ο'ΐ/,ονομίας. οι οτοίο.» έχουν τεριληφίεί στους τίνα¬ 

ζες τροακτέων έτους 1983—84 στον ετόμενο 4ο βαίμό του 
ίδιου Κλάδου, ετειδή συμτλήρωσαν το χρόνο του αταιτείται 
για τροαγωγή και έχουν όλα τα νόμιμα τυτικά και ουσιαστικά 
τροσόντ.α. 
Ηλίας Γριβογιάννης 
Ιωάννης Γληνός. (Αριί. β·εβ. ΥΕΕ Υτ. Είνικής Οικονο¬ 

μίας 5096/27.4.1984). 

Αί ε τη Δ Κ. 10861 30.4.1 984 ατόφαση. του II ροϊστ αμένου 
της Δ/νσης Διοικητικού του Υτουργείου Είνικής Οικονομίας 
του εκδόίην,ε νόμιμα, τροάγεται κατ εκλογή ο μόνιμος υπάλ¬ 
ληλος με 9ο βαίμό του Κλάδου ΜΕ2 Διοικητικού του Υτουρ- 
γ-ε ί ου Εί ν ι κή ς Οι κ ο νο μ·: ας Γ εώ ργ ι·ο ς ΓΙ ε τ ρ ότ ο υλ ο ς που τ ε ρ ι - 
λαμβάνεται στους συμτλησωματικούς τίναζες τροακτέων έτους 
1 983—84 στον ετόμενο 8ο βαίμό του ίδιου Κλάδου, ετειδή 
συμτλήρωσε το χρόνο του αταιτείται για τροαγωγή και έχει 
έλα τα νό;.:υα τυτικά και ουσιαστικά τροσόντα. !Αοιί. βεβ. 
Υ.Ε.Ε. του Υτουργείου Είνικής Οικονομίας 4987/25.4.84). 

Αίε τη ΔΚ. 10864 30.4.1984 ατόφαση του Προϊσταμέ¬ 

νου της Αιευίύνσεως Διοικητικού του Υτουργείου Είνικής 
Οικονομίας, του εκδόίηκε νόμιμα, ταρέχεται ο βασικός μι¬ 

σίός του 5ου βαίμού στη μόνιμη υτάλληλο με 6ο βαίμό του 
Κλάδου ΑΤΙ Ειδικών Οικονομολόγων του Γτουργείου Είνι¬ 

κής Οικονομίας. Φωτεινή Φιλοτούλου, η οτοία έχε: τεριλη- 
φίεί στους τίναζες τροακτέων έτους 1983—84. ετειδή συμ¬ 

πλήρωσε τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στον 6ο βαίμό και κρί- 
-5ηκε προακτέα. <Λριί. βεβ. Υ.Ε.Ε, Υπουργείου Είνικής 
Ο ι κο νομ ί 7 ς 5099/27.4.1984). 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Με την 28680/26.4.1984 ατόφαση του Υτουργού Εσω¬ 

τερικών. του εκδόί ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και την ατόφαση 28664/5.4.1982 του Υτουργού Εσωτερι¬ 

κών. για τη μεταβίβαση εξουσίας υτογραφής με εντολή Υ¬ 

τουργού. ταρέχεται ο βασικές μισίός του 4ου βαίμού στους 
Τούντα Νίκη, του Δημητρίου και ΓΙετόνη Κωνσταντίνο του 
Βαλσάμου. υταλλήλους του Κλάδου ΑΓΕΙ Διοικητικού, με 
βαίμό 6ο. ετειδή συμτλήρωσαν τέσσερα (4) χρόνια υτηρε¬ 

σία από την ημερομηνία που τους παρασχέίηκε η μισίολο- 

γική προαγωγή του 5ου βαίμού και κρίίηκαν προακτέοι. 
(Αριί. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υτουργείου Εσωτερικών 1540/27.4.84). 

Με εντολή Υτουργού 
Ο Διευίυντής Διοι,κήσεωσ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Με -/ν 618! 10.4.1984 τοε Νομάρχη Κχβά- 

γ/.:3-1/η/.ϊ -νμρωνα ί.ι 

Ζ :ο υ 
Πατάξεις α) του άρ* 

_9;; 1 του-Ν.Δ. 4261Γ62. β) των ά;Ζοων 17. 18. 20—ζ*. 

25. 48. 51—53. 57—59. 02. 132 ’χ*· 190 του II.Λ. 

011/77. γ^ του Π.Δ. 926/76. του Ν. 3200/1955. ε) 

του άρΖρου 3 του X. 1235. 1983. στ ϊ του άρθρου 18 του 
Ν. 1643/89. διορίσΖη.κε ο Καλλιφατίδης Μιλτιάδης τω 
Γεωργίου ως δόκιμος υτάλληλος του Κλάδου ΣΕ με δαΖμό 
1 2ο στην κενή οργανική Ζέση της Δ/νσης Εσωτερικών της 
X:;ηρχίας Καδάλας. του έχε·. τα τροδλετόυ.ενα ατό το Νό¬ 
μο τυτικά και ουσ:αστικά τοοσόντα. (ΓΙοάίη Τριμελούς Κ- 

τιτροτής Υτουργών 416/19.3.1983, αρ:Ζ. δ*!. Υ.Ε.Ε. Υ- 
τουργ. Εσωτερικών 1539/27.4.1984). 

ϋ Νομάρχης 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΕΛΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ΛΙε την ΚΑΙ σωϋΰ/264/ΑΦ/30.4.1984 ατότάση του V- 

φυτουργού Δημοσίων Έργον/. του εκδόΖηκε σύμφωνα με τ:ς 
κείμενες διατάξεις. εντάσσονται ο: τιο κάτω υπάλληλοι με 
6ο δσΖμό του Κλάδου ΑΡ.Ι Πολιτικών Υ.τομ/κών σε τρο- 

σωρινη /έτη 5ου οαΖμού ανάλογά τρος το χρόνο υττηρεσί ας 
τους το„ διανύΖη/.ε μετά την ατόκτηση των τυτικών ιτρ Ο¬ 

σον των του Κλάδ^ του ανήκουν κο.: με τλεονάζοντα χρόνο 
υτηρεσίας -το όαΖμό αυτό. κατά την 1.9.8! ί ημερ. δημ:- 

σιεύσεως του Ν;. Ι199/8Γ αυτόν του αναγράφεται δίττλα στο 
όνουα του καΖενός. ως εξής : 

X ικόλαος Ιωακείμ ίδης. I I έτη. 1 μήνα. 1 ημέρα. 
Μάξιμος Μεταλληνος. 10 έτη. 2 μήνες. Π ημέρες, 

ί I τ: ο τ άνω έν σ α ξ η λ ο γ [ζε τ σ: α ν α δ ρ ομ ικ ά ατό 30.4.82. 
αυερομηνια του /α εντάσσον το αν δεν είχαν τροαχΖεί στον 
5ο οαΖμό ότως οι ομοι-όδαΖμο! τους. Ως τρος τη σειρά στον 
τίν α/.α αρχαιότητας υπαλλήλων με οο οαΖμό του Κλάδου 
ΑΡI 11 ο λ: τ: κώ ν Τ το μ /κών. ο Ιω ακε: μ ίδη ς Ν ικόλαος τ ί- 

Ζεται μετά το Σ/.λαοούνο Δη/.ήτριο και τριν χττό τον Καργά- 
δ: Αν:ρέα /.αι ο ΛΙεταλληνός Μάς ιυ.ος /Ζεται υ.ετά τον 
11 αταχρήστου Βασίλ 
στο /.α: 5εν κτορούν 
το μ τλ η ρ ώσ συν χ ρ ό ν ο 
·5αΖμό της εντά.ξεω; 

,ε ι ο λ α ι τρ ιν ατό τ ο Σαμιω τ άκη X ρ ή- 
να κριΖούν για τον ετόμενο οα/μό. τριν 
για τρ ο αγωγή οι αρχαιότερο! τους στο 

ς. /\::Ζ. ο·εβ. Υ.ιΕ.Ε. Υτουργείου Δη- 
μ ο- ίων ' Ε ργων 2708 /1 9. \. 8 4. 

Με την ΕΔ1 α/Ό! 4/26 ί/ΑΦ/30.4.84 ατόςατη του Υςυ- 
τουργού Δημοσίων Έργων, του εν.οό/ην,ε τύμςωνα με τις ν.εί- 

μενες όιατάςεις. ταρ,έχεται ο βατιν.ός μιτ/ος του 5ου 8α/μού 
στους τιο ν.άτιο υτταλλτ/λους με 6ο όα/μό του ζλάοου ΜΕ 1 
Εργοοηγών. ετειϊή στις 15.4.84 συμπλήρωσαν την τροβλετό- 

μενη ατό τις οιατάςεις του ΧΤ. 8-87^79 τετραετή υτηρεσία 
στον 6ο οα/μο ν.αι χρί/ηκαν -ροαχτέοι: 

Μαρία Ρεω,ργίου 
Δημήτριο Κατανταή 
Θεμιστοκλή Xα:αλαυτί/κ. Αοι/ .οε£. ΥΕΕ/ΥΠΔΕ 

4108 Μ 9.4.84 Ε 

51 ε τ η ν ΕΔ1 α/01 3/265/ΑΦ/30.4.84 ατ όφ α σ η του Υο υ- 
τουργού Δημοσίων Έργων, του εν^όώηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες οιατάςεις. τροάγονται κατ' εκλογή στον 5ο 6χ/μό 
οι τιο κάτω υτάλληλοι ·με 6ο βα/μό του Κλάδου ΑΡΗ Μη;// 
γιον—ΙΤ/Μγων Υτομ/κών. γιατί έχουν τα απαραίτητα για 
τροαγωγή τροσόντα για την τλήριοση αντίστοιχων κενών ορ¬ 

γανικών Ζέσεων και με τη σειρά του έχουν στους τίνακες προ¬ 
ακτέων έτους 1983: 
Μαρία ΚαραΖανάση 
ΑΖανάσιος Τέγος. 

11 τιο τάνω τροαγωγή λογίζεται αναδρομικά ατό 9.4.84. 

^ΛριΖ. σεβ. ΥΚΚ/ΠΓΔΕ 4114/19.4.84/ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

3ΑΣ8ΑΕΙΟΣ! ΠΑΠΑΓΙΑΝΜΗΣ 

Με την ΕΔ1 α/01 5/264/ΑΦ/30.4.84 απόφαση του Γενι- 

*//ύ Γραμματέα το^ Υτουργείου Δημοσίων Έργων, του εν,δο- 
Ζηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τροάγεται κατ' 
εκλογή στον 7ο βαΖμύ η Χριστίνα Καραγιάννη υτάλληλος με 
8; βα/μό του Κλάδου ΜΕ1 Εργοδηγών, ετειοή στις 21.4.84 
συμτλήρωσε τέσσερα (4) χρονιά στο βαΖμό του κατέχει και 
έχει τα αταραίτητα για τροαγωγή τροσόντα για την τλήρωση 
αντίστοιχης ενιαίας οργανικής Ζέσε ως και με τη σειρά του 
έχε: στους τίνακες τροακτέω-ν έτους 1983. (ΑριΖ. βεβ. ΥΕΕ/ 
Υ1ΙΔΕ 4023/19.4.84). 

5ίε την /Δία, 0ί2/265/Α.Φ/30.4.84 ατόφαση του Γενι¬ 

κού Γραμματέα του Υτουργείου Δημοσίων Έργων, του εκδέ- 

Ζηχε σύμφωνα με σις κείμενες διατάξεις, τροάγονται κατ'εκ¬ 

λογή στον 6ο δαΖμό οι τιο κάτω υτάλληλοι με 7ο δαΖμό του 
Κλάδου 51ΕI Εργοδηγών, ετειδή στις 15.4.84 συμτλήρωσαν 
τέσσερα ■ 4) χρόνια στο σαΖμό του κατέχουν και έχουν τα α¬ 
ταραίτητα για τροαγωγή τροσόντα για την τλήρωση αντίστοι¬ 
χων ενιαίων οργανικών Ζέσεων και με τη σειρά του έχουν 
στους τίνζαες τροα.κτέων έτους 1983: 
Δημήτριος Φώτου 
Κΐων/νος Σοκιώτης 
Ανδοεας Δταττσότουλος. (ΑοιΖ. δε6. ΥΕΕ/ΥΠΔΕ 3945/ 

19.4.84/ 

Ο Γεν. Γρα;κματέατ 
Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Με τη Δίρ713010/84 ατόφαση του Υτουργού Υγείας και 
Πρόνοιας έγινε ατοδεκτ ή η ταραίτηση ατό την υτηρεσία της 
με 2ο οαΖμό υταλλή/.ου Μτιριντζή Αδαμαντίας του κλάδου 
ΑΡ Νητι αγωγών ατό τη Ζέση του ΕΑ ΠΣ Δοξάτου Δράμας. 

Με τη Δ1 α/1 3793/26.4.84 ατόφαση του Υτουργού Υγείας 
και Πρόνοιας, έγινε ατοδεκτή η ταραίτηση ατό την Υτηρεσία 
της Καντζίκη Δέστοινας υταλλήλου με 7ο €αΖμό του κλάδου 
ΣΕ1 Κλητήρων, του υτηρετεί στη Δ/νση Υγιεινής Διαμερί¬ 
σματος ΑΖηνών. 

Με ττ ΔI α/13743/26.4.84 ατόφαση του Υτουργού Υ¬ 
γείας και Πρόνοιας, έγ νε ατοδϊκτή η ταραίτηση ατό τητ^ 

Γτη:*σία του Γζώρτζη Νεοττόλεμου. υταλλήλου με 2ο δα¬ 
Ζμό του Κλάδου ΑΤ4 Ιατρών Υγιεινολόγων. του υτηρ.ετεί 
στη Δ/νση 4"γι:ινήτ Διαμερίσματος ΑΖηνών. 

Με τη Δία/οικ. 13580/10.4.1984 ατόφαση του Υτουρ¬ 
γού Υγείας και Πρόνοιας, του εκδόΖηκε σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, διορίζεται ο ΙΤαταδημητρίου Θωμάς 
του Ηλία σε κενή οργανική Ζέση δόκιμου υταλλήλου του κλά¬ 

δου ΣΚΙ Κλητήρων του Υτουργείου Υγείας και Πρόνοιας με 
εισαγωγικό βαΖμό 12ο και τοτοΖετείται στην Κεντρική Υ- 
τηοεσία του ίδιου Υτουσγείου. (Α::Ζ. βεβ. ΥΕΕ Υτ. Υγείας 
και Πρόνοιας Ε Π. 4841/16.4.84. Π.Υ.Σ. 489/1983). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟ* 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

5Γε τη Δ1 α/οι κ. 1 47 42/18.4.84 ατόφαση τη ς Γεν ική ς 
Τ/ανματέωτ του Υτουογείου Υγείας και Π ο όνοι ας, του εκδό- 
Ζηκ: σύμφωνα με τις* δ ατάξεις του Π .Δ. 611/77. του Ν. 
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8*8779 .7,2: την 7 77 83 ΦΕΚ 315/6.6.83 τ. Β') υπουργι¬ 
κή απόφαση. παρέχεται, σύμφωνα μ<ε τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 2 του Ν. 887/79. ο βασικός μισθός του 3ου βαθμού που 
προσαυξάνεται με τα πάσης φύσεως επιδόματα και λοιπές 
παροχές, ατούς κατωτέρω επαλλήλους με 4ο βαθμό του Κλά¬ 
δου ΛΡ6 Εποπτών Αημ. Υγείας. αναδρομικά από τις αντί¬ 
στοιχες ημερομηνίες, δηλαδή μετά ενα μήνα από της συμ- 
πληρώσεως του απα τουμένου χρόνου στον 4ο· βαθμό, μετά 
λήψεως διαφοράς αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 887/79. επειδή περιλαμβάνονται στους πί¬ 
νακες των κατ: εκλογή προακτέων έτους 1983 και συγκεν¬ 
τρώνουν -όλες τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις για την 
πλήρωσή των μισθολογίων θέσεων του 3ου βαθμού που κατα¬ 
λαμβάνουν. ως ακολούθως : 

Αναδρομικά από 6.10.83; 

Βογι-ατζάκη Ιωάννη, τέως υπάλληλο 
Λ ε τπ ο τ άκ η Ιωάν ν η 
Κτενά Σοφρώνιο 

Αναδρομικά από 18.12.83: 
Μη τ σόπο υ λ ο Π αν αγ ιώ τη 
Κυρ ιακόπούλο Αλέξανδρο 
Π απαοικονόμου Αναστάσιο. λΑοιθ. βεβ. ΥΒΕ Τπ. Υγείας 

και Π ρόνοιας ΕΠ/5342/18.4.84). 

Με τη <Λ1 α/'οικ. 10044/13.3.84 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως του Υτσουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που εκ- 
δόθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1199/81 ,και 
την 777/83 (ΦΕΚ 315/6.6.83 τ. Γ/) υπουργική απόφαση, 
παρέχεται ο βασικός μισθός του 2ου βαθμού. που προσαυξά¬ 

νεται με τα πάσης φύσεως επιδόματα και λοιπές παροχές στην 
κατο:τέρω υπάλληλο με 4ο βαθμό- και με αποδοχές 3οο βα¬ 
θιού. αναδρομικά από 24.11.1982. μετά λήψεως διαφοράς 
αποοοχών σύμφωνα με τις διατάξει: του άρθρου 8 του Ν. 

887/79. επειδή στις 24.10.1982 συμπλήρωσε, από την ημε¬ 
ρομηνία που της χορηγήθηκε η αναδρομική μυθολογική προ¬ 
αγωγή του 3ου βαθμού με τη Λ ! α/ί 7382/80 (ΦΕΚ 119/ 
22.4.80 τ. Τ') απόφαση, τον απαιτούμενο χρόνο για τη χο¬ 
ρήγηση της ανςυτέρω μισθολογικής προαγωγής, περιλαμβά¬ 
νεται στους πίνακες των κατ’ εκλογή μυθολογικά προακτέων 
στο 2ο βαθμό έτους 1982 και συγκεντρώνει όλες τις υπόλοι- 

σσυπλήρωσε τον απα:σούμεν; για προαγ'ωγή χρόνο υπηρεσία:, 
περιλαμβάνεται στους πίνακες προακτέων έτους 1983 και 
συγκεντρώνει όλες τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις. Α¬ 
ριθμός βεβ. Υ.Ε.Γ. Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας Ε|] 
5956/17.4.84). 

Με τη ΑI α/Ι 4020/1 2.4.1984 απόφαση του Λ, ντή Α/κού 
του Τ-ο,: ργείο . ι "γειας 7. α: ΤΙ 0 0\ 'Όιας. που εκδόθτκε σύμ- 
φων α με τι: ι λ. ατ ά,ξεις του II. Λ. 611/77. τοο Ν. 887/79 

/.α: την Ί Γ77/83 : ;που·ρ^ 'ΐκή από: φασ η. π::άγονται κατ' ε κλο* 
γ ό από τ: :ν 6: ο στ ον 0 0 βαθ '-κό. οι κ α τ ω τ έ: ω υπ ά λλ ηλο ι με 
ΰο βαθμό του Κλ άδ :υ . \Γ0 ιω V Κ ^ ών Αημ. Υγείας, αν αδρό- 

μ:κ<α απο • * “3 αντί :ττο:χ -τ> η; υ.ερο μηΛ, λες. μετά λήθεως δι αφο- 

^άς αποδο χών. σύ. > φωνα με * · -3 δια τάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 887/1 9. ε πειδ ή συιμ — 1 ■/- ' κοσο :> ■ σον απαιτούμενο για προ- 

αγω 75 7Ρ όνο υ -π η.: εσίας. περί :λαμ .β-ά', /ονσαι στους πίνακες ■ κασ' 
εκλι :γη προ ακ: :έων ε τ ο υ ς 19ί» και , -υγκεν τ ρ ών ο /ν όλε ς τ *- ς 
υπο/ ,οιπες νόμ ι υ.ε: π ρ ο υ -ν5έ· τεις γ: α την πλή,ροοση των κε- 

νών οργαν :κών ' θέ: :εο)ν που ) οαταλ:: μβανουν. ως ακολούθως : 

Λν*2 ρομιν '. ά ; λπό τ ;ς κάτω σερ ω ημερομηνίες. 

ήτο: μετ ά έ’, -οι μ ή να α; το τ ■η ς συμ πληρώ σε ως του α παι- 

τουμε • ν ο υ 1' ι α προαγ ωγή 7Ρ^ νου υπηρεσίας) ; 

Από 20.7.83 : 

X ρυσ οχόου Αημ ή τ ρ: ο ς 
Κ αρ αΐσκ ο ς Παν αγ ι ώ τ η ς 

Από 2.8.83 : 
Β α σ ι λ ά'κ η ς Ε μ μ α νο υ ή λ 
Χρονόπουλος Θεόδωρος 

Από 23.9.83 : 
( )ί κονοιμ ίδ η ς Ιωάν ν η ς 

Από 6.12.83 : 
Κορδάς Ιωάννης 

Αναδρομικά από 1 .6.83. 
(ήτοι μετά ένα μήνα από της ισχύος των πινάκιον προ¬ 

ακτέων έτους 1 983 ’ΐ : 

Σ»φ ακι ανάα.η ς Κων Άο ς 

Αναδρομικά από τις κατωτέρω ημερομηνίες. 
πες προϋποθέσεις για την πλήρωση της μυθολογικής θέσε ως 
του 2ου βαθμού που καταλαμβάνει, ως ακολούθως: 

Του Κλάδου ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκ,ομ'ών. 
Με 4ο βαθν.ό και με αποδοχές 3ου βαθαού: 

Λ.περγη-Γκέκα Όλγα. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Γ-εία: 
και Πρόνοιας ΕΙΊ/3597/ί 6.4.84). 

Η Γενική Γραμματέας 
ΕΥΔΟΚΙΑ Σ’ΕΡΡΕΛΗ 

XI ε τ η Δ1 α/1 4 019 / ! 2.4.1 984 α π όφ α·σ τ τ ο υ Α / ντ ή Α /κ ο ύ 
του Υπουργείου- Υγείας και Π τόνο:ας. που εκδόθηκε σύμ¬ 

φωνα με τις διατάξεις του ΙΤ.Α. 611/77. του Ν. 887/79 
και την 777/83 υπουργική απόφαση, προάγεται κατ' εκλο¬ 

γή από τον 6ο στον 5ο βαθμό, ο Ηλίας ΙΊετρθπουλος. υπάλ¬ 

ληλος του Κλάδου ΑΡ6 Εποπτών Αημ. Υγείας, σύμφωνα 
Ν. 887/79. επειδή συμ¬ 

πλήρωσε τον απαιτούμενο για προαγωγή χρονο υπηρεσίας, 

περιλαμβάνεται στους πίνακες των κατ’ εκλογή προακτέων 
έτου: 1983 και συγκεντοώνει όλε: τις υπόλοιπες νόμιμες 
προϋποθέσεις για την πλήρωση κενής οργανπκής θέσης. (Α- 

οιθμό: βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Υγείας και Ποόνοιας Κ·ΓΤ / 
5055/17.4.84). 

Με τη Δ1 α/ί 401 8/12.4.1984 απόφαση του Α/ντή Α/κού 
του Υπουργείου Υγείας και Ποόνοιας. που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Α. 611/77. του Ν. 887/79 
και την 777/83 υπουργική απόφαση, προάγεται κατ’ εκλογή 
από τον 6ο στον 5ο βαθμό, ο Τοηιαδάκης Νικόλαος, υπάλ¬ 

ληλος του Κλάδου ΑΡ6 Εποπτών Δημοσίας Υγείας, επειδή 

(ήτοι μετά ένα μήνα από της συαπληρώσεως του απαι- 

τ ουμέν ο υ για προ αγωγ ή χ ρ όν ο υ υπηρεσίας-: 

Αναδρομικά από 26.12.83 : 

Σ τ α·υ ρ οπουλ ο ς Γεώργιος 

Αναδρομικά από 15,1.84 : 
Λιάκος Νικόλαος. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Υ¬ 

γείας και Πρόνοιας ΕΠ/5054/17.4.84). 

Με τη Α1 α/οικ. 1 4437 1 6. 4.84 απόφαση του Α /ντή Α/ 
/.ον του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που εκδόθηκε σύμ¬ 

φωνα με τις διατάξεις του II .Α. 611/77. του Ν. 887/79 
και την 777/83 Υπουργική απόφαση, προάγεται κατ’ εκλογή 
από τον 5ο στον 4ο βαθμό η Αρούγ:α Παρασκευή, υπάλληλος 
με 5ο βαθμό και με αποδοχές 4ου βαθμού του Κλάδου ΑΡ4 
Κοιν. Λειτουργών, επειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο για 
προαγωγή χρόνο υπηρεσίας, περιλαμβάνεται στους πίνακες 
προακτέων έτους 1983 και συγκεντρώνει όλες τις υπόλοιπες 
νόμιμε: ποοϋποθέσεις. (Λ:ιθ. βεβ. ΥΕ1Ε Υπ. Υγείας και 
Π ρόνοιας1 Ε11 /5292/1 8.4.84 >. 

Με τη Α1 α/οικ. 13665/10.4.84 απόφαση του Δ/ντή Διοι¬ 
κητικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που εκδόθη¬ 
κε σύμφωνα με τις -διατάξεις του II.Λ. 61 1/77. του Ν. 887/ 
1979 και την 777/83 Υπουργική απόφαση, προ άγονται από 
το 12ο στον 11ο βαθμό, οι κατώτερο) υπάλληλοι του κλάδου 
ΣΡΙ Κλητήρων, αναδρομικά από 3.12.1983, δηλαδή μετά 
ένα μήνα από της συμπληρώσεω: το·υ απαιτουμένου για προα- 
γουγή χρόνου υπηρεσίας, μετά λήψεως διαφοράς αποδοχών 
σύμςωνα με τις διατάξεις του άρθρου· 8 του Ν'. 887/79. επει¬ 
δή περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέοι έτους 1983 και 
συγκεντρώνουν όλες τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις; 
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] ν α ρανίκας Κων/νος 
Δ η /.η τ: έλη ς Ν' χολ 350ς 
Κεσίσογλου Δη,μήτριος 
Π σπαδόπουλος Ηλίας 
Ντ 2Γ/αυλας Στ:ορίδω ν 
Μελισσινού Μαρία. (Αριθ. βεβ. ΥΕ’Ε Υπ. Υγείας και 

11 ρόνοιας ΕΠ /4837/16.4.84Λ. 

Με τη Δία/οικ. 1 3661/.10.4.84 απόφαση του Δ/ντη Δ*οι- 
κττικού του Υπουργείου Υγείας και ΙΊοόνοιατ, ττου εκδόθηκε 
σύ;υ.οωνα με τις διατάξεις* τον Π.Δ. 611/77. του Ν. 887/ 

1979 και την 777/83 (ΦίΕΚ 315/6.6.83 τ .Β') Υπουργική 
απόφαση. -ρ ο άγονται κατ’ εκλογή από τον· 6ο στον 5ο βαθμό 
οι κατωτέρω υπάλληλοι (με 6ο βαθμό και με αποδοχές 4ου 
βαθμού του κλάδου ΑΡ4 Κοιν. Λειτουργών, αναδρομικά από 
τις αντίστοιχες ημερομηνίες, δηλαδή μετά ένα μήνα από της 
κενώσεως τουν οργανικών θέσεων που καταλαμβάνουν σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79. επειδή 
συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο για πεοαγουγη χρόνο υπηρεσίας, 
περιλαμβάνονται στους πίνακες των κατ* εκλογή προα¬ 
κτέων έτους 1983 και συγκεντρώνουν όλες τις υπόλοιπες νό¬ 
μιμες προϋποθέσεις για την πλήρωση των κενών οργανικών 
θέ σ ε ω ν π ο υ κ α τ αλ αμ β άν ο υ ν. ως ακολούθως: 

Λ ν αδ ρ ο μ ι κ ά από 22.10.83: 
Μπάεαπα Παρασκευή, στη θέση της παραιτηθείσης με 

τη ΔI ά/435 48/83 (ΦΕΚ 302/22.9.83 τ. Γ') απόφαση 
Μαρνιερού—Λαδά Στέλλας. 

Αναδρομικά από 3.1.84: 
Κωστελέτου Αλ,ε.Ηάνδοα, στη θέση της π οοαχθ-ε ίση ς στον 

3ο βαθμό με τη ΔΙα/57659/83 (ΦΕΚ 11/16.1.84 τ. ΓΊ 
απ 6 φ ασ η. Μ υ λ (ο ν άκη Π αν αγ ι ώ τ α ς. 

Αν α δ ρ ομ ι κ ά από 21 .1.84: 
Αναγνωστάκη Π αρθενόπη, στη θέση της προαχθείσης 
ον 3ορ βαθμό με τη ΔΙα/57659/83 (ΦΕΚ 11/16.1.84 τ. 

απόφαση Ζαρδαβά Αναστασίας. 

Ανάερο μ ι κά α πό 14.3.84: 
ίΐ απαστάθη Αλεπάνδςα. στη θέση της παραιτηθείσης με 

τη. Δ!α/;ΙΜ!/84 ί*ΦΕΚ 48/14.2.1984 τ. Γ') απόφαση 
Απο σ τολ άκ η—Β α), σ άμ η Μαρ ί α ς. 

Λναδρο,μι/ά από 28.3.84: 
ίβρισιν.τ'ή Κυρατσώ. στη θέση της παραιτηθείσης με τη 

Λ1 α72972/84 (ΦΕΚ 67/28.2.84 τ. Γ) απόφαση Κάρ- 

ν ο υ - -Κ ο υ ρ ου ν. 7. η Αλες άν δ ρ α ς. 

Αναδρομικά από 2.4.84: 
Σουσιοπούλου Ευτυχία, στη θέση της παραιτηθείσης με τη 

Δ1α/'3659/84 (ΦΕΚ 77/2.3.84 τ. Γ') απόφαση Σωτηρο- 
λου Μαείατ. (Άοιθ. β·εβ. Υ0Ε Υπ. Υγείας και Πρόνοιας 

ΕΙΤ. 4839/16.4.84). 
Ο Δ/ντής Δ./ίκου 
Ε, ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Με την 52893/18.4.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 

σύνες. έγινε δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Πανα¬ 

γιώτη Αλ. ΓΙ αναγιω-τόπουλου γραμματέα ε φετών α7 τάξης 
τη; π ρ ώ η ν 1 ί' κ ατ η γ υ ρ! α ς) του 11 ρ ω τ ο δ ικ ε ίου Π ατ ρ ών. 

{Με την 34479/18.4.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 

σύνης. έγινε δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Μαρίας 
Σίσκου. γραμματέως II ρω το διάκον α' τάξης 'της πρώην (V 

κατηγορίας) που παίρνει το βασιν.ό .μισθέ του γραμματέα ερε¬ 
τών β' τάξης του IIρωτοδικείου Ξάνθης και προάχθηκε αυ¬ 
τοδίκαια στο βαθμ.ό του γραμματέα εφετών β' τάξης. 

Με την 31739/18.4/1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 

σύνης. έγινε δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Ελένης 
Γιανν αδ άκ η. δ ι κ α σ τ ι κ ή ς γ ρ αμ μ α τέω ς α' τάξης 1 της πρώην 
,Υ κατηγορίας; που παίρνει το βασικό μισθό του γραμματέα 

Πρωτοδικών α' τάξης του Ειρηνοδικείου Πειραιά και 
προαγεται αυτοδίκα α στο βαθμέ του γραμματέα Πρωτοδικών 
α7 τάξης. 

ΑΙε την 34494/18.4.1984 απόφαση του Υπουργού Δ'/καιο- 
σύνης. έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Στέ¬ 
φανου Μεσιανού, γραμματέα Εφετών α7 τάξης (της πρώην 
α7 κατηγορίας) της Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου. 

Με την 32 909/18.4.1984 απόφαση του Γπ ο υργο ύ Δ ικ α ι ο- 
σύνης. έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Α¬ 
ναστασίας Δράκου, δικ. γραμματέους 7 τάξης (της πρώην β7 

κατηγορίας) που παίρνει το βασικό μισθέ του γραμματέα 
Πρωτοδικών α' τάξης, του Ειρηνοδικείου Αταλάντης και 
προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του γραμματέα Πρωτοδικών 
7 τάξης. 

Με την 28684/19.4.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 

σύνης, διορίσθηκαν Δικαστικοί Επιμελητές στην Περιφέρεια 
του Πρωτοδικείου Έβρου, οι Κυριακή συζ. Θεοδώρου Ορδουμ- 
ποζάνη. το γένος Κων/νου Λθανασιάδη και Χρήστος Ευστα¬ 

θίου Γουδουλ άκη ς, οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό 
που διενεργήθίηκε για το παραπάνου Πρωτοδικείο στις 1.2 

Μαρτίου 1984 έλαβαν το βαθμό οκτώ (8) και οι δύο και έ¬ 
χουν τα νόμιμα προσόντα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕίϊΡΓίΟε - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΑΙε την 35072/10.4.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο- 
σύσης, εν τάχθηκε ο Ιωάννης Αθανασίου δικαστικός γράφε ας 
της Εισαγγ. Πρωτοδικών Άμφισσας στο βαθμό του δικαστι¬ 
κού υπογρα αματέα ρ7 τάξης με πλέον όζοντα χρόνο υπηρεσίας 
στις 1.12.83 (ημερομηνία αποφάσεως του Υπηρ. Συμβουλίου; 

I χρόνο. 7 μήνες κα: 28 μέρες, γιατί κατά την ημερομηνία 
αυτή είχε συνολικό χρόνο δημόσιας υπηρεσίας (μαζί με 3 χρό¬ 
νια. 7 μήνες και 28 μέρες της προϋπηρεσίας του ως επιμελη- 
του Λκαστηοίων) 3 χοένια. 7 μήνες και 28 μέσες. (Αριθ. 
6εβ. ΥΕΕ/Υ.Δ. 35072/3970/84 -. 

ί\ ί ε τη ν 36513/1 2.4.198 4 υ π: υργ: κή απόφ αση. πρ ο άχθ η- 

7.αν /.ατ εκλογή στο βαθμό του γραμματέα Εφετών β7 τά¬ 

ξης ο: κατωτέρω γραμματείς Προκοδικών σ’ τάξης, ο: 
οποίοι ήδη παίρνουν το βασικέ μισθό του γραμματέα Εφε¬ 
τών 7 τάξης (πλην του Αλκιβιάδη Κατσ-ιλέρου. ο οποίος 
παίρνει το βασικό μισθό του γραμμ. Εφετών β' τάξης) και 
τ οποθ ε τ ήθ η.κ αν ως κ α τ ου τ έ ρ ωί: 

Πρώην 2 κατηγορίας 

(πτυχιούχοι) : 
Αλκιβιάδης Κατσιλέρος, Ειρηνοδικείου Καρδίτσας στο Ε’φε- 

τείο Θράκης, από 28.3.84. 

ί I ρ ώην ρ κ ατηγορ ί α ς : 

Φ ου τ ε ι ν ή 1 ί ρ έ ζ α -Β α ρ ο υ·ξ ή. Πρώτο: ικε ί ο υ Αθ η ν ώ ν στο 
II ρωτοδικείο Άμφισσας, από 25.2,84. 

Ανόρέας Τζαβάρας. Πρωτοδικείου Ηλείας στην Εισαγγ. 

Πρωτοδ. Ιϊλείας. από 13.3.84. 
Μιχαήλ Ρεπανάς, Πταισματοδικείου Βόλου στο Πρωτο¬ 

δικείο Κιλκίς, από 22.3.84. 
Βασίλειο; Καλλιμάνης. Εισαγγ. Πρωτοδ. Τρίπολης στο 

Πρωτοδικείο Καβάλας, απο 28.3.84. 
Νικόλαος Παππάς. Πρωτοδικείου Άρτας στο Πρωτο¬ 

δικείου Κοζάνης, από 28.3.84. 
Νικόλαος Π σπανικολάου. Εισαγγ. Πρωτοδ. Αγρίνιου στην 

Εισαγγ. Πρωτοδ. Μεσολογγίου, από 28.3.84. 
Αναστασία Καντώρου. Πρωτοδικείου Αθηνών στο ΤI ρου- 

τοδικείο Ξάνθης, από 6.4.84. 
Για τον υπολογισμό της ημερομηνίας προαγωγής των ανω¬ 

τέρω προστέθηκε ο μήνας που προβλέπεται απο το άρθρο 
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30 παρ. 1 Ν. 294/ΤΟ. (Αρι-δ. όεδ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Δι¬ 
καιοσύνης 36513/1009/^4), 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

X. ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ 

σιλείου. το γένος Μιχαήλ Μιχαήλ» στο ορό-ό «Γεωργία Μι¬ 
χαήλ Μιχαλήλ. το γένος Βατ. Βασίλειο;;». 

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

Με την 33543/ 10.4.1984 απόφαση τον Υπουργού Δικαιο¬ 

σύνης. -οο εκδοδηκε σύμφωνα με τις κ/μενες οιατάξεις. 

προάγετα: η Γρίόσ Κων/να. υπάλληλο ς το ο Κλάδου ΜΕ1 

Διοικητικού των Φυλακών. Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών 
Καταστημάτων, με βαό-μό 8ο. στον 7ο δαόμό. τ,ατ εκλογή, 

επειδή περιλαμβάνεται στους ισχύοντες ττίναν.ες προακτέων 
•/,α: συμπλήρωσε τον απαιτούμε·/ο για προαγωγή χρόνο υπη¬ 

ρεσίας. (Αρ:5. δεβ. Υ.Ε.Ε. Υπο υδρείου Δικαιοσύνης 33543/ 

3980/18.4.1984). 

Με τ η ν 33542 / 1 0.4.198 4 ατόφαση σου Υπαυ ρ γ: ύ Α ι κ α ι ο - 
τυνης, που εκόόδηκε σύμςωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

ττρ ο άγονται οι παρακάτω υπάλληλοι των Φυλακών. Σωφρονι¬ 

στικών και Θεραπευτικών Κ αταστταάτων το ο Κλάδου ΜΕ 10 

Φυλάκων. από τον 9ο στον 8ο δα-δμο. ν,ατ’ αρχαιότητα, επει¬ 

δή περιλαμβάνονται στους ισχύοντες πίναα.ες προακτέων και 
συμπλήρωσαν1 τον απαιτούμε*,ο γ α προαγωγή χρόνο υπηρε¬ 
σίας. ως εξής : 

Σ ισμ ά νης Β ασόλειος 
Τσ:μπά:κης Γεώργιος 
Τσιολας Χρηστός 
Μυλωνάς Γεώργιος 
Καραμπουγίκη,ς Νικόλαος 
Π α π π α ς Α ημ ή τ ρ ι ο ς 
Φ α ρ μ άκη ς Βασίλειος 
Τ ρ: ποτσέρ η ς Σ το ρ ίΐων 
Ζ αλοκώ'ττ α ς Ευ άγγέλος 
Π ανέρης Π αναγιώτ η ς 
Γαλίφας Ευάγγελος 
Γούλας Χρήστος 
Τσιαβ (*/. ο ς Κω ν/ ν ο ς 
Λόης Αθανάσιος 
Αολωνίτης Κων/νος 
Λαδάς Σπυρίδων 
Γ εω ργ ακόπουλος Γεώργιος 
Σιάμος Παναγιώτης. (Αρι4. δεδ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Δι¬ 

ά α ι οσύνης 33542 /·3·979/18.4.1984). 

Με την 33548/19.4.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης. που εκδόόηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
προάγονται ο: παρακάτω υπάλληλο: των Φυλακών. Σωφρονι¬ 
στικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του Κ λάσου ΜΕ! Ο 
Φυλάκων, απο τον 9ο στον 8ο βαδμο. κατ5 αρχαιότητα, επει¬ 

δή περιλαμβάνονται στους ισχύοντες πίνακες· προακτέων και 
συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο υπηρε¬ 
σίας, ως εξής : 

Αγγελή ς Αν δ ρ έ α ς 
Κ α ρ αμπο ύ λ α ς Κων/ν ο ς 
Θεοδοσίου Χρηστός 
Σ ι 7 ίκο γλ ου Ιω άνν η ς 
Παπαγεωργίου Στέφανος. ίΑοι-δ. βε€. Υ.Ε.Ε Υπουρν. 

Δικαιοσύνης 33548/4140/26.4.1984/ 

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευ$ύν τσια 
ΑΛ. ΧΩΡΑ 

ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Με την υπουργική απόφαση Δ1/4671 /27.4.84. που εκδό- 
ύηννε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. γίνεται δεκτή, η 
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Επι-δεωρητή Α' 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ν. 309/70 μ.ε μυθολογικό κλι- 
μ άκ ι ο .1 (>ο Κ ουλ ί; α Κ ου ν σ τ αν τ; ν ου του I ω ά ν ν η . 

Με την υπουργική απόφαση Δ1/4445/27.4.84. που εκ·δό- 
ληκε σύμφωνα με τι; κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η 
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Επιθεωρητή Β 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του X. 309/76 με μυ-δολογικο κλι¬ 

μάκιο 9ο Καραχάλιου Νικολάου του Αημητρίου. 

Με την υπουργική απόφαση. Δ1/4674/27.4.84. που εκδό- 
ύηκε σύμφωνα με τις κείμενες οιαταξε:;. γίνεται δέκτη η αί¬ 
τηση παραίτησης από την υπηρεσία του Επιθεωρητή Β Αη^ 
μοτικής Εκπαίδευσης του Ν. 309/76 με μυθολογικό κλι¬ 
μάκιο 9ο Κανελλόπουλου Αημη,τρίου του Αναστασίου. 

Με την υπουργική απόφαση Α2/·28'8()6/30,.12,83. που εν.- 
δό'ύηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανακαλείται η 
Φ.272.4/Α2/27301/22.11.83 απόφαση σχετΓκά με την με¬ 

τάταξη, του Ροϊνά Ιωάννη, από τη Δημοτική στη Μέση Εκ¬ 
παίδευση και στον κλάδο Α2. γιατί η χρονολογία λήψεως 
του πτυχίου του είναι μεταγενέστερη, της χρονολογίας λήψης 
του πτυχίου των κ.ατά τον πίνακα οιοριστέων. τελούν των υπό 
δΐο:ιτώ> ·'30.12.80/ *Αρι4. δ·εδ. ΥΙΕ1Ε του ΤΠΕΪΙΘ 
352/84) 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΡΛΛΗΣ 

Δίε την υπουργία,ή απόςαση 11/1276/6.4.84. που εκσό- 
'ύηκε σύμςωνα με τις κείμενες διατάξεις, εντάσσονται οι πα¬ 

ν α κ άτω υ π άλλ ηλ οι. ω ς ε ξ ής : 

Μπουντούρης Δημοσθένης, κλά&ου ΜΕΠ διοικητικών από 
τον 9ο δα#μό στον 8ο δαίΐμό. με πλεόνασμα χρόνου στο βα- 
·1·μό αυτό στις 4.1.84. 5 μήνες και 17 μέρες. 
Τσακοπιάκος Αναστάσιος, κλάδου ΣΕ3 επιστατών από τον 

11ο στο I Οο δα4μό με πλεόνασμα χρόνου στο βα4μό αυτό στις 
5,1.84. 1 χρόνο. 11 μήνες και 3 μέρες. 
Ντουφτμέ Ροδόπη, κλάδου ΜΕΊ 1 διοικητικών από τον 9ο 

στον 7ο δαόμο με πλεόνασμα χρόνου στο βα-δμο αυτό στις 27. 

2.1984. 2 χρόνια και 13 μέρες. 
Κλάδη Δέσποινα, κλάδου ΔΙΕ11 διοικητικών από τον 9ο 

στον 9ο δαόμό, που ήδη; κατέχει, με πλεόνασμα χρόνου στο 
βα'δαό αυτό στις 27.2.84. 2 χρόνια και 22 μέρες. (Αρι-δ. δεβ. 

ΥΕΕ του ΥΙΓΕΠΘ 4887/26.4.84/ 

ΔΙε εντολή Υπουργού 
Ο Διευό-υντής 

ΣΤ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡίΣΑΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη Φ.38/2/Ί 063/17.4.84 απόφαση της Νομάρχου Α¬ 

νατολικής Αττικής, έγινε αποδεκτή η παραίτηση της δασκά¬ 
λας Π αυλή Αναστασίας του Σπύρου. με όα-δμό Α/ντή IV και 
Μ.Κ.8. 

Αιορόίονεται η αρί'δ. 5647/9.3.84 απόφαση του Υπουργού 
Αικαιοσύνης. που δημοσιεύτηκε στο αρι-δ. 95/19.3.84 ΦΕΚ 
τ. Γ' ως προς το όνομα της διοριζόμενης δικηγόρου Γεωρ¬ 

γίας Μ:χ. Μιχαήλ, από το λανόαΓμένο «Γεωργία Βασ. Βα- 

Με τη Φ.38/2/ 
τ ολικής Αττικής, 

Σακελλαροπούλου 

I 107/17.4.84 απόφαση της Νομάρχου Ανα¬ 
έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Δασκάλας 
Σταυρούλας του Γεωργίου, με βα&μό Α/ντή 

Λ' και Μ.Κ.8. 
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Με τη Φ.8·8/ 2 'Μ ίϊ'9/17.4.84 απόφαση τη; Νομάρχου 
Λνατολικής Αττικής. έγινε αποδεκτή η παραίτηση του δασκά¬ 
λου Συ.υονίωτάκη Ιωάννη του ϊνων 7νου. υ.ε βαθμέ Διδ/λου Λ 
με λί.ΚΤ. 

Με τη Φ.8ν2/Ί.1 02/ I 7.4.84 από;αση τη; Νομάρχου Ανα¬ 
τολικής Αττικής. έγινε αποδεκτή η πα:αίτηση της δασκάλας 
Λρτινοπούλου Ουρανίας του Διονυσίου, με βαθμό Λ/ντή Α' 
καί Μ.Κ.8. 

II Νοαάοχης 
Α. ΣΥΝΟΔΪΝΟΙΥ 

ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη 1096/26.4.84 ατό;αση του Νομάρχη Διαμερίσματος 
Δυτικής Αττικής, του εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 

τάξεις, γίνεται δεκτή η παραίτηση ατό την υπηρεσία του δι¬ 
δασκάλου Τσάμη Ηλία του Ιερόθεου με βαθμό Δ/ντή Α' κί 
Μ.Κ.8 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λίγ. Ανάργυρων του 4ου 
Γράφείου Δ,ιΚ.,Δ.Δ. Αττικής που υποβλήθηκε στις 10.4.1 984. 

Με την 938/26.4.1984 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος Δυ¬ 

τικής Αττικής. που ε/δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 

ξεις. γίνεται δεκτή: η παραίτηση από την υπηρεσία του δ/λου 
Λποστολόπουλου Ανιδρέα ταυ Αποστόλου, με βαθμέ Δ/ντή Β' 
και Μ.Κ.8 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Περιστεριού του 2ου 
Γραφείου Δ.11 Δ.Δ. Αττικής, που υποβλήθηκε στις 15.8.84. 

Ο Νομάρχης 
ΘΑΝΑΣΗΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΙίΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με τη Δ,Ε. 1110/19.4.1984 απόφαση του Νομάρχη Θεσ- 
σαλονίκης, που ε/δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύ¬ 
ουν. μονιμοποιείται η νηπιαγωγός Γκονέλα Αικατερίνη του 
Νικολάου, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Νομού 
Θεσσαλονίκης στο βαθμό νηπ/γού και Μ.Κ.2. 

/1ε τη Δ.Ε. Μ 65/25.4.1 984 απόφαση του Νομάρχη Θεσ¬ 

σαλονίκης. του εκδόθηνυε σύμφωνα με τ:ς διατάξεις που 
ισχύουν. έγινε δεκτή η αίτηση παραίτησης απο την υπηρεσία 
της Παναγιώτα κ η Ν !κ η : του I ω άν νη. δασκάλας με β αθ μ ο 
Δ/ντή Α'. Μ.Κ.8. 

0 Νομάρχης 
ΛΤΚΟΤΡΓΟΣ ΣΑΚ ΕΛΑ ΑΡΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΛΝΝΙΝΩΝ 

Με τη ΜΕ. 1644/17.4.1984 απόφαση του Νομάρχη Ιω- 

αννίνων. π;υ εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

μονιμοποιούνται οι κατωτέρω εκπ/κοί λειτουργοί της Δ/νσης 
Μέσης Εκπ/σης Νομού Ιωαννίνων. στη θέση που ανήκουν 
7„α: με το βαθμό και μισθό που κατέχουν, γιατί συμπλήρω¬ 

σαν από του διορισμού τους μέχρι σήμερα, διετή ευδόκιμη 
υπηρεσία : 

Εζνεπίδου Αντωνία του Ραφαήλ. Φυσικής Αγωγής με 
Μ.Κ.3. του Γ/σίου Κόνιτσας. 
Σπάθής Γεράσιμος του Χαράλαμπου. Φυσικός με Μ.Κ.3. 

του Γ/σίου Δελβινακίου. 
Γιαννηρίζος Δημήτριος του Γεωργίου. Θεολόγος με Μ.Κ.8. 

τ ου Λύκε ίου ΓΙ ρ α μ άντ ων. 
Γείτονας Δημήτριος του Ιωάννη. Φυσικής Αγωγής με 

Μ.Κ.3. του Γ/σίου Κεφαλοβρύσου. 

Με εντολή Νομάοχη 
Ο Διευθυντής* " 

ΚΩΝ'ΝΟΣ Τ21ΑΛΛΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Με την 346186/12.4.84 απόφαση 
ου εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενε 

του Νομάρχη Καβάλας 
ς διατάξεις, γίνεται δε¬ 

κτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Γούνα ρόδου Ελένης 
του Κων/νου, κλάδου Λ4 με βαθμό Λυκειάρχη και Μ.Κ.9. του 
Λυκείου Ελευθεοούπολης Καβάλας, που υποβλήθηκε στις 5. 
4.1984. 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΕΛΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Με την 526/25.4.1984 απόφαση του Νομάρχη Καρδί¬ 

τσας ί πρ·ω τ. Δ ν ση ς Δ ημ ο τ: κ ή ς Ε /. π/ ση ς), που εκδόθ ηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η παραί¬ 

τηση από την υπηρεσία της δασκάλας Καγιά Ευτυχίας του 
Ιωάννη, με βαθμό Δ/ντή ΙΓ και Μ.Κ.8 του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Καρδίτσας, σου 1ου Γραφείου Δημ. Εκπ/σης. που 
υποβλήθηκε στις 17.4.1984. 

Ο Νου.άοχης 
ΔΙΙΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚ11Σ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Με τη 203/16.4.1984 πράξη του Προϊσταμένου του 3ου 
Γραφείου Μ.Γ.Ε. Πειραιά, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν και σε εκτέλεση της 4/10.4,84 

πράξης του ΙΓΥΣΜΕ Πειραιά, μονιμοποιούνται οι παρακάτω 
καθηγητές : 

Αθανασίου Ιωάννης του Αθανασίου, Κλ. ΑΙ . Μ.Κ.3. του 
Α υκ ε ί ο υ Γλ υφάέ α ς. 
Αγαλλοπούλου Μαριάνθη του Ιωάννη. Κλ. Α2, Μ.Κ.3. του 

Γυμνασίου Βάρης. 

Ηρακλέους Γεώργιος του Δημητρίου, Κλ. Α2. Μ.Κ.3, του 
Λυκείου Υδρας. 
Λαουτάρης Ιωάννης του Προκοπίου. Κλ. Α3. Μ.Κ.3. του 

Γυμνασίου Αίγινα;. 

Οι πα:απάνω καθηγητές διορίστηκαν με το ΦΕΚ 248 

1.9.80 τ.* Γ). 

Αίντα Πολυξένη του Λνδρέα. Κλ. Α11. Μ.Κ.3. του Γυ¬ 
μνασίου Βούλα; ΦΕΙν διορισμού 142/22,5.81/ 

Ο Π σοϊστάυ,ενος 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΒΛΣΙΝΟΣ 

Με την 60 '27.4.1984 πράξη του Προϊσταμένου του 1ου 
Γραφείου Μ.Ε. Θεσ/νί*/.ης. που στηρίχθηκε στην 6/13.4.84 

πράξη του Π ΥΣΜΕ Θεσ/νίκης, μονιμοποιήθηκε η Κατσιά- 
νη Αλεξάνδρα του Χαρισίου, Κλάδου Α2 και Μ.Κ.4 του Γυ¬ 

μνασίου Ν. Μηχανιώνας. 

Ο II οοϊστάαενος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΕΜΟΠΟΥΔΟΣ 

ΔΙε την 11/2.3.1984 πράξη του Δ/ντή Μέσης Γενικής 
Εκπ/σης Ν. Πέλλας, που εκδόθ ηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου ΙΟ του Ν. Δ/τος 287/1974 και στηρίζεται 
στη 2/29.2.84 πράξη του ΠΥΣΜΕ Πέλλας, εντάσσονται 
από 29.2.1984 (ημερομηνία συνεδρίασε ως του Συμβουλίου) 
οι παρακάτω εκπαιδευτικοί λειτουργοί με Μ.Κ.3 στο βαθμό 
του καθηγητή με Μ.Κ.4 με πλέονάζοντα χρόνο υπηρεσίας κα¬ 

τά την ημερομηνία αυτή το χρόνο που αναγράφεται απέναντι 
από το όνομα του καθένα: 

Κλάδου Α1. Μ.Κ.4: 
Κ: ι τσ άκη Α ν α σ τ ασ ία του Αθ α ν α σ ί ο υ έ τ η 3. υήνας I, ημέ- 

οα ϊ. 
Κλάδου Α2. Μ.Κ.3: 

Ιντζέ; Παύλος του Παντελή, μήνες 2, ημέρες 22. 
Μήτσκου Αικατερίνη του Μεθοδίου έτη 2, μήνας 1. ημέ- 

ρες 9. 
Τζιαμαλής Αχιλλέα; του Κων/νου μήνες 2. ήμερες 21. 
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Κλάδου Λ3. Μ.Κ.3: 
Μ3ίλΧ:λ ]>!7:τωρια του Χτιττοσότου :;.ήν:σ !). ηαέοετ 26. 

Κλάδου Λ4. Μ.Ιν.3: 

Ιριανταφυλλιδου Δέσποινα του Δημητρίου. μήνες 10, ημέ- 

Κλάδου Λ6. X1,1 ν.3; 

Λναστ:<σ:άδο„ Φωτε νή του Δημητρίου μήνες 5. ημέρες 29. 

Κλάδου Α5 31.Κ.3: 

Ιζωρτζ'δου Στέλλα 
νας 1, ηυ.έοα 1. (Αοιθ. 
Ι.ΙΠΠ/ 

Αγγελική του Ιωάννη έτη 2, υ.ή- 
βεβ. Υ'ΕΕ του ΥΠΕΠΘ 4897/17. 

υ Αιευθυντής 
ΒΓΡΩΝΑΣ 3ΙΟΖΛΚΙΛΗΣ 

Με τη, 10/29.2.84 πράξη του Προϊττχμένου της Δ/νσης 
31.Γ.Ε. X. Πιερίας. ;:ου εκδόθηκε μετά από την πράξη του 
] I . Υ.ΣΛί.Ε. 2/27.2.84 και στηρίζεται στις κείμενες διατά¬ 
ζεις. εντάσσονται την 27.7.84 σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Ν.Δ. 287/74. οι; 

Σαλδαράκη Αγλαΐα, καθηγήτρια κλ. Α3 (Μαθηματικών») 
Μ.Κ.3 του Γυμνασίου Κολινδρού, από το βαθμό του καθη¬ 
γητή Μ.Κ.3 στον ίδιο βαθμό του καθηγητή Μ.Κ.4 με πλεο- 
νάζοντα χρόνο την ίδια ημερομηνία 1 έτος. 10' μήνες και 16 
ημέρες. 

' Ορφανού—Αχτσαλωτίδου Ειρήνη. καθηγήτρια κλ. Α2 
(Φιλολόγων) Μ.Κ.3 του Γυμνασίου Αιγινίου, από το βάψιμό 
του καθηγητή Μ.Κ.3 στο βαθμό του καθηγητή Μ.Κ.4 με 
πλεονάζοντα χρόνο την ίδια ημερομηνία 1 έτος. 5 μήνες και 
4ο ήμερες. 

Παπανικολάου Κων/νος. καθηγητής κλ. Α2 (Φιλολό¬ 
γων) του Γυμνασίου Κολινδρού, από το βαθμό του καθηγητή 
31.Κ.3 στο βαθμέ του καθηγητή 31.Κ.4 με πλεονάζοντα χρό¬ 
νο την ίδια ημερομηνία 1 έτος και 3 ημέρες. 
Κομπατσιάρης Νικόλαος, καθηγητής κλ. Α3 Μ.Κ.3 του 

Λυκείου Κολινδροό. από το βαθμό του καθηγητή Μ.Κ.3 στο 
βαθμό καθηγητή 31.Κ.4 με πλεονάζοντα χρόνο την ίδια ημε¬ 
ρομηνία 7 μήνες και 4 ημέρες. 
Καλογιάννη Φανή, καθηγήτρια κλ Α2 (Φιλολόγων) 31.Κ.3 

του 6ου Γυμνασίου Κατερίνης, από το βαθμό του καθηγητή 
31.Κ.3 τσο βαθμό του καθηγητή Μ.Κ.4 με πλεονάζοντα χρό¬ 
νο την ιεια ημερομηνία 9 μήνες και 4 ημέρες. 
Νικολού Βασιλική, καθηγήτρια κλ. Α2 (Φιλολόγων) 

Μ.Κ.4 του Γυμνασίου Περίστασης, από το βαθμό του καθη¬ 
γητή Μ.Κ.4 στο βαθμέ του καθηγητή 31.Κ.4 με πλέον ά- 

ζοντα χοό'.ο την ίδια ημεροκτνία 2 έτη. 1 αήν-α κ,αι 9 ηαέο-ες. 
■ Λοιθ. βεβ. ΥΕΙΕ του ΥΙΪΕΠΘ 4897/1 7.4.843. 

Ο II εοίστάαενος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

31ε την 11/9.3.1984 πράξη του Προϊσταμένου του 1ου 
Γοαφείου 3ί/κών Σχολείων Δ.Ε. Ροδόπης — Έβρου, που 
στηρίζεται στη 2/8.3,84 πράξη του ΙΙ.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Ροδό¬ 
πης, εντάσσεται ο Αραμπατζή 3Ιεμέτ 3!πεκήρ του Αμέτ, δά¬ 

σκαλος του 31 Ακου Σχολείου Δαρμένης. απόφοιτος της Ε.Π. 

Α.Θ.. από1 το βαθμό Διδασκάλου 31.Ιν.3 στο βαθμό Διδα¬ 
σκάλου 31.Κ.4. με πλεονάζοντα χρόνο στις 8.3.1984. ημε¬ 

ρομηνία συνεδρίασης του ΙΙΓΣΔιΕ Ν. Ροδόπης, 1 έτος. 4 
υ.ήνες και 17 ημέρες. (Λρ:θ. βεβ. Τ.Ε.Ε. Υπουργείου Εθνι¬ 

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων 5129/18.4.84). 

Ο Π οοϊστάμενοσ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΡΒΣ 

31ε την 3/15.3.1984 πράξη του Προϊσταμένου του 2ου 
Γραφείου 3Ι/κών Σχολείων Δ.Ε, Ροδόπης, που στηρίζεται 
στη 2/8.3.84 πράξη του Π.Υ.Σ.ΔΈ. Ν. Ροδόπης, εντάσ¬ 

σονται οι κατωτέρω εκπ/κοι λειτουργοί Δ.Ε. : 

3λή ισιαους Χουσειν τον 31εμετ. με πλεονάζοντα χρόνο 
1 έτος. 10 μήνες και 20 ημέρες ',στις 8.3.84, ημερομηνία 
συνεδριάσεως του 1Ι1ΣΔΕ,. από το βαθμό του Διδασκάλου 
31.Κ.3 στο βαθμό του Διδασκάλου Μ.Κ.Γ 
Χασάν Πάλα Σαλή Σαμή του Χουσεΐν, με πλεονάζοντα 

χρόνο 1 έτος. 5 μήνες και 1 ημέρα (στις 8.3.84, ημερομηνία 
συνεδριάσεως του 11ΥΣΔΕ), από το· βαθμό του Διδασκάλου 
31.Κ.3 στο βαθμό του Διδασκάλου 31.Κ.4. 

Γασκιν Χασάν του Ισμαλήλ, με πλεονάζοντα χρόνο 1 έτος, 
3 μήνες και 20 ημέρες (στις 8.3.84, ημερομηνία συνεδριά- 

σεως του 11 ΥΣΔΙθ, από το βαθμό του Διδασκάλου 31.Κ.3 

στο βαθμό του Διδασκάλου 31.1\.4. 

Αχμετζίκ 3Ιεμέτ Χασάν του Χασάν, με πλεονάζοντα χρό¬ 

νο 1 έτος. 1 μήνα και 29 ημέρες (στις 8.-3.84. ημερομηνία 
συνεδριάσεως του ΠΥΣΔΕ,'. από το- βαθμό του Διδασκάλου 
31.Κ.3 στο βαθμό του Διδασκάλου Μ.Κ.4. 

3ίατρατζή 31παϊράμ του Σαλή. με πλεονάζοντα χρόνο 1 

έτος, 1 μήνα και 12 ήμερες (στις 8.3.84, ημερομηνία συνε- 

δριάσεως του 11ΓΣΔΕ), από το βαθμό του Διδασκάλου 
Μ.Κ.3 στο βαθμό του Διδασκάλου Μ.Κ.4. 

Καρά Χουσειν Μ,εμέτ του Αλή, με πλεονάζοντα χρόνο 1 
έτος και 27 ημέρες (στις 8.3.84, ημερομηνία συνεδριάσεως 
του ΠΥΣΔίΕ), από το βαθμό του Διδασκάλου Μ.Κ.3 στο 
βαθμό του Διδασκάλου Μ.Κ.4. 

Καρά 3ίπεκήρ Αχμέτ Χασάν του Χαλήλ. με πλεονάζοντα 
χρόνο 5 μήνες και 12 ημέρες (στις 8.3.84. ημερομηνία συ¬ 

νεδρίασε ως του 1ΙΓΣΔΕ). από το βαθμό του Διδασκάλου 
Μ.Κ.3 στο βαθμό του Διδασκάλου Μ.Κ.4. 

31πας Χασάν 3ίπιλάλ του Χασάν, με πλεονάζοντα χρόνο 
5 μήνες ν.α: 7 ημέρες (στις 8.3.84. ημερομηνία συνεδριά¬ 

σεων του ΠΥΣΔΕ), από το βαθμέ του Διδασκάλου Μ.Κ.3 

στο βαθμό του Διδασκάλου Μ.Κ.4. 
Ακραμπά Χασάν Χουσειν του Μουσταφά, με πλεονάζοντα 

χρόνο 2 έτη. 4 μήνες και 20 ημέρες (στις 8.3.84, ημερο¬ 
μηνία συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ3. από το βαθμό του Διδα¬ 
σκάλου Μ.Κ.3 στο βαθμό τοο Διδασκάλου 31.Κ.3. (Αριθ. 
βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Εθνικήν Παιδείας και Θρησκευμά¬ 

των 5129/1 8.4.84/ 
Ο Π οοϊστά'κενος 

Ν1Κ0Λ ΑΟΣ ' Μ Π13131Π ΙΝΙΙΣ 

Διορΰώοειζ οφαλμάιων 

Στο ΦΕΚ 58/20.2.1984 τ. Γ. που δημοσιεύτηκε η περί¬ 
ληψη της 1/11.1.84 πράξης του Προϊσταμένου του 1ου Γρα- 

οεέου 31/κών Σχολείοον Δ.Ε. Ξάνθης, που στηρίχθηκε στην 
23/21/12/1983-πράξη του ΙΙΥΣΔΕ Ν. Ξάνθης, σχετικά 
με τις εντάξεις δασκάλων Δ.Ε.. γίνεται η διόρθωση της πα¬ 
ραπάνω περίληψης μόνο ως προς τον πλεονάζοντα. χρόνο υπη¬ 
ρεσίας του δασκάλου Εμίν Χουσνή του Σαλή αντί του λανθα¬ 

σμένου «5 έτη. 3 μήνες και 4 ημέρες» στο σωστέ «5 ετη. 3 

μήνες και 10 ημέρες». 

(Από το Ιο Γραφ. Μ/κών Σχολείου Δ.Ε. Ξάνθης» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Με την Ε.5936/203 της 18.4.1984 τον Υζπζ- 
γού Οικονομικών, του εκτέθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 

τάξεις, προάγεται κατ’ εκλογή από τον 3ο στο 2ο βαθμό ο υ¬ 
πάλληλος του κλάδου ΑΤ6 Επιθεωρητών Εφοριών Καπνού 
του Υπουργείου Οικονομικών1 Ρετσίνάς Κων. Σαράντος που 
έχει τα νόαιυα προσόντα. (Α:ιθ .βεβ. ΙΈΕ' Υπ. Οικονομι¬ 

κών Ε. 5936/369 4/ ί 9.4.84 ϊ. * 

31ε την Ε.6249/2737/30.4.84 απόφαση του Υπουργού των 
Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 

ξεις, παρέχεται στους παρακάτω υπαλλήλους με βαθμέ 3ο και 
4ο του Κλάδου ΑΤΙ Εφοριακών, ο βασικός μισθός του 2ου βα¬ 

θμού, γιατί έχουν τα νόμιμα προσόντα ως ακολούθως: 
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Με βάψιμό 3ο·: 
Λν-έστη Λ. Βασιλική 
Γκενέ Β. Ανδρέα 

Με βα&ιμό 4ο: 
Μαρν.οπούλου Μ. Ελένη. (Αο'Λ. βεβ. ΥΕΕ Υπουο. Οικον. 

Ε.6249/3533/30.4.1 984). 

Με την Κ.6248/2738/30·. 4.1984 απόφαση του Υπουργού 
των Οΐ7*ονομικών, του εκδόληρ/.ε σύμφωνα. με τις κείμενες δια¬ 

τάξεις. παρέχεται στους κατωτέρω υπαλλήλους με βα&μό 4ο 
του Κλάδου ΑΡ2 Εφοριών ο βασικός μισθός του 3ου δαρμού, 
γιατί έχουν τα νόμιμα τροσόντα. 

Κοσμά — Καλλιγά Σ. Δέσποινα 
ΛI ακ ρυίδ άκη Σ. Εφ ήν η 
X αν οχ ο όλου Σ. Σοφία 
Μουσαδέ Δ. Χρηστό 
Χούρο II. Μαρίνο. (Αρι#. βεβ. ΥΕΕ Γπ. Οικ. Ε.6^48/ 

3534/30.4.1984). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γεν. Γραμματέας 

ΞΕΝ, ΠΕΛ0Γ1ΟΝΝΉΣΙΟΣ 

Με τη 4807 I /4θί)'9/30.4.1 984 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα του Υπ. Οικονομικών του εκδο/ζηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. έγινε αποδεκτή ατό την Υπηρεσία η τα- 
ραίτηση του υτοολήό-ηκε με την ατό 27.4.1084 αίτηση π αρ αί¬ 

τησε ως του Ματσούκα Δημητρίου υπαλλήλου με βα-ίίμό 4ο καί 
μ’.σ&ό 3ο του προσωρινού Κλάδου ΑΡΗ Ελεγκτικού του Γ.Λ. 
Κράτους. 

Ο ταραχάνω τροάγετα: αυτοδίκαια στον Ηο βαόίμό του 
*·2:ου Κλαϊου επειδή συντρέχουν ο: ατασαίτητες ποοϋποόΚσεις 
του άρθρου 12 του X. 887/79. 

Μ: -.η 41)842/39 4 3 /30.4.198 4 απόφαση του Γενικού 
] ραμματεα του Υτουργείου Οικονομικών, του εκδότην, ε σύμ- 
ρωνα με σ: όιχταξεις του ισχύουν, έγινε ατοόεκτή ατό την 
Υπηρεσία η ταραίτηση του υτοβλήνηκε με την ατό 16.4. 
1984 αί:ηση παραιτησεως της Δημητρακά Αθανασίας, υπλ- 

λήλου με βα6·μό 1ί)ο του Κλάδου ΜΕ3 — Ελεγκτικού το* 
Γ.Λ. Κράτους, στο I 0.4.1984. ημερ ομην ί α του ατο όίγβηκε 
το διορισμό της σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία. 

Με τη 479*1 4''3989/30.4.1984 ατόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υτουργείου Οικονομικών, του εκδό^ηκε σύμ¬ 

φωνα με τ:; κείμενες όιατάξεις. έγινε ατοόεκτή ατό την 
Υτηρεσία η ταραίτηση του υτυβλήό/ηκε με την ατό 24.4. 

1984 αίτηση ταραιτήσεως του Τσέλλου Δημητρίου. υταλλή- 
λ ο υ με ό α 0 υ ό 4 ο καί μ; σ ό 6 3ο. του Π ροσωρι ν: ύ Κ λ ά ό ο υ 
Λ ΓΗ — Ελεγκτικού του Γ.Λ. Κράτους. 

<) παραπάνω τροάγετα: αυτοδίκαια στον 3ο 6α£μ6 του 
ίσιου Κλάδου, επειδή συντοέχο-υν Οί απαραίτητες τ:οϋτο*$έ- 
σε:ς του άρθρου 12 του X. 887 Ί 979. 

Με τη 43073/3720/30.4.1984 αϊτό φάση του Γενικού 
Γραμματέα του Υτουργείου Οικονομικών, του εκ δόθηκε σύμ¬ 

φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, έγινε ατοόεκτή ατό τη/ 

Υ'τηρεσία η ταραίτηση του υποβλήθηκε με την ατό 30.3.81 

αίτηση π αρ αιτήσεως του Κασμερίδη Χρήστου, υταλλήλου με 
βα&μό Ιο του Κλάδου ΛΓ1/3 Ελεγκτικού του Γ.Λ. Κράτους. 

Με τη 41510 3514/30,1.1984 ατόφαση του Γενικού 
Γραυυ.ατέα του Υτουργείου Οικονομικών, του εκό>3η·κε σύμ¬ 

φωνα με τις κείμενες διατάξεις. έγινε ατοόεκτή ατό την 
Υ'τηρεσία η ταραίτηση του υποβλήθηκε με την ατό 4.4.84 

αίτηση ταραιτήσεως του Γραμματικά Χρήστο*. υταλλήλου 
με όα^μό 4ο και μ:σ£ο 3ου. του Π ροσωρινού Κλάδου ΑΡΗ- 

Κλεγκ. του Γ.Λ. Κράτους. 

Π ταρατάνω τροάγετα: αυτοδίκαια στον 3ο οα£μό του 
ίσιο- Κλάδου, ετειόή συν τ; έχουν οι αταοαίτητε; π:οϋπθ£έ- 

σεις του άρκτου 12 του Ν.' 887/79. 

Με τη 41752/3543/30.4.1984 ατόφαση: του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείο* Οικονομικών, του εκδό-δηκε σύμ¬ 

φωνα με τις κείμενες όιατάξεις, έγινε ατοόεκτή ατό- την 
Υτηρεσία η. ταραίτηση το-υ υ το βλήθηκε με την ατό 4.4.84 

αίτηση ταραιτήσεως του Μαραγκάκη Νικολάου, υπαλλήλου 
με βα-δμό 4ο και μισδό 3ου, του Προσωρινού Κλάδου ΑΡ3 

Ελεγκτικού του Γ.Λ. Κράτους. 
Ο ταρατάνω τροάγετα: αυτοδίκαια στον 3ο βα'δμό του 

ίοιου Κλάδου, ετειόή συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
του άρθρου 12 του X. 887/1979. 

Με τη 44740/3796/30.4.1984 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, του εκόόδηκε συμ¬ 
φορά με τις κείμενες διατάξεις, έγινε αποδεκτή ατό την 
Υτηρεσία η ταραίτηση του υποβλήθηκε με την ατό 9.4.84 

αίτηση ταραιτήσεως της Ζλατάνου Ευαγγελίας, υπαλλήλου 
με βα$μό 4ο και μισ#ό 3ου. του Προσωρινού Κλάδου ΑΡ3— 

Ελεγκ. του Γ.Λ. Κράτους. 
Η παραπάνω τροάγετα: αυτοδίκαια στον 3ο βα^δμό του ίδιου 

Κλάδου, ετειόή συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις του 
άρ-5του 12 του Ν. 887/1979. 

Μ,ε τη 43243/3650/30.4.84 ατόφαση του Γενικού Γραμ¬ 

ματέα του Υπ. (Κκ/κών. του εκόό/η,κε σύμφωνα με τις διατά- 
ξεις του ισχύουν, έγινε αποδεκτή από την Υτηρεσία η παραί¬ 
τηση του υποβλήθηκε με την ατό 4.4.84 αίτηση ταραιτήσεως 
του Συλλιγνάκη Κων/νου υπαλλήλου με βάψιμό 4ο του προσω¬ 

ρινού Κλάδου ΑΡ3' Ελεγκτικού του Γ.Λ. Κράτους. 

Με τη 450 45/38·] 0/30.4.84 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 

ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδό#ηκε σύμφωνα 
με τις όιατάξεις που ισχύουν, έγινε αποδεκτή από την Υπη¬ 
ρεσία η παραίτηση που υποβλήθηκε με την ατό 9.4.84 αίτηση 
ταραιτήσεως του Χσρτατσιάνη Δημητρίου υπαλλήλου με βα- 
όμό 4ο του Κλάδου ΜΕ3 Ελεγκτικού του Γ.Λ. Κράτους. 

Με τη 48428/30.4.84 απόφαση του Γεν. Γραυματέα του 
Υτουργ. των Οικ/κών του εκόόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, παρέχεται ο βασικ,ός μισθός του 3ου βα-δμού στους 
πιο ν.άτω υπάλληλους με δαδμό 4ο του προσωρινού Κλάδου 
ΑΡ3 Ελεγκτικού επειδή συμπλήρωσαν τρία χρόνια υπηρεσία 
και έχουν κρι-δεί προακτέοι κατ’ εκλογή. 

Κ υρ.(αν. ότ ο υλ ο Κω ν / ν ο 
Ζαζάνη Ιωάννη. Λτιδ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικ/κων Λ.4405/ 

3536/30.4.84). 

έ\ίε τη 48420/30.4.84 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του 1‘τ. Οικ/κών που εκδά&ηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. παρέχεται ο βασικός μισθός του 3ου βαθμού στους πιο 
κάτω υπαλλήλους με βα*δμό 4ο του Κλάδου ΑΡ3 Ελεγκτικού 
επειδή συμπλήρωσαν τρία χρόνια υπηρεσία σ:ο βα-δμό του κα¬ 

τέχουν και έχουν κρίνει προακτέο: κατ' εκλογή : 
Α&ανασιάδη Θεοφάνη 
Ιόογι ατζόγλου Xρήστο 
Κυσαλέο Νικ,όλαο. (Λσι/. βεβ. ΥΕΕ ϊ’π. Οικ. Λ.4405/ 

3536/30.4.84), 

Αίε τη 48429/39.1.84 απόφαση του Γεν. Γραμματέα του 
Υπουργείου των Οικονομικών που εκδόνηκε σύμφιονα με τις 
κείμενες διατάξεις, παρέχεται ο βασικός μισθός το·υ 3ου σα¬ 
ν μου στον υπάλληλο με βαδμό 4ο του Κλάδου ΑΡΗ Ελεγκτι¬ 
κού Λέφα Θεόδωρο, γιατί συιμπλήρο^σε τρία χρόνια υπηρεσία 
στο 'β-α'&ΐλό που κατέχει και έχει κρι^εί προακτέος κατ' εκλο¬ 
γή. ίΑ.ρι-3. ?εβ. ΥΕΕ Υπ. Οι’κ. Λ.4405/3536/30.4.84). 

Με τη 4842*7/30.4.84 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπ. Οικονομικών που εν-δόώηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, παρέχεται ο βασικ,ός υισλός του -ου βα·3μού στην 
υτάλ/,ηλο με βαάμό 3ο του Κλάδου ΑΤ2 Ελεγκτικού ΧΤ:κολέα 
Νικολίτσα επειδή συμτ/,ήρωσε τρία χρόνια υτηρεσία στο 3ο 
κισ^ολογικό και έχει κοιόλεί προακτέα κατ’ εκλογή. (Άρι#. 
βεβ. Υπ. Οικ. Λ, 4405/3536/30.4.84). 
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( ΛΙϊ ΙΟ. 1.228/Ι055/;ιΟ.4.84 ιζλγιζτ, του 1\ν!·/.ου 
I ρλίΊ.ζ~ιχ του 1 -ευρ-,'ΐίου ():χονεμ,>7.ών. —ου ζν.ζί^τ,'/ζ οχ/.- 
φωνα με τις κειμεν ες δ ατάξεις. έχουν προαχ^εί κατ’ εκλο¬ 
γή 2770 τον 3ο ττο 2ο οαΧμο οι ταρακάτω υπάλληλοι του κλά- 
οο^ Α 1 I Έιφο-ρια κ (ον. το - έχ ο υ ν τ 2 ν ομ ι μ α τ: οτόν τ 2. οο ς α κο- 
λού&ως : 

ί 1 ρ 9 λ ν: ο η * Ευ άγγ έλος 
Χατξηνι/ολάτυ I εωρ-ίος. Λ:ι6. βεβ. ΓΕΕ IV.. Οικονο¬ 

μικών Ε. 0:25.8/3527/30,4.84; * 

-Με τη> 1.1925/348/30.4. ί 984 ατοφαση του Γενικού 
-ί ραμματεα του ϊτουργείου Οικονομικών, του εκοόό'ηκε σύμ- 
9ωνα με τ:ς κείμενε: διατάξεις, ένε: ταρασχε&εί ο βασικός 
μιτόός του 3ου βαόμού στη Γιαννίου Η. Στυλιοτνή, Τελωνεια¬ 
κό Ελεγκτή με ίο βαώμό του Κλάδου ΑΤΙ Τελωνειακών του 
Γτουργείου Οικονομικών, -ετειδή συμτλή-ρωσε τριετή (3:) υπη¬ 

ρεσία στον ίο οα#μο και τυιμτε ρ ι λ αμβάν ε τ α: “τον ίδιο τίνακα 
μ σύ-ολογικά προακτέων υταλλήλων 4ου βαθμού. για τον 3ο. 

έτους 1983. (Αρ:-!/. βεβ, ΤΕΗ Γτ. Οικονομικών Τ.Ι925/ 
3544/2.5.84). 

Με την 1.19-24/547/30.4.! 984 ατόφαση· του Γενικού 
ί ραμματεα του 1 πουργειου Οικονομικων. του ε*/2όΖηκε σύμ- 
υωνα με τις κείμενες διατάξεις. έχουν τροαχ6εί κατ’ εκλο¬ 
γή ?ε Τελωνειακούς Διευύυντίς με βαό/κό 2ο του Κλάδου 
ΑΤΙ Τ ελωνειακων του \ τουργειου Οικονομικών, οι ταοακχ- 
το) Γελωνειακο: Διευθυντές με βχ'όμό 3ο. ίδ ου Κλάδου, του 
έχουν τ ατ α ι τ ου,με ν α γ ι α τ ην τ ρ ο αγωγή αυτή τ ρ οσόν τ α: 
Τσιγκότουλος X. .Βασίλειος 
Σακαρέλλος Α. Αριστείδης, ί Αρβ* .βεβ. ΓΗΕ Ττ. Οικο¬ 

νομικών Τ.1 92 4/31543/2.5.84 ι. 

Ο 1 ενικός Γοα’χχατέας 
ΞΕΝ. II ΕΑ()ΙΤΟΝΝΙΙ2ΪΟΣ 

μιμες τροϋτονεσί :ς. 1 Λ.ριυ'. βεβ. ΤΙύ'Ιύ Ττ. Οικονομικών 
Λ. ίί57/355 4/2.534). 

Μιε εντολή Ττουργού 
Ο Διευθυντής 
Γ. ΤΖΕΡΜΙΛΣ 

.Με την Ε. 0222 2734/30.4.!984 ατόφαση το, Ττουργ., 
των Οικονομικών, του εκδότη/, ε σύμφωνά με τις κείμενες 
διατάξεις. ταρέχεται στον υτάλληλο με βα#μό 5ο του Κλα¬ 

ό ου ΜΕ! Εφοριών Καλού:η Ε. Ινων/νο ο δασικό; ν.ιτνός 
του 4ου βαθμού, γιατί έχει τα νόμιμα τρυσόν-τα. Λτιό. βεβ. 
Γ .Ε. Ε. Γ του ρ γε ί ο υ Ο :κ ο ν ο μ ι κών Ε. 6222 /3529 / 3 ί). 4.1 9 8 ί . 

Με την Ε. 5221/2735/30.4.1984 απόφαση του Ττουρ¬ 

γού των Οικονομικών, του εκδόίηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 

μενες διατάξεις, ταρέχεται στον υπάλληλο με βα&μό ()ο του 
Κλάδου Μ)Β1 Εφοριών Θεοδωρ ακοαουλο Β. Θεόδωρο, ο βα¬ 

σικός μισθός του αμέσως ετόμενου βαθμού 5 ου. γ ι α τ ί εχει 
τα νόν.αχ τεοσόντα. (Αριλ. βεβ. Τ,Ε.Ε. Γτουσγεί'/υ Ο^ικονο¬ 

μικών Ε, 622:1/2735/30.4.1984). 

Με την Ε. 5223/2733/30.4.1984 απόφαση του Ττουρ¬ 

γού των Οικονομικών, του εκδόνη.κε σύμφωνα με τις κείμε¬ 

νες διατάξεις, ταρέχεται στους κατωτέρω υπαλλήλους με 
6χ6μέ 5ο και μι-σλό 5ο. του Κλάδου ΑΤΙ Εφοριακών, ο βα¬ 

σικός μισθός του με-5ετόμενου βαθμού 4ου. γιατί έχουν τις 
νόμιμες προϋποθέσεις ; 

Δημητρίου Μ. Γεράσιμο 
Μ α ν τ ζ αρ ίδ η I λ Δη μ ήτ ρ: ο. (Α ρ . βεό. Τ .Ε.Ε. 1 πο υ ρ γ. 

Οικονομικών Ε.6223/2733/30.4.84). 

Με εντολή Ττουργού 
Ο Διευθυντής 

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΒΑΡΣϊΑΜΟΣ 

Με τη 48422/221 4/30.4.84 υπουργική απόφαση, του εκ- 
οοληκε σύμφωνα ·μϊ τις κείμενες διατάξεις, χορηγούνται οι 
αποδοχές του βασικού μισθού του 5θ·υ βαθμού στους ταρακάτω 
υταλλήλους με βανμό 6ο του Κλάδου ΑΤΙ Δημοσιονομικού 
του Γ. Λ. Κράτους, γιατί συμπλήρωσαν τις νόμιμες τροϋτο- 

Xεργκενλιδη Κυρι άκο 
Χοτιαδη Νικόλαο 
/V ι άτ α τ α Α άμτ ρ ο 
II α τα# αν α τ ίου I ω άν ν η 
Κ αρ ακολτσίδη X αρ άλ αμτο 
Π ατασαραντότουλο Γεώργιο 
Ξύδη Γεώργιο 
Χονδρού 11 α ρ ασ κ»ε υ ή 
Κ α ν σ άν η Σ αφ ο ύ ρ η Ελ ε υ&ε ρ ί α 
Θώδη Βιργινία 
Α γγε λ α κ ο τ ούλο υ Γ αρ υφ αλλ ι ά 
Ζ α μτ ό γ λ ο υ Ευδ ο κ ί α 
Μαρού*;κα Σοφία 
I ί ατ αν $ ρ ι αν ο ύ Αγγ ε λ ι κ ή 
Κ α ρ ατ αν άγου X α ρ ί κλ 11 α 
Θαλασσινάκη Ελένη 
Λουράκη Αννα 
Κοσμά Μαρία 
Π αταναγιώτου—Ξύδη Αναστασία 
Φάρκωνα ]\1αρία 
Δη.μ ότου*λο Ιωάννη 
Στάϊκου Καραούλη Αναστασία. (Αριλ. 6εβ. ΤΕίΕ Ττ. 

Οικονομικών Λ. 4457/355ί/2.5.84'ν. 

Με τη 48421/22·18/30.4.84 υπουργική ατόφαιτη. του εκ- 
δό^ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τροάγονται. κατ' 
•εκλογή, στον 6 ο βα^μό οι υτάλληλο ι με βαλμό 7 ο του Κλά¬ 
δου ΜΕΙ Δημ/κού του Γ.Λ. Κράτους. Αναστασία Μιχαλο- 
τούλου και Θεόφραστος Μτούρας, γιατί τυ.μτλήρωσαν τις νό- 

Με την Ε. 6231/1957/30.4.1984 ατάφαση του Διευ¬ 

θυντή Προσωπικού Εφοριών του Ττουργείου Οικονομικών, 
του εκδόληκε σύμφωνα με τις κείμενες διαταςεις, έχουν 
τ:οαχ/^εί οι ταρακάτω υτάλληλο:. του έχουν τα νόμιμα ~:ο- 

σοντα. ου ς ακολούθως : 

Κλάδος ΑΤΙ Εφοριακών. 

Ατό τον 7ο στον 6ο 8χ£μό. κατ εκλογή : 

Μτρέζιος Αριστοτέ λ η ς 

Ατό τον 8ο στον 7ο βα-δμο. κατ’ αρχαιότητα ; 

Κέντρα Μαρία 

Κλάδος ΣΕΊ Επιμελητών Εφοριών. 

Από τον Γ1ο στο 10ο βα^μό, κατ’ αρχαιότητα 

Τσ ουκ αλ ά Δή,μη τ ρ α 
II αταγεωργίου Λεμονιά 
Τρίμμη Γεωργία 
ΙΙάρρα Κων/να 
Κ ρέστου Αντωνία 
Παν αγι ω τοτο ύλου Μαρία 
Θανασούλα Παναγιώτα 
Κωνσταντοτούλου Π αν αγ. 

ΓΙλέτσχ Βασιλική 
Δίτλα Ευγενία 
Μταντέκα Παναγιώτα 
Τσιχλά,κη Μαρία 
Νασιούδη Μαρίνα 
Νικολέτου Ελένη. ίΛοιό. βεβ. Τ.Ε.Ε. Ττουσγείου Οικο¬ 

νομικών Ε. 6231/3528/30.4.84). 

Ο Διευθυντής 
ΚΑΡΤΛΛΠΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ 

Με την Τ. 1922/544/30.4.84 ατάφχση του Διευθυντή Διοι¬ 
κητικού Τελωνείων του Ττουργείου Οικονομικών του εκδό- 
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νηκε σύμφωνα με τις κείιμίνες διατάξεις. έ“/ε^ν προαχύΑεί 
κατ εκλογή σε Τελωνειακούς Επιμελητές με Ι()ο δαέ/μό του 
Κλ άδου ΣίΕΊ Επιμελητών Τελούνε ίων του Υπουργείου Οικονο¬ 

μικών. ο: παρακάτω Τελωνειακοί Επιμελητές με Μο δα//μύ 
του ίδιου Κλάδου. που έχουν τ' απαιτούμε να για την προαγωγή 
αυτή προϊόντα: 
Βουλγαρης Ν. Λημήτριος 
Λάισπου Γ. Φωτεινή. (Αρι6. δεδ. ΥΕΕ Υπ. Οικονομικών 

Ί'. 11)22/3538/30.4.1984). 

λ!, την 1.! 1)2] /543 Ή·). 4.19-84 απόφαση το-, Διευθυντή 
διοικητικού Ιελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών που εκ- 
οόύτκε σύμφωνα με τις κ,είίμενες διατάξεις. έχει προαχέλεί 
κατ εκλογή σε Τελωνειακό υπάλληλο με 7ο δα&μό του Ελά¬ 
του ΑΊ I Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, ο Κο- 
ρωνκοτης 1 . Κων/νος. υπάλληλος με 8ο 8αύμο ίδιου Ελάτου, 
που έχει τ απαιτουυ.ενα για την π,ροα*^ωγή αυτή πσοσόντα. 

·Λ;ιΈ μ,εδ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομικών Τ. 1921/3539/30.4. 
1984). 

Με την Τ'. 192)0/542/30.4.1984 απόφαση του διευθυντή 
Διοικητικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που εκ- 
δό6ηκε σύμφίονα με τις κείμενες διατάξεις. έχουν προ αχνέ ί 
κατ εκλογή σε υπαλλήλους με 4ο δα&μό του Κλάδου ΑΤΙ 
Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών. οι παρακάτω 
υπάλληλοι με βα/μό 5ο. ίδιου Κλάδου, που έχουν τ’ απαιτού¬ 
με να για την προαγωγή αυτή προϊόντα: 

Στρογγυλής Σ. Δημήτριος 
Σιόγκας Λ. Π αντελής 
Παπαϊωάννου Γ. Δημήτριος 
Μανώλης Α. Θωμάς 
Καλαμάρας Γ. Ιωάννης 
Καπετάνος Δ. Κων/νος 
ίΐέρρας Γ. Αναστάσιος 
11 λαγιαννάκος Η. II αναγιώτης 
Κοοιζή; Ν. Λη/ήτριοσ. ,ΛοιΊα. δεδ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομι¬ 

κών Τ. I 92-0/8540 ΜΟ.4.1984). 

Ο Διευθυντής 
ΣΙΙΥΡΟΣ ΣΚΟΥΡΤΤΙΣ 

Με τη 48480/30.4.1984 απόφαση του Δ/ντή Προσωπικού 
Ελεγκτικού Ι\λάδ»ου του Γ.Λ. Κράτους, που εκδό&ηκε σύμφω- 
να με τις ισχυουσες διατάξεις, προάγεται κατ' εκλογή από 
τον 6 ο στον οο δα^μό του Κλάδου Δ1Ε3 - - Ελεγκτικού του 
Γ·Λ. Κράτους ο υπάλληλος Λυράκης Μιχαήλ, επειδή έχε: τις 
νόμιμες προϋποθέτεις. (ΐΑρι6. δεδ. ΠΕΣ Υπ. Οικ/κών Λ. 
4405/3536/30.4.84). 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 
Δ. ΛΑΔΙΠΪΡΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Με τη 248461) 19.4.1984 απόσαση του Υπουργού Γεωρ- 

γίας, στους πιο κάτω υπάλληλους του Κλάδου ΑΤΙ Γεωπο- 

ν:κ;ύ. με οο δα*>μί. που συμπλήρωσαν από τη χρονολογία 
λήψειος της μ:σ5·ολογ:κή: προαγωγής του ο συ βαθμού. τον 
απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από τον οο στον· 4ο 6α#μί 
και κρόύηκαν προακτέο: κατ’ εκλογή, χορηγείται ο δανικές 
μισθός του 4ου δαρμού. με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 
του X. 887 79. ως εξής : 

Λουκερη Αναστασία του Γεράσιμου 
Καραδόλτσιου Θεοδώρα του Αημητρίου 
Αντωνόπουλο Αντώνιο του Σπυρίδωνα 
Φούντο υλακή Νικόλαο του Εμμανουήλ 
Α λ ε ξ α νΐδ ρ άκη ΔΙ όσχ ο του Ν ι κ ολάο υ 
Αλεξάκη Αλέξανδρο του Ιωάννη 
Λγσαφιώτη Σωκοάτη. του Σπυρίδωνα. (Αοιί·. δεδ. Υ.Ε.Ε. 

Υπουργείου Γεωργίας 268460/7523/84) 

Μ ε τ η 268461 /19.4.1 984 α πό ο α σ η του Υ που ργού Γεου ρ - 
γ:ας. χορηγείται ο βασικός μισθός του 4ου δαρμού, με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79. στο Ρούμπο 
Αθανάσιο του Κων-νου. υπάλληλο του Κλάδου ΑΤΙ Γεω¬ 

πονικού με δαΔμύ οο. που συμπλήρωσε από τη χρονολογία 
λήύεως της υ.ισνολογικής προαγιογής του οου βαθμού, τον 
απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από τον 5ο στον 4ο δα&αό 
και κ:ί·5>ηκε προακτέος κατ" εκλογή. (Αρνί/·, δεδ. Υ.Ε.Ε. Υ¬ 

πουργείου Γεωργίας 26846] /7520/84V* 

Με τη 266890/30.4.] 984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας. χορηγείται ο δασικός μισθός του 2ου δαρμού στον Πα¬ 

παθανασίου Γεώργιο του Κων/νου. υπάλληλο του Κλάδου 
ΑΤΙ Γεωπονικού με δα&μό 3ο. που συμπλήρωσε τον κατά 
τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενο για προαγωγή, χρόνο απο 
τον 3ο στο 2ο δαύ/μό και κ,ρί&ηκε προακτέος. (Αριέλ δεδ. 
Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Γεωργίας 266890/30.4.1984}. 

Με τη 268980/27.4.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας. προάγεται κατ' εκλογή στον 8ο δαέ/μό με τις προϋπο¬ 
θέσεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79 ο Ιωάννης Γρηγοριάδης 
του Γρηγορίου. υπάλληλος του Κλάδου ΑΤΙ Γεωπονικού με 
δαύμό' ίο και Δ1. Π. 3ου. που περιλαμβάνεται στους πίνακες 
προακτέων έτους 1983 - 84 και συμπλήρωσε ευδόκιμα το 
χρίνο που νρειάζεται για προαγωγή. ',ΛριΈ δεδ. ΥΕΙΕ Υπ. 

ΓεοοΜας 268939/7690/84). 

Με τη 268940 27.4.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας. χορηγείται ο δασικός μισθός του 3ου δαρμού με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79. στον Ιωάννη 
Βου'νοτρυπί'δη του Δαμιανού, υπάλληλο του Κλάδου ΑΤΙ 
Γεωπονικού με δα/μό ίο. που συμπλήρωσε τον κατά τις κεί¬ 

μενες διατάξεις απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από τον 
4ο στον 3ο δανμό και κρίέ/ηκε προακτέος κατ’ εκλογή. (Α¬ 

οσμος δεδ. Υ.Ε.Ε, Υπουργείου ΓεωοΜα: 268940/7691/ 
1984. 

Με τη 266888/27.4.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας. χορηγείται ο δασικός μισθός του- 3ου δαίμου. με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79. στο Λάμπρο 
11 απα δ όπο υ λο του Νικολάου, υ π άλλ η λ ο του Κλάδου ΑΤΙ 
Γεωπονικού με βα^μό 4ο. που συμπλήρωσε τον κατά τις κεί¬ 

μενες διατάξε.ς απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από τον 
4ο στον 3ο δαόλμό και κ:!7ηκε π:οακτέοτ κατ* εκλογή. (Α- 

ριίμός δεδ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Γεωργίας 266888/1984). 

Με τη 266882/27.4.1984 απόφαση του Υπουργού ί εωρ- 
γίας. προάγεται κατ εκλογή στον 3ο δ αν μ ο με τις προϋπο¬ 
θέσεις του άρν-ρου 8 του Ν. 887/79 η Έλλη Προπατορίδου 
του Ανανία. υπάλληλος του Κλάδου ΑΤΙ Γεωπονικού ,με 
δα£μό 4ο και Μ. Π. 3ου. πο^ περιλαμβάνεται στους πίνακες 
προακτέων έτους 1983 - 84 και συμπλήρωσε ευδόκιμα το 
χσόνο που χσειάζεται για ποοαγωγή. ίΑριέλ δεδ. ΥΕΙΕ Υπ. 
Γεωργίας 266882/7522/84). 

ΔΙε τη 266889, 30.4.8 1 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 
προάγεται κατ' εκλογή στο 2ο δαΛμό ο Π απαδημητρίου Π α¬ 

ναγιώτης του Βασιλείου, υπάλληλος του Κλάδου ΑΤΙ Γειο- 
πονικού με δα/μό 3ο και ΔΙ.Π . 2ου. που περιλαμβάνεται 
στους πίνακες προακτέων έτους 1983 - 84 και συμπλήρωσε 
ε.δόκιυα το χσόνο που χρειάζεται για προαγωγή. ( ΑρΆ δ*εδ. 
ΥΕΕ Υπ. Γεωργίας 260889/7521/84/ 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

Α. ΚΡΟΔΙΔΙΥΔΑΣ 

Με τη 256216/27.3.84 απόφαση του Υπουργού Γεωργός, 
προάγεται κατ εκλογή στον Οο 8α£μο. σύμφωνα με τις οι σ¬ 

τάξεις του άρνρου 8*του Ν. 887/79 η ΔΙαρία Τσεσυ.ελή του 
ΓΣστρατίο^. υπάλληλος του Κλάδου ΔΙΕ4 Λογιστικού με δα/- 
ύ/μό 7ο. που συμπλήρωσε το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται 
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για προαγωγή 7τον επόμενο όαύμ:. ·'ΑριΖ. 
ί ’εωργ: ας 25 ί>210/7684/84). 

Με εντολή Υπουργού 
Η ΔιευΖυντρια· κ,,α.α. 
Κ. ΜΑΛΑΙΆΡΔΗΣ 

ί. ΥΕΕ Υπ. 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
.Με τη 1.57*7/12.4.84 απόφαση της Νομάρχου Φλώρινας, 

που τ/δόνη/.ε σύμφωνα ;υ · τις κείμενες διατάξεις. γίνεται θε¬ 

ατή η παραίτηση του Κοινοτικού Δασ//.α Κοατερού. Μιχαήλ 
Στεργιάση του Ιωάννη. κατοίκου Κρατερού και απαλλάσσεται 
ατό τα καθήκοντα του ατό "15.1.1984. από τότε του απέχει 
ατό αυτά. 

VI Νομάρχης 
Λ. ΚΑΡΑΣΣΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ίΙΟίΙΙΤΙΙίΤκΊΐΙ ΕΠΙΣΤΗΜΠΝ 
Με την 21674/5.4.1984 απόφαση της Υπουργού Πολιτι¬ 

σμού και Επιστημών. Ζορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 765/78. η Αγγελική Σπανδωνίδου—Βουρ- 

λιώτου του 1 εωργίου. σαν μόνιμη υπάλληλος. με εισαγωγικό 
δαΖιμό 10ο. σε κενή οργανική Ζέση. του κλάδου ΜΈ2 Δακτυ¬ 
λογραφούν του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών. επειδή 
έχει τα τοοβλετόαενα ατό το νόαο τοοτόντα. (ΑριΖ. 5εδ. ΤΕΕ 
ΥΠ ΠΈ 4980/17.4.84). 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΜΑΛΙΑ- ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΪΝΑ) ΜΕΡΗΟΥΡΉ 

Με τηιν 26348/12.4.1984 ατόραση της Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού και Επιστημών. μονιμοποιήθηκε ο δόκιμος υπάλληλος. 
μ:ε 9ο δαΖμό. του Κλάδου ΜΕ6 Συντηρητών Έργων Τέχνης 
του ΥΠΠΕ Νικόλαος Καλλιοντζής του Γεωργίου, επειδή 
συμτλήρωσε στις 16.6.1 98*3 δύο ( 2) χρόνια ευδό*Λΐμη :οκΊμα¬ 

στική υπηρεσία. 

Με την 2!909/18.4.1984 απόφαση της Υπουργού Πολι¬ 
τισμού κ·αι Επιστημών. ποο εκδόΖηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάσεις, τρ ο άγονται -οι κάτωθι μόνιμοι υπάλληλοι των· κλά¬ 
δων ΣΕ2 Αρχιφυλάκων—Φυλάκων, ΣΕ3 Νυκτοφυλάκων και 
ΣΕ5 Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών 
στον επόμενο του κατεχομένου δαΖμό. επειδή συμπλήρωσαν το 
χρόνο που απαιτείται για προαγίυγή και έχουν τα λοιπά νόμι¬ 
μα προσόντα, ως εξής: 

Κ λ άδος ΣΕ!2 Αρ χ :<φι>λάκων—Φυλάκων. 
Από τον 8ο στον 7ο 6α·Ζμό, κατ’ εκλογή: 

Ίσάμης Μιλτιάδης του Αριστοτέλη, στη Ζ' Εφορεία. 

Από το 10ο στον 9ο δαΖμό. κατ’ εκλογή: 
Ατλανίδη Τερψι^έο ταυ Ιωάννη, στη Β' Εφορεία. 

Μουστάκα Ελισά&ετ του Ευαγγέλου, στην Α' Εφορεία. 
Βε νέτης Χαράλαμπος του Ευαγγέλου, στο Εθνικό Μουσείο 
Μαρκοζάνης Φανούριος του- Μάρκου, στο Εθνικό Μουσείο. 
Μαμουνάκηις Εμμανουήλ του Ανδρέα. στην ΚΕ' Εφορεία. 

Μπάτρη Μαρίνα του Νικολάου, στη Β' Εφορεία. 
Π απαδάκης Εμμανουήλ του Ανδρέα, στην ΚΔ' Εφορεία. 
Λούερη Σαδ'δοίλα του Δημητρίου. στην Α' Εφορεία. 

Σφ αν. τ Ο'ύ Π αρ ασκ,ε υή το υ Ν ικολ ά ου. στην Λ' Εφ ο ρ ·εία. 

Τσαουσοπούλου Φαν ή του Γεωργίου, στη Β' Εφορεία. 

Λλεξόπουλος Σάδδας του Μιχαήλ. στην ΚΒ' Εφορεία. 

Αεκανίδου Σοφία του Μιχαήλ, στη 2α Εφορεία. 
11 (κουλής Γεώργιος του Ιωάννη, στη Γ' Εφορεία. 

Μαυρσζούμης Γεώργιος του Χρήστου, στην ΙΑ' Εφορεία. 

Ρο/σου Άννα του Μάρκου, στην ΚΑ' Εφορεία. 
Βαλεοντή Στέλια του Ιωάννη, ττη Β' Εφοριεία. 

Λιάπη Έλλη του Κων/νου. στο Εθνικέ Μουσείο. 
Μη,νδριν&ύ Μαργαρίτα του Ευστάθιου, στην ΚΑ' Εφορεία. 
Πρωτοψάλτης Παναγιώτης του Γεωργίου, στην Α' Εφο¬ 

ρεία. 

Ταχυρίδου Αγγελική του Γεωργίου, στην 9η Εφορεία. 

Φαρδούλης Δημήτριος του Ιωάννη, στην Λ Εφορεία. 
Τού μπ ας, Γεώργιος του Κων/νου. στη Ζ' Εφορεία. 

Κωστέλλης Στέργιος του Δημητρίου. στην Ιθ' Εφορεία. 
Φοορίδης Παναγιώτης του Ιωάννη, στην Εί' Εφορεία. 

Ί υροδολάς Ευάγγελος του Νικολάου, στη Δ' Εφορεία. 
Βράχον: ίτης Χριστόδουλος του Ελευθερίου, στην 9η Εφο¬ 

ρεία. 
Καλιακμάνης Ανδρε ας του Βασιλείου, στη ΣΤ Εφορεία. 

Κόφφα Βασιλική του Σπυρίδίονα. στη Γ Εφορεία. 

Λαμπρινός Θωμάς του Παναγιώτη, στη οη Εφορεία. 
Βαρουςής Απόστολος του Ηλία, στη Ζ' Εφορεία. 

ΣΕ3 Νυκτοφυλάκων. 
Από τον 8ο στον 7ο βα'Ζμό, κατ’ εκλογή: 

Μπούνδρος Ιωάννης του Λεονάρδου, στην 1η Εφορεία. 

Από τον 1 Ιο στο 10ο βοώμό, κατ’ αρχαιότητα: 
Ρουμελιώτης Ιωάννης του Μηνά, στην ΙΖ' Εφορεία. 
Ζαφειριού Δημήτριος του Ευριπίδη, στην Κεντρική Υπη¬ 

ρεσία. 
Αδαμίδης Νικόλαος του Στυλιανού, στην Κ7 Εφορεία. 

ΣΕ5 Συντηρητών. 
Από τον 8ο στον 7ο δαΖμό κατ’ εκλογή: 

Κούσουλας Αθανάσιος του Δηυητμίου. στη Δ' Εφορεία. 
(Λριύ. δεδ. ΥΕΕ/ΥΠΠΕ 4977/17.4.84). 

Μι την 20098/16.4 84 απόφαση της Υπουργοί* Πολιτι¬ 
σμού και Επιστημών, μονιμοποιήθηκε η Έρση Μπροέσκαρη 
του Σύλλα, τακτική υπάλληλος με δαΖμό Επιμελητή Αρχ/ 
των γ' τάξης του Κλάδου ΛΤ2 Αρχαιολόγων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Επιστημών στη Ζέση που κατέχει σήμερα, από 
1.1.1983. επειδή συμπλήρωσε την ήμερου.ηνία αυτή διετή δο¬ 

κιμαστική υπηρεσία και κρίΖηκε κατάλληλη για μονιμοποίηση. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΓΜ Π ΑΝΑΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Με τη* Β1 /3Θ66/1 7.4.84 απόφαση του Δ/ντή Διοικητικού, 

του Υπουργείου Εμπορίου, που εκδόΖηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. παρέχεται στην υπάλληλο με ΰο δαΖμό του 
Κλάδου ΑΤ/3 Χημικών Κάσδαγλη — Ανδριώτου Δέσποινα, 

ο δασικός μ,ισΖός του 5ου δαρμού, επειδή κρίνεται προακτέα 
κατ’ εκλονή και έχει τις απαιτούυενεσ από το νό:ιο ποοϋπο- 

ΰέσεις. (ΑριΖ. δεδ! ΥΕΕ Υπ. Εμπορίου Β9/201.7/26.4.84). 

Ο Διευθυντής 
ΑΙΜ. ΤΙΡΑΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Με την 92844/27.4.84 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Εργασίας που εκδόΖηκε νόμιμα, προάγεται από 
τον 6ο στον 5ο δαΖμό του Κλάδου ΑΡ3 Παραϊατρικού Προ¬ 
σωπικού. κατ’ εκλογή, η Σαραντινού — Κ ^απίτσα Ελένη του 
Ιωάννου. γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα για προαγωγή σε ορ- 
νανικτ Ζέση κ.αι πετιλαυδάνετα* στους πίνακες προακτέων 
που ισχύουν από 1.5.1983 μέχ:ι 39.4.1984. ΖΑειΖ. δεδ. ΥΕΕ 
Υπ. Εργασίας 92779/1.437/27.4.84Ε 

Με την 92843/27.4.84 απόφαση του Γενι/.ού Γραμματέα 
του Υπουργείου Εργασίας, που εκδόΖηκ.ε νόμ.ιμα. προάγεται 
κατ’ εκ.λογή, ο υπάλληλος του Κλάδου ΑΤ2 Τεχνικού. Βρα¬ 
σίδας Κουντούρης του Σωτηρίου, από τον 4ο στον 3ο δαΖμό. 
γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα για προαγωγή σε κενή οργανι¬ 
κή Ζέση και περιλαμβάνεται στους πίνακες κατ' εκλογή προ¬ 
ακτέων που ισχύουν από 1.5.83 μέχρι 30.4.84. < ΑριΖ. δεδ. 
ΥΕΕ Υπ, Εονάσίας 92797/5439/27.4.84Υ 
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Με την 92901/30.4.84 ατόφαση τον Γενικού Γραμματέα 
του Υ τονργείον Εργασίας τον εκδόθηκε νόμιμα. τροάγονται 
ατό τον 8ο στον 7ο βαθμό τον κλάδου ΜΕ I Α/κού κατ' εκλο¬ 
γή ο; κατωτέρου ντάλληλοι τον Υτονργείον Εργασίας γιατί 
έχονν τα νόμιμα προσόντα γ;α τροαγωγή σε οργανική θέση 
κα: περιλαμβάνονται στους τινακε: τοοακτέων τον ισχύουν 
ατό 1.5.83 μέχρ; 30.4.84. 

•Αγγελοτούλον Σταυρούλα τον Ελευθερίου 
Τσονφλά Γεωργία τον Ευστρατίου. (Αριθ. βεβ. ΓΕΕ Υτ. 

Εργασίας 92800/1400/30.4.84). 

Με την 928 ί 5/84 ατόφαση τον 1 ενικού Γραμματέα τον 
Υπουργείου Εργασίας, τον εκδόθηκε νόμιμα, ταρέχεται στους 
κατώτερο.) υταλλήλονς τον κλάδου ΜΕ'1 Α/καν ο βασικός μη¬ 
νιαίος μισθός τον 3ου βαθμόν, γιατί έχονν σνμτληρώσει τέσ¬ 
σερα (4) χρονιά ντηρεσίας ατό της τροαγωγής τους στον 4ο 
βαθμό: 

Ζωντανό Αναστάσιο τον Φώτιον 
Καλλιτέρηι ί εώργ.ο τον Στύρου 
Ο ανωτέρω ταρεχέμενος μηνιαίος μισθός τον 3ον βαθμόν 

τροσαυξάνεται με τα τάσης φύσε ως ετιδόματα και λοιτές τα¬ 
ραχές. έτους αν είχαν τροαχθεί βαθμολογικά στο βαθμό αντί. 

Λριθ. βεβ. ΥΕΕ Ύτ. Ε/γασίας 92862/1 457/30.4.84). 

Με την 92902/30.4.84 ατόφαση τον Γενικόν Γραμματέα 
τον Υτον,ργείον Εργασίας, του εκδόθηκε νόμιμα, ταρέχεται 
στο^ς κατωτέρω υταλλήλους. με βαθμό 6ο τον κλάδου ΑΤΙ 
Α κού. ο βασικός μηνιαίος μισθός τον 4ον βαθμόν, γιατί 

■εχονν σνμτληρώσει τρία (3) χρόν.α ατό τη χορήγηση της 
μυθολογικής τροαγωγής τον 5ον- βαθμόν και τεριλαμβάνον- 
ται στους τίναζες τροακτέων τον ισχύουν ατό 1.5.1983 υέ- 
χρι 30.4.1984: 

Μτέλλο Ζήση. 
Γονμτή Ιωάννη 
Ζοννη Μ τακανάκη Δήμητρα 
ίΐλακιά Κων/νο 
Αωρή Νικόλαο 
Μανρίόη Βασίλειο 
Ανδρονλάκη Σταματάκη Κυριακή. 

1) ανωτέρω ταρεχό,μένος μηνιαίος μισθός τον 4ον βαθμού 
προσαυξάνεται με τα τάσης ςύσεως επιδόματα και λοιτές τα- 
ροχές. :τωσ αν -είχαν τροαιχθεί βαθμολογικά στο βαθμό αυτό. 
(Αρ".θ. βεβ. ΥΒΕ Υτ. Εργασίας 92863/1459/30.4.84). 

λΐε την 92903/30.4.84 ατόφαση τον Γενικού Γραμματέα 
τον Υπουργείου Εργασίας, τον εκδόθηκε νόμιμα, ταρέχεται 
στην υπάλληλο Βασιλική Χέζερη- --Φουντουλ άκ η με βαθμό 
6ο το. κλάδου ΑΤΙ Α κου, ο βασικός μηνιαίος μισθός τον 
5ου βαθμού, γιατί έχει συμπληρώσει τρία (3) χρόνια υπηρε¬ 
σίας ατό την τροαγωγή της στον 6ο βαθμό και τεριλαμβάνε- 
ται στους τίνακεσ τοοακτέων τον ισχύουν ατό 1.5.83 τέχοι 
30.4,84. 

1) ανίοτέρω παρεχόμενος μηνιαίος μισθός του 5ον βαθμού 
προσαυξάνεται με τα τάσης φύσειος επιδόματα και λοιτές τα- 
σοχές. ότως αν είχαν τοοαχθεί βαθμολογικά στο βαθμό αυ¬ 
τό. ί Λριθ θεό. ΥΒΕ Υτ. Εργασίας*92864/1458/30.4.84 ). 

Με την 9291)0/30.4.84 απόφαση τον Γενικού· Γρα^μα- 
τέα τον Υτενργείον Εργασίας, .τον εκδόθηκε νόμιμα, τροάγε- 

τα: ατό τον 7ο στον 6ο βαθμό τον κλάδου ΑΤΙ Α/κού κατ' 
εκλογή, ατό 25.3.84 ημερομηνία τον συμτλησώθηκε ένας 
μήνας ατό τη συμπλήρωση; τον τοο; τροαγωγή χρόνον, ο 
υπάλληλος τον Υπουργείου Εργασίας Χαρίσης Αχιλλέας 
τον Αημητρίον. γιατί έχει τα νόνιιμα προσόντα για τροαγωγή 
:: οργανική θέση και σνιν περιλαμβάνεται στους τίνακες 
τσοακτέων 7:θν ισχύουν ατό 1.5.83 αέχοι 30.4.84. (Αοιθ. 

βεβ. ΓΕΕ Υτ. Εργασίας 92893/1407/30.4.84/ 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Κ. ΠΑΠΛΝιΑΓΙΩΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Με τη 1 3041/2086/17'.4.1 984 ατόφαση του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα τον Υπουργείου Συγκοινωνιών, του εκδόθηκε σύμφωνα 
με τ: ς κ ε ί μεν ε ς διατάξεις και τη ΑΟΝΣ/1 0526/ 83 (Φ ΕΚ 
3-84/Β ν5.7.83) ατόφαση τον Υπουργού Συγκοινωνιών «τερί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», ταρέχεται στον υπάλληλο με 4ο 
βαθμό τον κλάδου ΑΡ2 Υπομηχανικών του Υπουργείου Συγ¬ 

κοινωνιών Νικόλαο Ρίξο τον Παναγιώτη, ο βασικός μισθός 
τον ετόυενου 3ουΐ βαθμού τον ίδιον κλάδου. (Αοιθ. βεβ. ΓΕΕ 
Υτ. Σνγκ/νιών 1892/25.4.198-4). 

Με τη 13292/2151/17.4.1984 ατό φάση τον Γενικού Γραμ¬ 

ματέα τον Υτουογείον Συγκοινωνιών. τον εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και τη ΑθΝΣ/10526/83 <ΦΕΚ 
384/Β//5.7.83) ατόφαση τον Υπουργού Συγκοινωνιών «τερί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», ταρέχεται στους τιο κάτω υπαλ¬ 

λήλους με 4ο βαθμό τον κλάδου ΑΤΙ Μηχανικών Μεταφορών*» 
του Υτονργείον Συγκοινωνιών: 

Βολονάκη Μιχαήλ του Σωτηρίου 
Ριζομνλιώτη Ιωάννη του Παναγιώτη 
Βασιλάκη Νικόλαο του Ευσταθίου 
Βαζονκη Νικόλαο του Παναγιώτη, και 
Τζήμα Δημήτριο τον Περικλή, ο βασικός μισθός τον ετό- 

αενον 3ον βαθμού- τον ίδιον κλάδου. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υτ. 

Συγκ/νιών 1905/25.4.1984). 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΑΛΕΖ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Με την 300/10/684/24.4,1984 ατόφαση τον Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως. τίθενται σε ατοστρατεία, ύστερα ατό αί¬ 

τησή τους, οι κατωτέρω Ανθνταστιστές Χωρ/κής. γιατί σνμ- 
τλήρωσαν τον αταιτούμενο για συν ταξί οδό τηση χρόνο υπηρε¬ 

σίας. τροάγοντα: εν ατοστρατεία στο βαθμό τον Ανθυπομοι¬ 
ράρχου και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας : 

Αη-χητραν.άκης Λημητριος τον Κων/νον (Α.Γ.Μ.Σ. 
551ι66). γεν. το έτος 1934 εις Αντιφιλιττονς — Παγ-γαίου— 

Καβάλας. 
Κοσμάς Ιωάννης τον Κοσμά Α.Γ.Μ.Σ. 54164). γεν. το 

έτος 1933 εις Πετροβούνιο — Δωδώνης — Ιωαννίνων. 

Με την 31 1/3/122νζ/30.4.1984 ατόφαση του Υτουργού 
Δημοσίας Τάξεως. τροάγεται. κατ’ εκλογή, στον 8ο βαθμό, η 
1 ιαννονδα Κυριακή τον Βασιλείου, υτάλληλος με βαθμό 9ο. 
τον Κλάδου ΜΕΙ Διοικητικού, ετειδή σνμτλή,ρωσε τον αται- 

τοθνενο για τροαγωγή χρόνο κα: -συγκεντρώνει όλες τις ντό¬ 

λο ιτες νόμιμες τροντοθέσεις. ίΑιριθ. βεβ. ΥΕΕ Υτ. Αημ. 

Τάξεως 3583/18.4.1984). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Ι12ΑΝΝΗΣ ΕΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Με την 55290/1 /9α/30*.4.1984 ατόφαση τον Λ' 1*ταρ- 
χηγού Χωροφυλακής, του εκδόθηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, ατολέεται. με αίτησή του. ατό το Σώμα της Ελλη¬ 
νικής Χωιροφνλακής. ο Ενωμοτάρχης Ζαχαρίας Στυλιανός 
του Ηεοδώρου, ο οτοίος τροάγεται εν ατολύσει. στον ανώτερο 
βαθμό του Ανθυταστιστη. 

Με την 55640/1/7α/30.4.1984 ατόφαση τον Α' Υτ αρχη¬ 
γού Χωροφυλακής, τον εκδόθηκε σύμφωνα με τις νόμιμες δια¬ 

τάξεις. ατολύεται. με αίτησή του. ατό το Σώμα της Ελληνι¬ 

κής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Χχηξάρας Αημήτριος τον 
Παναγιώτη, ο οτοίος τροάγεται εν ατολύσει. στον ανώτερο 
βαθμό του Ανθυταστιστη. 
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Με την 57Ο58/!1/ί9α/30.4.1984 απόφαση του Α' Υχαρχη- 
γού Χο>ροφυλακής, ττου εκίό'ύηκε σύμφωνο: με τις νόμιμες δια¬ 
τάξεις. αχολύεται. με αίτησή το ο, αχό το Σώμα της Ελληνι¬ 
κής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Τρυχάκης Διονύσιος του 
Ζαχαρία, ο οχοιος χροάγετα: εν αχολύσει. στον ανώτερο βαύΚό 
του Αν-ύυχασχιστή. 

Με την 53481/Ί / 7α/39.4/1984 αχόφαση του Α' Υχαρχη¬ 

γού Χωροφυλακής, -ου εκδόύ/ηκε σύμφωνα με τις νόμιμες δια¬ 
τάξεις, απολύεται. με αίτησή του, αχό το Σώμα της Ελληνι¬ 
κής Χουροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης ΙΤεττές Παναγιώτης του 
Φωτίου, ο οχοίος· χροάγετα: εν αχολύσει, στον ανώτερο βαΦμό 
τ ου Αν'ύυχασχ ιστ ή. 

Με την 5301 0/1/δα/30.4.1984 απόφαση του Α' Υχαρ- 

χηγού Χωροφυλακής, -ου εκοό^ηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, αχολύεται. με αίτησή του. αχό το Σώμα της Ελλη¬ 
νικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Κολοβέ ας Παναγιώ¬ 

της του Χρήστου, ο οχοιος χροάγετα: εν απολύσει, στον ανώ¬ 

τερο βα-ύμό του Ανύυχασχιστή. 

Με την 53830/1/11 α/30.4.1984 αχόφαση του Α' Υχαρ- 

χηγού Χωροφυλακής, -ου εκδόύ/ηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις. αχολύεται. με αίτησή του, αχό το Σώμα της Ελλη¬ 

νικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Ινλέχκος Ευάγγελος 
του Αλεξάνδρου, ο οχοιος ττροάγεται εν αττολύσει. στον ανώ¬ 

τερο δαύμό του Ανύυχασχιστή. 

Με την 52553/1/8α/30.43 984 αχόφαση του Α' Γπαρ¬ 

χηγού Χωροφυλακής, χου εκδόύηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις. α-ολύεται. με αίτησή του, αττό το Σώμα της Ελλη¬ 

νικής Χωροφυλακής. ο Ενωμοτάρχης Χαραλάμχου Βάϊος του 
1 εωργιου. ο οχοιος χροάγετα: εν α-ολύσει. στον ανώτερο 8α$- 
μέ του Ανύίυχασχιστή. 

Με την 57090/[/6α/30.4.1984 αττόφαση του Λ' Υχαρ- 

χηγού Χωροφυλακής, ττου εκβόληκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, αττολύεται. με αίτησή του, αττό το Σώμα της Ελλη¬ 

νικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Κουρετας Γεώργιος του 
Γεωργίου, ο οττοίος ττροάγεται εν αττολύσει. στον ανώτερο βαύ- 
μό του Λν^υττατττιστή. 

Με την 55743/1/6α/30.4.1984 αττόφαση του Α' Υχαρ- 

χηγού Χωροφυλακής, ττου εκί^ηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, αττολύεται. με αίτησή του. αττό το Σώμα της Ελλη¬ 

νικής Χωρ ο φ υ λ α κ ή ς. ο Ενωμοτάρχης Π α ρ α σ κ ε οόχο υ λ ο ς Λ η- 

μήτριος του Iωάννη. ο οττοίος ττροάγεται εν α-ολύσει, στον 
ανώτερο βα&μό του ΑνΊλυχασχιστή. 

Με την 53139/1/5α/30.4.1984 αχόφαση του Α' Υχαρ- 

χηγού Χωροφυλακής, χου εκδό^ηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, αττολύεται. με αίτητή του. αχό το Σώμα της Ελλη¬ 

νικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Μοσχάρας Κωνσταντί¬ 

νος του Αλεξάνδρου, ο οττοίος χροάγετα: εν αχολύσει, στον 
ανώτερο δαύλμό του Αν-ύυχασχιστή. 

Με την 52639/1 /οα/30.4.1984 αχόφαση του Α' Γχαρ- 

χηγου Χωροφυλακής, χου εκδόί ηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, αχολύεται. με αίτησή του. αχό το Σώμα της Ελλη¬ 

νικής Χωροφυλακής, ο Ενουμοτάρχης Στάμος Κωνσταντίνος 
του Νικολάου, ο οχοιος χροαγεται εν αχολύσει, στον ανώτερο 
βα^μό του Ανύυχασχιστή. 

Με την 54847/1 /11 α/30.4.1984 αχόφαση του Α' Υχαρ- 

χηγου Χωροφυλακής, χου εκδόύηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις. αχολύεται, με αίτησή του. αχό το Σώμα της Ελλη¬ 

νικής Χωροφυλακής. ·ο Ενωμοτάρχης Αλεξόχουλος Νικό¬ 
λαος του Χρήστου, ο οχοιος χροάγεται εν αττολύσει. στον ανώ¬ 
τερε βανχό του Αν-ύυχασχιστή. 

ΑΙε την 52615/1/ I 2α/30.4.1984 αχόφαση του Α' Υχαρ- 

χηγου Χωροφυλακής, χου εκδόνηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 

διατάξεις, αχολύεται. με αίτησή, του. αχό το Σώμα της Ελλη¬ 
νικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Ιλειρής Ευστράτιος του 
Χρήστου, ο οχοιος χροαγεται εν αχολύσει. στον ανώτερο δαύμό 
του Ανί-νχασχιστή. 

51ε την 33736/1/5α/2.5.1984 αχόφαση του Α' Γχαρχη¬ 

γού Χωροφυλακής, χου εκδόΐηκε σύμφωνα με τις νόμιμες δια¬ 
τάξεις. αχολύεται. με αίτησή του. αχό το Σώμα της Ελί.ηνι- 
κής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Αντοονόχουλος Ιωάννη; 

του Γεωργίου, ο οχοιος χροάγετα: εν αχολύσει. στον ανώτερο 
βαύμό του Ανύυχασχιστή. 

ΑΙε την 5371 6/1 /I I α/2.5.1984 αχόφαση του Α' Υχ αρχη¬ 
γού Χωροφυλακής, χου εκδόνηκε σύμφωνα; με τις νόμιμες δια¬ 

τάξεις. αχολύεται, με αίτησή; του, αχό το Σώμα της Ελλη¬ 

νικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Α^ανασόχουλος Θεόδω¬ 
ρος του ΑΑανασιήυ. ο οχοιος χροάγετα: εν αχολύσει. στον ανώ¬ 

τερο βα^μό του Αν^υχασχιστή. 

Με την 59755/1 /6α/2.5.1984 αχόφαση του Α” Γχα,ρχη- 
γού Χωροφυλακής, χου εκδόνηκε σύμφο^να με τις νόμιμες δια 
τάξεις, αχολύεται. με αίτησή του, αχό το Σώμα της Ελληνι¬ 
κής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Γκέκας Αχόστολος του 
Γεωργίου, ο οχοιος χροάγετα: εν αχολύσει. στον ανώτερο δα#μό 
του Ανύλυχασχιστή.. 

Με τ η ν 55(144 1 / 6 α/ 2.5.1984 α χό φ ασ η τ ου Α' Γχ α ρ χ η- 
γού Χωροφυλακής, χου εκδόδηκε σύμφωνα με τις νόμιμες δια¬ 
τάξεις, αχολύεται. με αίτησή του. αχό το Σώμα της Ελληνι¬ 

κής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Λρακόχουλος Γεώργιος 
του Ιωάννη, ο οχοιος χροάγετα: εν αχολύσει, στον ανώτερο 6α- 

ύμό του Αν#υχασχιστή. 

Με την 5*5064/1/11α/2.5.1984 αχόφαση του Α' Υχαρχη¬ 

γού Χωροφυλακής, χου εκδόληκε σύμφωνα με τις νόμιμες δια¬ 
τάξεις. αχολύεται. με αίτησή του, αχό το Σώμα τη; Ελληνι¬ 
κής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Μουρατίδης Σε ν ο κράτη: 
του Χρήστου, ο οχοίος χροαγεται εν αχολύσει, στον ανώτερο 
6α£μό του Ανύυχασχιστή. 

Με την 301 /13/57/30.4.84 αχόφα'η του Α' Υχαρχηγού 
Χωροφυλακή:. χου εκ: ό λ ηκε σύυ.φωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. μετατάσσεται αχό 18.4.84 ο ΑΓΜΣΧ 79700 Χωρο¬ 
φύλακας Σωτηρίου Στέργιο: του Σωτηρίου, βάσει της σειράς 
εχιτυχιας αυτού, αχό τις 1 ενικέ: στις Ειδικές Ι^χηρεσίες 
«Κλάδο: Τεχνικών», χε την ειδικότητα του τεχνίτη αυτοκινή¬ 

των και ί.ι τον αυτό βαύμό. (Αριύ*. βεβ. ΥΕΕ! ΥΔΤ 3684/ 
25.4.84). 

Ο Α' Υχαρχηγό: 
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΡϋΜΟΣΙΟΣ 

Δίορϋώοεις σφαλμάτων 

Διορλώνετα. η 3ϋ1/2/684α/30.3.84 χερίληψη αχόφαση: 

του Υχουργού Δημοσίας Τάξεως, χου αφορά την αχοκατάσταση 
του Αντί συνταγματάρχου Μιχαήλ!: η Αριστοτέλους του Ιωάν- 

νου και δημοσιεύτηκε στο 122/10.4.8 4 ΦΕΚ (τ. Γ'), ως 
χρος τη χρονολογία χροαγωγής του στο όαύμό του Αντισυντα- 
'Τίατάοχου, αχό το εσφαλυ.ένο «αχό 16.7.1982». στο ορ·ύό 
«αχό 22.4.1982». 

(Αχό το Αρχηγείο Χωροφυλακής ) 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Με την 11290 Φ.201.4/18.4.1 984 αχόφαση Αρχηγού 
Π υροσβεστικού Σώματος, χου εκδόνηκε στην Α^ήνα. σύμ- 

σοονα με τις ισχύουσες διατάξεις: 

Ανακαλούνται ο» κατώτερο) αχο φάσεις Αρχηγού ] Ιϋροσδε- 

στικού Σώνατο:. δηλαδή: 
Η 17527/4390 Φ. 27/29.5.76 (258 ΦΕΚ τ. Γ' της 

1.6.76) μόνο σε ό.τι αφορά την αχόλυση αχό το Πυρ/κό 
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Σώμα των τ. Λρχ/στών, ( I .708 > Κωστακόπουλου Σεραφείμ 
τ-υ . ι ά-α: ο υ. (1 37 4- ί’ αγαρα 1 εωργίου του Μ:χαήλ κα: 

! ·".! ι Λ α ζ· νά Γε ι. , ρ γ ίου του Λ η μ η τρ ίου. τ αν ν α μη ε κδ 45 η κε 

Ιί 3*5710 Φ. 201.4/03.10.79 (298 ΦΕΙΚ τ. Γ της 30. 

10.1079 μόνο σε ό.τί αφορά την αναδρομική προαγωγή στο 
οαάμό του Πυρονόμ:υ των τέως Ανθ/γών 1991 Κατσαριώ- 

τη Λ!> αιτίου του Κων/ νου. 20 (Η Ντον τη Νικολάου του 
I ν;. ν νου, 2 3! 9 Λσ η μ ακο υλ α Σπυρίδωνα του Κω ν/ν ου, 
X. . / 7 Μρ.ντ.α Σπυρίδωνα τ:υ Ευσταθίου. σαν να μη ένδο¬ 

ν ηκ,ε τοτέ. 

Εταναφέρετα: στην ενεργέ υτηρεσ/α ο Αρχ/'στης (1508} 

Κω ;τακότουλος Σεραφείμ του Λάζαρου, ατό 18.0.1976 μέ- 

χ ρτ ο μ εσον υ κ τ ·. ο τη ς 31.12.1076. ο τ έτε κ ατ αλή φθ η /.ε ατ 6 

το όριο ηλικίας. 

Ιίροάγοντα: αναδρομικά. στο τάξιμό του ΙΙυρ ο νόμου, ατό 
8.1 1/1974. μ ε ατο:οχέ ς. εκτός ο ρ γ αν ι'κών -9 έσε ω ν. γι ατ ί 
τ -η ν ημ ■ ρίμηνία αυτή ε ί χ αν συ υ ;τληρ ώ σ ε ί ο έ κ α τέν τ ε (1 ο) 

χρόνια υπηρεσίας στους βαθμούς του Υταρχ/στη κα: Αρχ/ 

στη (ά·ρ9ρ. 23 ταρ. I του Ν.Δ. 974/1.971 ότως τοοτοτοιή^ 

θηκε με τα Ν.Λ. 40/1973 και 146/19747. οι: 
τ. Αρχ/στ η ς 1708 Κωστακότουλος Σεραφείμ του Λάζα¬ 

ρου. 
τ. Αρχ/στης 1574 Ταγαράς Γεώργιος του Μιχαήλ 
τ. Αρχ/στης 1694 Λαφνάς Γεώργιος του Δημητρίου 
τ. Ανθ/γός 1991 Κατσαριώτης Αθανάσιος του Κων/νου 
τ. Ανθ/γός 2001 Ντόντης Νικόλαος του Κων/νου 
τ. Ανθ/γός 2019 Ασηυϋακουλας Σπυρίδων του Κων/νου 
τ. Ανθ/γός 2074 ΠοΙντζας Στυοίδων του Ευσταθίου. 

Γλριθ. 6ε* ΥΈ?Ε Υτ. Δημ. Τάξεως 3483/16.4.1984). 

Ο Αρχηγός 
ΣΩΤ. ΜΟΝΑΝΤΕΡΑΣ 

ΝΓΥΛΡΧΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Με την ΛΓ. 440/18.4.1984 ατόφαση του Νομάρχη Δρά¬ 

μας. του εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. γί¬ 

νεται αποδεκτή η /τέ 14.4.1984 αίτηση ταραιτήσεως ατό 
την Υπηρεσία Αγροφυλακής, του υπαλλήλου Κλάδου ΜΕί3 
Λρχιφυλάκίον με τον 9ο βαθμό Καράκελε Ιωάννη του Σταύ¬ 

ρου. του Αγρονομείου Δράμας, για τους λόγους του αναφέ- 
ρονται στην αίτησή του. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜ. ΝΤΖΑΜΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ 

Διορϋώβεις σφαλμάτων 

Σ τ η Ρ 9 4/1 3.1.84 ατό φ α: η του Ν ομ ά ρ χη ' Εβ ρ ου. του 
αφορο.σε προαγωγές υταλλήλων Αγροφυλακής. Κλάδου 
ΣΈ»2 Αγροφυλάκων, ατό τον 11ο στο 10ό βαθμέ και η οτοία 
δημοσιεύτηκε στο 5Ί/1 1.2.84 Φ'ΕΙΚ (τεύχος ΓΊ : 

11 ροσ τίθενται τα ονοματεπώνυμα των εξής δυο υταλλήλων. 
ή το: I Του με α α 119 Λογαρνο υ?η Αθανασίου του Χρήστου 
και 2 του με α'α 171 Σταυρακίδη Ατοστόλου του Κωνσταν¬ 
τίνου. 

Επ: φέρονται ο: ακόλουθες διορθώσεις σφαλμάτων: 
Αντί του εσφαλμένου: 

Του με α/α 118 «Διαμαντάκης Αθανάσιος του Χρήστου.» 
Στο ορθο: 

«Διαμαντάκης Εαιτσης του Πολύχρονης, 

Αντί του εσφαλμένου: 

Του με α α 170 «Χαρμάνας Ευάγγελος του Γεωργίου» 
Στο ορθο: 

ν Χαρμάνας Ευάγγελος του Ιωάννη». 

(Ατό τη Νομαρχία Έβρου) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Γ 

Διορϋώοεις οφαλμάιων 

Στην περίληψη της αρ: λ 1 3/2.1.1 984 ατόφασης του 
Νομάρχη Ηρακλείου, του δημοσιεύτηκε στο 29/2.2.1984 

ΦΕΚ ;τ. Γ') ως τρος το ετώνυμο του τροαγομένου ατά το μ 
11ου στο ί Ο ο δ αθ ·μ ό υταλ λ ήλ ο υ Αγ ρ οφ υ λα κ ής Κ λ ά:·ου 
ΣΕ2 Αγροφυλάκων. Δημητρίου Ε,μμαν. Κουτράκιη, ετ:φέρε¬ 
ται η κατωτέρω 6: έρθω στ. ατό το λανθασμένο «Δημήτριος 
Ευ,μαν. Κουτρακηςι;. στο ορθό «Δημήτριος Ε/μμαν. Κυτρυλ 
κης». (αυςων αριθμός 54/ 

(Από τη Νομαρχία Ηρακλείου) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 1ΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΑΓε την ΑΓ 958/5.4.84 ατόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, 
π ου -εκσόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τραάγεται 
ο κατωτέρω υπάλληλος του Κλάδου ΣΕ2 Αγροφυλάκο>ν, τε- 

ριαχής Επισκοτικου. του Αγρονομείου Ιωαννίνων Βλ της Διοι- 
κήσεως Αγροφυλακής Ιωαννίνων, ατό τον 11ο στο 10ο £αθμό, 
ως ακολούθως: 
Ναρίλαοσ Π αταθανασίου του Αλεξίου. (Αοιθ. βεβ. ΤΚΐΕ 

Υ*ΔΤ 3421/16.4.84). 
Ο Νομάρχης 

13ΑΣ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΤΛΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Με την ΑΓ. Ιι5838ο/29.3.84 ατόφαση του Νομάρχη Κα¬ 
βάλας. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
τροίγανται, κατ’ αρχαιότητα, ατό τον ενδέκατο (11ο), στο· 
δέκατο (10ο) βαθμό, οι κατωτέρω υτάλληλοι. Κλάδου ΣΚ2 
Αγροφυλάκων: 

II απαδέτουλος Χρηστός του Βύρωνα και II αταδότουλος 
Ιορδάνης του Γεωργίου, του έχουν όλα τα αταιτοόμενα ατό το 
Νόυ.ο. για τ: ο αγωγή, τυτικά κα: ουσιαστικά τροσόντα. (Λριθ. 

βεβ. ΓΕΕ ΓΔΤ 3384/10.4.84). 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΕΛΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΊΑ ΛΛΡΙΣΗΣ 

Με την 705/16.4.1984 ατόφαση του Νομάρχη. Λαρίσης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχυουσες διατάξεις, έγινε ατο- 

δεκτή η ατό 31.3.1984, αίτηση ταραιτήσεως ατό την υτη- 

ρεσία της Αγροφυλακής, του υπαλλήλου Αγροφυλακής, Κλά¬ 
δου ΣΕ2 Αγροφυλάκων, με βαθμό 10ο. Ευαγγέλου Κωνσταντί¬ 

νου του Αντωνίου. 

Με την 713/16.4.1984 ατόφαση του Νομάρχη Λαρίσης. 
του εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχυουσες διατάξεις, έγινε ατο- 

δεκτή η ατό 28.3.1984, αίτηση ταραιτ ήσεως ατό την υτη- 

ρεσία της Αγροφυλακής, του υταλλήλου Αγροφυλακής, Κλά¬ 

δου ΣΕ2 Αγροφυλάκων, με βαθμό 10ο Κων/νου Θάνου το-» 

Χαραλάμτους. 
Ο Νομάρχης 

ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΕΗΤΜΝΟΤ 

Με τη Δ.Α. 170424/4.4.84 ατόφαση του Νομάρχη Ρέ¬ 

θυμνου. του εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και την αριθ. 263/26.1.84 ατόφαση της Πρωτοβάθμιας 
Ετιτροτής του Γτου,ργείου Δημόσιας Τάξης, του άρθρου 12 

του Ν. 1232/1982: 1 Εταναφέρεται στην Γτηρεσία ο άιλ*- 

λοτε τακτικός αγροφύλακας Όμηρος Γεωργίου ΙΙαραγιου- 

δάκης. του είχε εξαναγκασθει σε ταραέτηση το έτος )972 

ατό -·γ( δικτατορία κα: ανακαλείται η αριθ. 251.12/14.*13. 
1973 ατόφαση του Νομάρχη Ρέθυμνου τερ: ατοδοχής της 
ταραιτήσ.-ώς του. θεωρούμενης ως μηδέτοτε γενομένης, του 
οε χρόνου ατό της ταραιτήσεώς του μέχρι της ετα'/αφοράς 
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του λογισμένου ους χρόνου πραγματική; δημόσιας θηρεσίας, 
για ίλες τις συνέπειες. πλην του δικαιώματος αναδρομικής 
λήψεως αποδοχών. 
Μονιμοποιείται με διορισμό στο 12 ο εισαγωγικό βαθμό 

Κλάδου ΣΕ2 Αγρός;αλάλων αναόρομικά από 1.1.1977 και 
εντάσσεται στο 10;: βαθμό του ιδίου Κλάδου αναδρομικά από 
]. 1.1 Υ'84. χωρίς δικαίωμα λήψεως. αναδρομικών αποδοχών. 
Τοποθετείσαι στην κενή θ·έση της τερ^χ^ς Λιβαδίων, 

Λγρονομείον Ανωγείων, Λιοικήσεωσ Αγ:οφ υλακής Ρέθυμνου, 
ί Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Δημ. Τάξης 3422/16.4.1984). 

Ο Νοαάοχης 
ΘΩΜΑΣ Λ1ΕΡΕΝΊΤΓΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Μ ε την 45(V! 8.4.1984 απόφ ατη του Νομάρχη Χαλκιδι- 
κής. που εκόόθη7.ε σύμφωνα με τις κείμενες Πατάξεις, έ¬ 

γινε ατοδεκτή η από 9.4.Γ984 αίτηση του Λεωνίδα Βογια- 
τόή του Κων/νου. υπαλλήλου Κλάδου Σ)Ε2 Αγροφυλάκων 
με 10ο βαθμό, αγροφύλακα α.π. Κασσ ανδρείας του Αγρονο- 
μείου Ν. Μουϊανιών περί παραιτήσεώς του απο< την υπηρε¬ 

σία και τη θέση του αγροφύλακα, για προσωπικούς λόγους. 

Ο Νομάσχης 
ΠΑΝ. ΜΆΤΡΙΔΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Με τη ΑΑ915/26.4.84 απόφαση του Νομάρχη X αν ίων. 
έγινε αποδεκτή η αίτηση παραιτήσεις από την υπηρεσία. 

;ου αγροφύλακα—Υπαλλήλου Αγροφυλακής Κλάδου ΣΕ2 με 
το 19ο βαθμό. Εμμανουήλ Κυμιουνή του Νι/,ολάου. περιοχής 
II λατανία. Αγρονομείου Χανίο>ν. για τους λόγους που ανα¬ 
φέρει στην αίτησή του. 

Με τη ΔΑ 8Ί,ϋ/26.4.1984 απόφαση του Νομάρχη Χα¬ 

νιών. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δια¬ 

πιστώνεται. ότι ο Αγροφύλακας Γεώργιος Γοναλάκης του 
Σόλων α. Υπάλληλος Αγροφυλακής Κλάδου ΣΈ2 με το 10 ο 
βαθμό·. που υπηρετεί στην περιοχή Φαλελιανών, Αγρονομείου 
Κισάμου. Αιοικήσεοος Αγροφυλακής X αν ίων. απολύεται της 
Υπηρεσίας με την 1/29.3.84 απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Αγροφυλακής Ν. X αν ίων. από της 
κοινοπο:ήσεως της περί απολυσεως πράςεως του Νομάρχη, 
λόγο) σωματικής ανικανότητας και επειδή πάσχει ατό ανί¬ 
ατη ασθένεια και δεν μπορεί ν' ασκεί τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα. 

Ο Νομάρχης 

ΛΙΑΝ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


