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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Με τη Φ. 47ι1.51/2,36/785524/2, 2338/1.6.1984 από¬ 

φαση τον Αρχηγού Γ$·«%οό Επιτελείου Στρατού, «ο εκτά¬ 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, η μόνιμη νπάλ- 
ληλος τον Υ1ΕΘΑ/ΓΕΣ:, τον ίδιον προσωρινού κλάδου ΑΡ2 

Διοικητικού Ν. 887/79. με βαθμό 4ο, Θαλασσινού Μαρία 
τον Ηλία (ΑΜ 2.340). προά/δηκε αυτοδίκαια ατό τον 4ο 
στον 3ο, βαδμό. επειδή έχε·: -άρε: μισδολογική προαγωγή τον 
3ον βαθμού, έγινε δεκτή η αίτηση παραιτήσεώς της και 
απαλλάχθηκε ατό την άσκηση των υπηρεσιακών της καθη¬ 

κόντων. 
Ο Αρχηγός 

Αντγος ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΚΑΦΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ! ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

βαδμό τον κλάδου· ΜΕ1 Διοικητικού, τον ντηρετεί στην Κεν¬ 
τρική Υπηρεσία τον Υτουργείον. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Με τη Δ·1 δ/18820/28.5.84 απόφαση τον Δ/ντή Δ/κον 
τον Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ανακαλείται η ΔΙβ/' 
I 3146/6.4.84 απόφαση τον δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1 45/30. 
4.1984 (τεύχος Γ') και μόνο στο μέρος τον αφορά την προ¬ 
αγωγή ατό τον 6·ο στον 5ο βαθμό των παρακάτω υπαλλήλων 
του κλάδου ΑΤ16 Ιατρών Αγροτ. Ιατρείων και Υγειον. Σταθ¬ 
μών, επειδή παραιτήθηκαν πριν από την προαγωγή τους: 
Περίφανον Κων/νου 
Μαλλιαρού — Νονση Μαρίας. 

Ο Διευθυντής Διοικητικού 
Ε. ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

Με τη Δ1 α/18·982/30·.5.84 απόφαση του Υπουργού Υ¬ 
γείας και Πρόνοιας, που εκδόδηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, διορίζονται οι κατωτέρω σε κενές οργανικές ■δέ¬ 
σεις, δοκίμων υπαλλήλων του κλάδου ΑΡ4 Κοιν. Λειτουργών 
τον Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με εισαγωγικό βο.δμό 
9ος ως ακολούθως: 
Ρεδεμιωτάκη Άννα τον Εμμανουήλ 
Γαιτάνη Αριάδνη τον Παύλου. 
Σειρά αρχαιότητας των διοριζόμενων είναι η σειρά διορι¬ 

σμού αυτών και καθαρίστηκε σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας 
των στο διαγωνισμό της 18.6.83 για πλήρωση δέσεων Κοι¬ 
νωνικών Λειτουργών. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Υγείας και II σά¬ 

νοιας ΕίΠ 7613/5.6.84, ΠΤΕΥ 3645/821 και 224/83). 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στη Δ·1,6/16806/18.5.84 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Πρόνοιας που δημοσιενδηκε στο ΦΕΚ 172/30.5.1984 
(τεύχος Γ') και που αφορά την παραίτηση του ιατρού Τ’αξά- 
πονλου Νικολάου του κλάδου ΑΤΙ6 Ιατρών γίνεται η ακό¬ 
λουθη διόρθωση: Αντί του εσφαλμένου με «4ο βαθμό» στο 
ορδό «με 3ο βαδμόυ. 

(Από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας) 

Με τη Δ1 α/16870/6.6.84 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Πρόνοιας, που εκδόδηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π. Δ/τος 611/77 (άρθρο 258) και τη 42/7.5.84 γνωμοδό¬ 
τηση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, απολύεται από την 
υπηρεσία ο Ανδρέας Παναγόπουλος υπάλλλος με 4ο βαδμό 
του κλάδου ΑΡ6 Εποπτών Δημοσίας Υγείας που υπηρετεί στη 
Δ./νση Υγιεινής Νομαρχίας Αχαιας, επειδή κρίδηκε από 
την αρμόδια Δευτεροβάδμια Υγειονομική Επιτροπή ότι είναι 
ανίκανος για κάδε εργασία και ότι δεν δόναται να ασκεί τα 
υπηρεσιακά του καθήκοντα λόγω του ότι πάσχει από νόσο που 
δεν θεραπεύεται. 

Με τη Δ1α/19043/12.6.1984 απόφαση του Υπουργού Υ¬ 
γείας και Πρόνοιας, έγιινε αποδεκτή, η παραίτηση από την 
Υπηρεσία της Ελισάβετ Ο'ικονομοπούλου υπαλλήλου με 4ο 

Με την υπουργική απόφαση Δ2/12.613/8.6.84, που εκδό- 
δηκε σύυ.φωνχ με τις κείαενες διατάξεις, εκτελείται η 2/ 
25.,1.1984 πράξη του Π.Υ.Σ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με την 
οποία επιβλήθηκε στην καδηγήτρ:α του Κλ. Α2 με Μ.Κ.3 

του Γυμνασίου· Ασκού Θεσσαλονίκης, Σοφία Αδαμίδου, η πει¬ 
θαρχική ποινή της οριστικής παύσης για αδικαιολόγητη απο¬ 

χή απο την εκτέλεση των καθηκόντων- της για χρονικό διά¬ 
στημα πέραν των τριάντα ημερών, ήτοι από 13.1.83 και 
μετά, και απολύεται από την υπηρεσία η ανωτέρω κοδη¬ 

γήτρια. 

Με την υπουργική απόφαση Δ2/12931/7.6.84. που εκδό- 

δηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η 
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία που υπέβαλε στις 25. 

5.1984 ο Αλέξανδρος Τσατσόπουλος. Σχολικός Σύμβουλος 
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Μέσης Γεν. Εκπαίδευσης του Ν. 1304/82. με Μ.Κ.ΙΟ, 

Κλάδου Α4 !, Φυσικών), ο οποίος έχε: επιλεγεί αττό Όέττ, 
Γενικού Επιθεωρητή Μέ.στς Καπ/σγς του Ν. 309/76 υυ 
Μ.Κ.ΙΟ. 

Με την υπουργική απόφαση Δ2/12694/7.6.84. τον 5x56- 

θη.κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. γίνεται δεκτή η 
Μτηση παραίτησης από την υπηρεσία -ον υπέβαλε στις 18. 
δ.1884 ο Γεώργιος Τσακίρης, Σχολικός Σύμβουλος Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης του Ν. 1304/82, με Μ.Κ.ΙΟ. Κλάδου 
Α3 (Μαθηματικών), ο οποίος έχει επιλεγεί από -δέση Γενι¬ 
κού Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης τον Ν. 309/76 με 
Μ.Κ.ΙΟ. 

Ο ΥΦΥΙΟΥΡΓΟί 

ΠΕΤΡΟΣ (ΜΩΡΑΛΪΪ^. 

Με την υπουργική απόφαση Ζ1/265'7/ΰ.6.84, που εκδό- 

θη-κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαβαθμίζονται 
ο: παρακάτω ομογενείς δι-δασ.κάλυσες : 

Μαρία Βατταρ-δή—Μπαδά, τον κοινοτικού δημοτικού σχο¬ 

λείου «Σωκράτης» Μόντρεαλ—Καναδά, στο βαθμό του δι¬ 

δασκάλου με Μ.Κ.3 και πλεονάζοντα χρόνο κατά την 8.11. 
1983 στο Μ.Κ.3. 2 έτη. 3 μήνες και 2 ημέρες. 
Ελένη Σπαυρο-ποόλου—Κέϊπους. του κοινοτικού δημοτικού 

σχολείου «Αγίου Νικολάου» ΠΛΙΘΙΝΗ Νέας Τορκης. στο 
βαθμό· του διδ/λου Α' με Μ.Κ.6 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο Μ.Κ.6 κατά τη 16.1.1984. 2 έτη και 18 ημέρες, δηλ. 

όσο και ο·ι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ισόχρονοί της δάσκαλοι 
του δημοσίου. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΑΘ. ΚΟΥΡΤΑΛΙΔΗΣ 

Με την υπουργική απόφαση Δ2/13&29/31.0.84, που εκδό¬ 

θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τροποποιείται η 
υπουργική απόφαση αριθ, Δ2/2775/13.2.1984. που δημο¬ 

σιεύτηκε στο ΦΐΕΚ 73/84 τ. Γ’ και που αφορούσε στη 
χορήγηση αποδοχών μυθολογικών κλιμακίων σε εκπ/κούς 
λειτουργούς Μέσης Εκπ/σης, μόνο ως προς την ημερομη¬ 

νία χ-ορηγήσεως των αποδοχών του μυθολογικού κλιμακίου 6 

στην καθηγήίτρι.α του κλάδου Α8 —· Μαθηματικών Πα- 
παδημητρίτα Μοσχιόλα του Χρησ.. στην οποία χορηγούνται 
οι αν-αφερόμενες αποδοχές από 26.9.83 αντί από 21.1.84 
που από παραδρομή της είχαν χορηγηθεί και με δικαίωμα 
πληρωαής διαφοράς αποδοχών για το χρονικό δι-άττηυ.α από 
26.9,83 μέχρι, και 20.1.84. (Αριθ, βδβ.’ Υ.ίΕ.ιΕ. Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 7038/8.6.84). 

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΑΓ1Μ. ΒΟΥΡΝΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ 

Με την 893/15.5.1984 απόφαση του Νομάρχη Άρτας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παρέχε¬ 

ται ο δασικός μισθός του αμέσως ανώτερου (Μ.Κ.ο) Μι¬ 
σθό/. Κλιμ.. στην κατωτέρω υπάλληλο- του Κλάδου Νη¬ 
πιαγωγών (Μ.Κ.4). αναδρομικά, με δικαίωμα να πάρει 
υποδοχές από τη συμπλήρωση του απαιτουμε-νου χρόνου, επει¬ 
δή συμπλήρωσε 3 έτη υπηρεσία στο Μ.Κ.4 και κρΐθηκε 
προακτέα : 

Τραγουδάρ-α Χρυσάνθη του Κων/νου, νηπ/γό. από 8.5. 
1984. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδεας 
και Θρησκευμάτων 6700/1.6.84). 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑ ΑΛΙ ΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
διαμέρισμα ανατολικής αττικής 

Με τη; Φ.38/2/1342/4.6.84 απόφαση της Νομάρχου Ανα¬ 
τολικής Αττικής, έγινε αποδεκτή η παραίτηση της δασκά¬ 
λας Μάοακα Μαρίας του Στράτου. με βαθμό Α/ντή Α' και 
Μ.Κ.8 ' 
Με τη Φ.38/2/1363/4.6.84 απόφαση της Νομάρχου Ανα- 

λοτικής Αττικής, έγινε αποδεκτή ηι παραίτηση του δασκάλου 
Κλεώπα Παύλου του Ιωάννη, με βαθμό Λ/ντή Β' με Μ.Κ.8. 
Με τη Φ.38/2/1361/4.6.84 απόφαση της Νομάρχου Ανα¬ 

τολικής. Αττικής, έγινε αποδεκτή η παραίτηρη της δασκά¬ 
λα: Σιεοέτη Βασιλικής του Τρύφωνα. με βαθμό Δ/ντή Α' 

και* Μ.Κ.8. 
Η Νομάρχης κ.α.α. 

II Διευθύντρια 
Γ. ΓΓΦΤΑΚΗ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με τη Φ. 11.1/743/7.5.1984 απόφαση του Νομάρχη Η¬ 

ρακλείου. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύ¬ 
ουν. χορηγείται, μυθολογική προαγωγή στο- Μ,.Κ.6 στις πιο 
κάτω Νηπιαγωγούς που έχουν το βαθμό Νηπ/γού και μυθο¬ 

λογική προαγωγή στο Μ.Κ.ο. αναδρομικά με δικαίωμα να 
πάρουν αποδοχές από την ημερομηνία που αναγράφεται σε 
κάθε όνομα : 
Σιγανού Καλλιόπη του Γεωργίου. 3ου Γραφ. ΛΕ Ηρακλ.. 

από ί 5.3.19-84. 
Αντωνα.κάκη Πολύμνια του Γεωργίου. Ιου Γραφ. ΔΕ Η¬ 

ρακλ.. από 15.3.1984. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Ε¬ 

θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 6700/1.6,81), 

Με τη Φ. 11.1/761/7.5.1984 απόφαση του Νομάρχη Η¬ 

ρακλείου. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύ¬ 

ουν. χορηγείται μυθολογική προαγωγή στο Μ.Κ.5 στο δά¬ 
σκαλο Μανωλα-ράκη Κοον/νο του Εμμανουήλ. 4ου Γραφείου 
Δ,Ε. Ηρακλείου, που έχει το βαθμό- Διδ/λου — Μ.Κ.4. 
αναδρομικά με δικαίωμα ν-α πάρει αποδοχές από 5.2.1984. 

(Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη¬ 

σκευμάτων 6700/1.6.8-4). 

Με τη Φ.11.1/742/7.5.1984 απόφαση του Νομάρχη Ηρα¬ 
κλείου. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
χορηγείται μυθολογική προαγωγή- στο Μ.Κ.6 στους πιο κά¬ 
τω- δασκάλους που έχουν το βαθμέ Διδ/λου και μυθολογική 
προαγωγή στο Μ.Κ.5, αναδρομικά με δικαίωμα να πάρουν 
αποδοχές από την ημερομηνία που αναγράφεται σε καθ-'ε ονο- 

μα: 
Μπεμπελάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη. 5ου Γραφ. ΔΕ Η¬ 

ρακλ.. από 9.4.1984. 
Ατσαλάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, 4ου Γραφ. ΔΕ Ηρακλ., 

από 15.4.1984. 
Παναγιαννάκη Ευάγγελο του Αοίστιπ.. 4-ου Γ’ραο. Δ.Ε. 

Ηρακλ.. από 13.4.1984. (Αοιθ, βεβ. ΥΕΕ του ΥΠ.Ε,Π.Θ. 
6700/1.6.84). 

Με τη Φ.11.1/744/7.5.1984 απόφαση του Νομάρχη Ηρα¬ 
κλείου. που- εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που- ισχύουν, 
χορηγείται μυθολογική προαγωγή στο Μ.Κ.5, στη Νηπ/γό 
Χουρδάκη Ελένη του- Ηλία. 3ου Γραφείου Δ.Ε. Ηρακλείου, 
που έχει το βαθμό Νηπ/γού — Μ.Κ.4, αναδρομικά με δικαί- 
ωμα να πάρει αποδοχές- από 27.4.1984. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ 
του ΥΠΕ'ΠΘ1 67-00/1.6.84). 

Ο Νομάρχης 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με τη Δ.Ε. 1430/4.6.198-4 απόφαση του Νομάρχη Θ-εσ/ 
νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 
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γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης του Γραμμενίδη Ν-ΐ/.ολαου 
του Δημητρίου, δάσκαλου το ^ 2 ου Δ η μ. Σχολείου Νεάπολης 
Θεσ/νίκης Δ/ντή, Α' με Μ.Κ.8. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο1 Π ροϊστάυιενος 

ΚΩΝ/ΝΤ1Ν0Σ ΚΑΡΤ Π ΙΔΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Με τη ΔΗ/789/10.5.84 απόφαση τον Νομάρχη Κέρκυ¬ 
ρας. που εκτάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
χορηγείται μυθολογική προαγωγή στο Μ.Κ.5 από 8.4.84 
στο δάσκαλο Γ'ιωτίτσα Νικόλαο του Σπυρίδωνα, που έχει το 
βαθμό του Διδ/λου με Μ.Κ.4. αναδρομικά με δικαίωμα να 
πάρει αποδοχές από τη,ν ημερομηνία αυτή. (Αριθ. 6εβ. ΥΙΈ 
του ΥΠΕίΙΊΘ 6700/1.6.84). 

Ο Νομάρχης 
ΜΑΝΟΣ Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Διορϋώαεις σφαλμάτων 

Στο 1 02/2:2.3.1984 ΦΕΚ (τ. Γ'). που δημοσιεύτηκε πε- 
ρίληψη τηις 7/12.3.1984 πράξης του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, σχετικά 
με το διορισμό προσωρινών αναπληρωτών. επιφέρετα: διόρ¬ 

θωση στο ονοματεπώνυμο, αντί του εσφαλμένου «Καραιβέλου 
Αιμιλία», στο σωστό «Καραβέλου Αμιλία». 

(Από τη Νομαρχία Μαγνησίας) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Με τη 45/10.5.84 πράξη του Δ/ντή, της Δ/νσης Μ.Γ.Ε. 

Ν. Αιτωλ/νίας. εντάσσεται η ΙΙαππά Παρασκευή του Χα- 
ραλάμπους. κλάδου Α2, Μ.Κ.3, του Λυκείου Κατούνας, στο 
βαθμό του καθηγητή με Μ.Κ.4 από 9.5.1984 ημερομηνία 
συνεδριάσεως του ΓΙΥΣΜΕ. με πλεονάζοντα χρόνο την ημε- 
οοιμηνία αυτή. 3 υ,ήνες και 3 ηκέρες. (Αοιθ. βεβ. ΥΕΕ του 
ΥΤΙΕΙΙΘ 69127/5.6.84). 

Ο Διευθυντής και α.α. 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ 

Με την 30/4.5.1984 πράξη του Προϊσταμένου του Γρα¬ 
φείου Γεν. Μέσης Εκπ/σης Αιτωλ/νίας. που εκδόθηκε ύστε¬ 
ρα από την 3/22.3.84 πράξη του Π ΥΣΜΕ Αιτωλ/νίας και 
σύμφωνα με τις δ/ξεις που ισχύουν, εντάσσεται με πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο την 21.3,1984 ημερομηνία συνεδριάσεως του 
ΠΥΣΜΕ. τον απέναντι στο όνομα αναγραφόμενο η κάτωθι 
Καθηγήτρια: 
Μητιακούδη Μαρία του Αθανασίου, κλ. Α2 ΜΚ3 του Γ/ 

σί-ου Παραβόλας. στο βαθμό του καθηγητή με ΜΚ4. 1 έτος 
και 21 ημέρες. 
Ο IIλεονάζων χρόνος υπηρεσίας της ανωτέρω Καθηγή- 

τριας, θεωρείται ότι διανύθηκε τσο βαθμό -ου εντάχθηκε. 
Οι Οίΐκονομικές συνέπειες αρχίζουν από τη δημοσείευση της 

πράξης περί εντάξεως στο ΦΕΚ. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. 
Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων 6927/5.6.84). 

Ο II ροϊστάμενος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ 

Με την 29/3.5.84 πράξη του Προϊσταμένου του Γραφείου 
Μ.Γ.Ε. Δ/τος Δυτ. Αττικής, πουι εκδόθήκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των ά,σθρων 4 και 10 του Ν'.Δ. 287/74 και 12 
του Ν. 1199/81 καί την 28/22.12.83 πράξη του ΠΥΣΜΕ 
Δυτ. Αττικής και την 9/7.2.84 πράξη, τροποποιείται η έν¬ 

ταξη τη! Π αρασκευοπούλου Ελένης του- Χρήστου καθηγή- 
τριας κλίδου Α,2 του 4ου Γυμνασίου Περιστεριού που έγινε 
με την 2£ /22.1:2.83· πράξη του ΠΥΣΜΕ Δ/τος Δυτ. Αττι¬ 
κής και δημοσιεύτηκε στο 98/21.3.84 ΦΕΚ (τ. Γ') μόνο< ως 
προς τον πλεονάζοντα χρόνο από το λανθασμένο «2 μήνες 15 
μέρες» στί σωστό «2 χρόνια, 2 μήνες, 15 μέρες». 
Η παρατάνω καθηγήτρια εντάσσεται αναδρομικά από το 

βαθμό του καθηγητή με Μ.Κ.3 στο βαθμό του καθηγητή με 
Μ.Κ.4 από* 22.12.83 και με πλεονάζοντα χρόνο στο κλιμάκιο 
αυτό. 2! χρόνια. 2 μήνες και 15 μέρες αντί του εσφαλμένου 
«2 μήνες και 15 μέρες». 
Οι: οικονομικές συνέπειες αρχίζουν από την πρώτη δημο¬ 

σίευση των εντάξεων στο ΦΕΚ. (χΛριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Εθν. 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 6793/5.6.84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 

Με τη 19/25.4.84 πράξη του Προϊσταμένου του 1ου Γρα¬ 
φείου Μ.Γ.Ε. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 10* του Ν.Δ. 287/74 και στηρίχθηκε στην 
4/10.4.84 πράξη του Π ΥΣΜΕ- Πειραιά, εντάσσεται η πα¬ 

ρακάτω καθηγήτ,ρια: 
Μανασσάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ κλ. Α4 του 1ου Λύ- 

κειου Κερατσινίου. από το βαθμό του καθηγητή με Μ.Κ.3 
στο· βαθμό του καθηγητή με Μ.Κ.4 και πλεονάζοντα χρόνο, 1 
χρόνο και 11 ημέρες. 
Οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν απο τη δημοσίευση της 

ένταξης στο ΦΕΚ. (Αριθ·. βεβ. ΥΕΙΕ Υπ. Εθν. Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 6927/5.6.84). 

Ο1 Προϊστάμενος 
ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΝΤϊΡΙΚΟΣ 

Με την 22/4.5.1984 πράξη του Προϊσταμένου τη: 

ΔΜΓΕ' Βοιωτίας, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, που στηρίζεται στη 2/4.5.84 πράξη, 
του Π ΥΣΜΕ Βοιωτίας, εντάσσεται από 4.5.84, ημερομη¬ 

νία πράξεως ΠΥΣΜΕ. η προϋπηρεσία της Σύρου Ρόζας, 

καθηγήτριας Φιλολόγου του 2ου Γ/σίου Λιβαδειάς με 
Μ.Κ.3. στο βαθμό του καθηγητή με Μ.Κ.4, με πλεονά¬ 

ζοντα χρόνο κατά την ανωτέρω ημερομηνία, 2 χρόνια, 4 μή¬ 

νες. 12 ημέρες. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας κα: Θρησκευμάτων 6927/5.6.84). 

Ο Π οοϊστάμενος 
ΚΩΝ/Ν0Σ ΤΣΙΡΚΑΣ 

Με την 28/7.5.1984 πράξη του Προϊσταμένου της Διεύ¬ 
θυνσης Μέσης Γενικής Εκπ/σης Ν. Ημαθίας, εντάσσεται 
από 3.5.84 η Παυλίδου Αικατερίνη του Αναστασίου, καθη- 
γήτ,ρια Κλ. Α2 με Μ.Κ.4 του 2ου Γυμνασίου Βέροιας, από 
το βαθμό του καθηγητή Μ.Κ.4 στο βαθμό του καθηγητή 
Μ.Κ.4. με πλεονάζοντα χοόνο στον παραπάνω βαθμό τη> 
3.5.84. 1 έτος. 3 μήνες και 21 ημέρες. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. 

Υπουογείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 6927/ 

5.6.84). 
Ο Προϊστάμενος 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ 

Με την 35/7.5.1984 πράξη του Προϊσταμένου του 1ου 
Γραφείου Μέσης Γενικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης, που στηρί¬ 

ζεται σνην 6/13.4.1981 πράξη του ΠΥΣΜΕ Θεσ/νίκης, 

εντάσσεται η, Καγικαλίδ υ Άννα του Ευστρατίου, καθηγη- 

τρια κλάδου Α2 υ.ε κα εχόμενο Μ.Κ.3 του Γ/σίου Σιίνδου 
ΘεσΝίκης, στο βαθμό του καθηγητή Μ.Κ.4, από 13.4. 

1984. με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας κατά την ημερομηνία 
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αυτή, 1 χ.ρόν.ο. 8 μήνες ν.α: 3 ημέρες, χωρίς δικαίωμα ανα- 

$ρου.'.7»ής απόιληψης δίχοοράς αποδοχών·, σύμφωνα αβ τ'.ς 
διατάξεις τον Ν.Δ. 287/74. (Αοι/.'βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργ. 

ΕΖ νίκης Παιδείας 7.x: Θρησκευμάτων 6793/5.6.84). 

Ο ΤΙ οοϊστάυ.ενος 
ΚΩΝ /ΝΟΣ ΤΡΕΜΟιΠΟΥΛΟΣ 

Με τη 14/26.4 84 πράξη τον Προϊστάμενον τον 2ου Γρα¬ 
φείου Μ.Ε. Ν. Θ·εσ/νίκηιτ. που στηρίζεται στην 6/13.4.84 
τερχςη τον II ΓΣΜΕ Θεσ/ν?7.ης, με την οποία αναγνωρίστη¬ 
κε προϋπηρεσία εκκ/κού λειτουργού, εντάσσεται η Παντσά- 
ζη—Κωνσταντινίδου Σουλτάνα /.λ. Α2 και Μ.Κ.3 τον Γυμν. 
Π αρ. Σταυρού στο βα/μό τον καΖ/τή Μ.Ε.4. ατό 13.4.84 
ί,η,'.ερομηνια συνεδριάσεως τον Συμβουλίου) με πλεονάζοντα 
χρονο υπηρεσίας κατά την ημερομηνία αντή, 1 χρόνο. 9 μή¬ 
νες και 2 μερες. χωρίς αναδρομική αζόληψη διαφοράς απο¬ 
δοχών. σύμφωνα με τ:ς διατάξεις τον Ν.Δ. 287/74 υπολο- 
γιζομένης κα: της ποοϋπκοεσίας της 1 έτονσ. 1 μήνα κα: 21 
ημερών. (ΑριΖ. δε6. ΥΕΕ τον ΥΠΕΠΘ 6793/5.6.84). 

Με τη 17/9.5.84 πράξη τον Προϊστάμενον τον 2ου Γρα¬ 
φείου Μ.Ε. Θεσ/νίκη,ς, που στηρίζεται στην 7/7.5.84 πράξη 
τον IIΥΣΜΕ Θεσ/νίκης, με την οποία αναγνωρίστηκε προϋ¬ 
πηρεσία εκπ/κον λειτουργού, εντάσσεται η Ντίτορα Μαργα¬ 
ρίτα τον Σταύρον, κλ. Α2. Μ.Κ.4 τον Γνμν. Παρ. Σταυρού 
στο βα/μό τον καθηγητή Μ.Κ.4 ατό 7.5.84 (ημερομηνία 
συνεδριάσεως τον Συμβουλίου) με πλεονάζοντα χρόνο 3 χρό¬ 
νια. 8 μήνες κα: 17 μέρες, χωρίς αναδρομική απόληψη· δια¬ 
φοράς αποδοχών, σνμεωνα με τ:ς διατάξεις τον Ν.Δ. 287/74. 
(ΑριΖ. βεβ. ΥΕΕ· τον ΥΠΕΠΘ 6927/5.6.84). 

Ο Π ροϊστάιχενο: 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ 

4.84 (ημερομηνία σννεδριάσεως τον Συμβουλίου) ο: παρακά¬ 
τω εκπ/κοί λειτουργοί στο βα/μό τον καθηγητή με ΜΚ4 μ,ε 
πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας αυτόν που αναγράφεται απέ¬ 

ναντι από το όνομα τον κα/ένα: 
Μαγκούρα Ιωάννα τον Ευαγγέλου, κα/ηγήτρια κλάδου 

Α2, 2 έτη, 2 μήνες κα: 24 ημέρες. 
Δαντσάκη Ευαγγελία τον Κιον/νον, κα-δηΙγήτρια κλάδου 

Α4. 1 έτος, 8 μήνες και 16 ημέρες. 
Κοκκινίδου Φωτεινή, τον Θωμά, κα/ηγήτρια κλάδου Α4. 1 

έτος, 5 μήνες κα: 28 ημέρες. (Αρ:/. βεβ. ΥΕΕ Υπ. ΕΖν, 
Παιδείας κα: Θρησκευμάτων 6793/5.6.84). 

Ο Διευ/υντής 
ΒΥΡΩΝ ΜΟΖΑΚΙΛΗΣ 

Με την 29/8.5.84 πράξη της Προϊστάμενης της Δ/νσης 
ΜΓΕ Ν. Φωκίδας που εκδό/ηκε ύστερα από τη 17/4.5.84 
πράξη τον Π ΥΣΜΕ Ν. Φωκίδας κα: σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις που ισχύουν, εντάσσεται ο Φε,ρεντίνος Λάμπρος του 
Κων/νου. κα/ηγητής μα/ηματικός του Γυμνασίου Ευπαλίου 
με βα/μό κα/η,γητή κα: ΜΚ3 στο βα/μό του κα/ηγητή με 
ΜΚ3, από 4.5.84 ημερομηνία σννεδριάσεως του ΠΥΣΜΕ 
Ν. Φωκίδος, με πλεονάζοντα χρόνο κατά την ημερομηνία αυ¬ 
τή 2 χρόνια. 7 μήνες κα: 11 ημέρες. 
Ο πλεονάζων χρόνος αυτός Ζεωρείται ότι διανό/ηκε στο 

βα/μό που εντάσσεται ο ανωτέρω κα/ηγητής με τους περιορι¬ 
σμούς τον εδαφίου της παρ. 3 του άρ/ρου 11 του Νόμου 
1199/1984. Οι οικονομικές συνέπειες -3α αρχίσουν από τη 
δημοσίευση της πράξεως στο ΦΕΚ. (ΑριΖ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. 
ΕΖν. Παιδείας και Θρησκευμάτων 6927/5.6.84). 

II Προϊσταμένη 
ΙΩΑΝΝΑ ΔΣΛΤΣΟΥ 

Με την 32/3.5.84 πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γρα¬ 
φείου Μ.Ε. Θεσ/νίκης, που στηρίζεται στην 6/13.4.84 πρά¬ 
ξη του ΠΥΣΜΕ Θεσ/νίκης, εντάσσεται η παρακάτω εκπ/ 
κός λειτουργός στο Μ.Κ.4: 

Ζήση Αγγελική του Χρήστου, φιλόλογος του Λυκείου Ευό- 
σμου, από 13.4.84 (ημερομηνία σννεδριάσεως του Συμβουλίου) 
;υ,ε πλεονάζοντα χρόνο κατά την ημερομηνία αυτή. 1 χρόνο. 
2 υ.ήνες και 17 ημέρες. 
Οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν από τη δημοσίευση της 

ένταξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησην, σύμφωνα υ,ε τις 
διατάξεις τον Ν.Δ. 287/74. (ΑριΖ. βεβ. ΥΕΕ του ΥΠΕΠΘ 
6793/84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΓΙΔΙΙΣ 

Τ Με την 90/7.5.84 πράξη του Δ/ντή Μέσης Εκπ/σης Ν. 
Καρδίτσας, εντάσσεται η Βελεσιώτου Κρίνω του Δημητρίου. 
κλάδου Α2, κα/ηγ. ΜΚ3 του Λυκείου Παλαμά, στο βα/μό 
του κα/ηιγητή ΜΚ4 και από 4.5.84. υ.ε πλεονάζοντα χρόνο 
κατά την ημερομηνία ένταξης 1 έτος. 5 μήνες και 10 ημέ- 

Ρ'ίς. 

Οι οικονομικές συνέπειες από την εν λέγω ένταξη αρχί¬ 
ζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αρ>ιΖ. βεβ. ΥΕΕ Υπ, 
Ε·5ν. Παιδείας και Θρησκευμάτων 6793/5.6.84). 

Ο Διευ/υντής 
ΘΩΜΑΣ ΙΤ Λ Π ΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Υ 

Με τη 17/13.4.84 πράξη του Δ/ντή Μέσης Γενικής Εκ¬ 
παίδευσης Πέλλας, που εκδό/ηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρ/οου 10 του Ν.Δ. 287/74 και στησίζετα: σττ.ν 3/Γ!. 

πράξη του ΠΥΣΜΕ Πέλλας, εντάσσονται από 1 1. 

Με την 688/14.5.1984 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύ¬ 

θυνσης Δ.Ε. Ν. Δράμας, που εκδό/ηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, χορηγείται μισ/ολογ’.κή προαγωγή 
του Μ.Κ.5 στην πιο κάτω δασκάλα που έχε: το βα/μό Δι¬ 
δασκάλου Μ.Κ.4. αναδρομικά με δικαίωμα να πάρει αποδο¬ 

χές από την ημερομηνία που αναγράφεται στο όνομά της : 
Σάββα Φροσοόλα. από 16.5,1984. (Αρ:/. βεβ. 1 ,Ε.Ε. 

Υπουργείου Ε/νι,κής Παιδείας και Θρησκευμάτων 6700/ 

1.6.1984). 
Ο Προϊστάμενος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Με τη 105δ/11.5.1984 απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Δημοτ. Εκπ/σης Ν. Χίου, που εκδό/ηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν, χορηγείται μισ/ολεγική προ¬ 

αγωγή στο Μ.Κ.6. στους πιο κάτω εκπώοούς. που έχουν το 
βα/μό Διδ/λου κα: μισ/ό Μ.Κ.5, αναδρομικά, με δικαίωμα 
να πάρουν αποδοχές, από την ημερομηνία που αναγράφεται 
σε κά/ε όνομα : 
Δ:δ./λο Γίκιάλη Ιωάννη του Π αντελή. του Δημοτ. Σχο¬ 

λείου Βερβεράτου, από 7.4.1984. 
Νηπ./γό Κολοκοτρώνη Ιωάννα του Θεμιστοκλή, του 7ου 

Νηπ/γείου πόλεως Χίου, από 23.5.1984. (Αρ:/. βεβ. ΥΕΕ 
Υπουργείου ΕΖνίκης Παιδείας και Θρησκευμάτων 6700/ 

1.6.1984 Τ. 

Με τη 1054/11.5.1984 απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Δημοτ. Εκπ/σης Ν. Χίου, που εκδό/ηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν, χορηγείται μισ/ολογική προ¬ 

αγωγή στο Μ.Κ.5. στον πιο κάτω διδ/λο, πομ έχει, το 
βα/μό Δ,ιδΆου· και μ:σ/έ Μ.Κ.4. αναδρομικά, με δικαίω¬ 
μα να πάρε: αποδοχές από την ημερομηνία που αναγράφεται 
77ν Ονον.Λ 70'Λ I 
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Ορφανό Βασίλειο τον Αργυρίου, τον Λημοτ. Σχολείου Κα- 

ταρράικτη;. ταΑ 19.4.1984. (Αριδ. βεβ.. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου 
Εθνικής II αιδείας και Θρησκευμάτων 6-700/1.6.84). 

Ο [I ροιττάν.ενος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Με την 51 δ-38/43-57/14.5.84 απόφαση τον Γεν. Γραμ¬ 
ματέα τον Υπ. Οικονομικών. -ου εκδόδηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις τον ισχύουν, έγινε αποδεκτή ατό την Υπηρεσία η 
ταραίτηση τον υποβλήδηκε με την ατό 2.5.1984 αίτηση πα- 
ραιτήσεως της Κόμματά Στνλ'.ανής, υπαλλήλου με βαδμό 5ο 
τον Κλάδου ΜΕ3 Ελεγκτικού τον Γ. Λ. Κράτονς. 

Με την 67004/8.6.84 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
τον Ττ. Οικονομικών, τον εκδόδηκε σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις. τροάγννται αυτοδίκαια στον 3ο βαδμό τον τρο- 
σωρινού Κλάδου ΑΡ3 Ελεγκτικού τον Γ. Λ. Κράτους, οι τιο 
κάτω πρώην υπάλληλοι με βαδμό 4ο και μισδό 3ο τον ίδιου 
Κλάδου αναδρομικά ατό την αντίστοιχη ημερομηνία ατοχω- 
ρημεως τους ατο την Ττη.ρεσία. επειδή συντρέχουν οι απαραί¬ 
τητες προϋποδέσεις του άρδρου 12 του Ν. 887/79, ως εξής: 
Γκεκας Ανδρέας. ατό 1.6.1984. 
Πουπάκης Ιάκωβος, ατό 2.6.19-84. 
Σπαν-ός Ευθύμιος, ατό 6.6.1984. 

Μπαστούν η ς Γεώργιος, από 6.6.1984. 
Παταμιχαήλ Νικόλαος τον Βασιλείου, ατό 8.6.1984. 

Με την 67003/8.6.1984 ατόφαση τον Γενικού τον Ττ. 
Οικονομικών, τον εκδόδηκε σύμφωνα με τις ισχύονσες διατά¬ 
σεις, τροάγεται αυτοδίκαια στον 3ο βαδμό τον Κλάδου ΑΤ2 
Ελεγκτικού του Γ.Λ. Κράτονς ο Ανδρεότουλος Αημήτριος, 
πρώην υπάλληλος με βαδ«ό 4ο και μισδό 3ο τον ίδιον Κλά¬ 
δου. αναδρομικά ατό 25.5.1984 ημερομηνία ατοχωρήσεώς τον 
ατό τπν υπηρεσία, επειδή συντρέχουν οι απαραίτητες προϋπο¬ 

θέσεις τον άρδρου 2 τον Ν. 887/79. 

Ο Γεν. Γραιεαατέας 
ΓΕΝ. Π ΕΑΟΠ ΟΝΝΗΣΙΟΣ 

Μ* την 29491/!4.3.84 πράξη τον Υπουργού των Οικονο¬ 
μικών, που εκδόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, βε¬ 

βαιώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την Υπηρεσία τον 
Μπουρντα Γεωργίου. Α/ντή με βαδμό- 2ο του Κλάδου ΑΤ2 
Ελεγκτικού τον Γ.Λ. Κράτονς από 18.5.1984. επειδήι έχει 
συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τον και 35 χρόνια 
πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία καδόσον υπτΓ 
ρέτησε στο Υπ. Οικονομικών (Ταμιακή Υπηρεσία) από 18.5. 
1949 μέχρι 17.5.1984. 

Ο ανωτέρ<ο διατηρεί τιμητικά και μετά τη λήξη της υπαλ¬ 
ληλικής σχέσεως τον τίτλο της -δέσεως του Δ/ντού που κα¬ 

τείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τον. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο ιΔευδυντής κ.α.α. 
ΔΙΙΜ. ΛΑΜΠΕΡΗΣ 

Με την 67002/8.6.84 απόφαση τον Δ/ντή Προσωπικού 
Ελεγκτικού Κλάδου τον Υπ. Οικονομικών. που εκδόδηκε 
σύμφωνα με τις ισχύονσες διατάξεις, προ άγεται αυτοδίκαια 
στον 6ο βαδμό τον Κλάδου ΣΕ2 Επιμε/.ητών -Ελεγκτικού του 
Γ. Λ. Κράτους, ο Κατωπόδης Σπυρίδωνας, πρώην υπάλληλος 
•σε βαδμό 7ο και μισδ-ό 6ο του ίδιου Κλάδου, αναδρομικά από 
30.5 84. ημερομηνία ατοχωρήσεώς. του από την υπηρεσία, 
επειδή συντρέχουν οι απαοαίτκτες προϋποδέσεις του άρδρου 6 
τον Ν. 857/79. . 

Ο Διευδνντής και α.α. 
ΔΙΙΜ. ΛΛΜΓΙΙΡΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Με τη 282108/12.6.1984 απόφαση τον Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας, έγινε δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση της Ζαφει- 
ρίας IIαντελίδου τον Παντελή, υπαλλήλου τον Κλάδου ΑΡ3 

Διοικητικού με 4ο βαδμό και προάγεται αυτοδίκαια στον 3ο 
βαδμό. του οποίον ο βασικός μισδ-ός της χορηγήδηκε με την 
αριδ. 268795/8.9.80 απόφαση (ΦΒΚ 268 Γ'/;16.9.89). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Δ/ντής κ.α.α. 

Δ. ΒΟΣΝΙΔΟΥ 

Με τη 281305/12.6.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας, έγινε δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Καρα- 
γιάννη Δημοσδένη του Γεωργίου, υπαλλήλου του Κλάδου 
ΑΡΟ Τεχνολόγων Δασοπονίας με βαδμό 2ο. 

Μέ εντολή Υπουργού 
Ο1 Διευδυντής 

Λ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΙΥ1ΠΝ 
Με την 25092/8.5.1984 απόφαση της Υπουργού Πολι¬ 

τισμού και Επιστημών, διορίζεται ως μόνιμη υπάλληλος από 
1.1.1981 η Δήμητρα Παπάζογλου του Μιχαήλ, η οποία έχει 
τα υπό του Νόμον προβλε-πόμενα προσόνίτα. σε αντίστοιχη 
κενή δέση τον Κλάδου Μ.Ε6 Συντηρητών Έργων Τέχνης, 
με εισαγωγικό βαδμό- 9ο που συστάδηκε με τις 62913/ 
13111/1.10.81 και 63253/) 3157/2.10.81 αποφάσεις, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων τον Ν. 1189/84. 

Ο διορισμός της ανωτέρω γίνεται κατόπιν της 59/4.4,84 

Πράξεως της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών. 
Η σειρά αρχαιότητας της προαναφερομένης δα κ-αδορισδεί 

από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο βάσει τον χρόνον προ¬ 
ϋπηρεσίας της. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ/ίΥΠ ΠΕ/5986/48.5.84). 

Με την 29982/31.5.1984 απόφαση της Υπουργού Πολι¬ 

τισμού και Επιστημών, διορίζεται από 1.1.198:1, η Αικατε¬ 
ρίνη Κυπαρίσση - Αποστολίκα του Χρίστου, σε κενή οργανική 
δέση, του Κλάδου ΑΤ2 Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολι¬ 

τισμού και Επιστημών, που συστάδηκε κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 1189/81 και στον εισαγωγικό βαδμό του 
Επιμελητή Αρχαιοτήτων γ' τάξεως. επειδή έχει τα από το 
Νόμο απαιτούμενα προσόντα και τις προϋποδέσεις τον ανω¬ 

τέρω Νομού. 
II σειρά αρχαιότητας της ανωτέρω μεταξύ των συνάδελ¬ 

φων της που διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
ίδιον Νόμου, δα καδορυδεί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμ¬ 

βούλιο. ανάλογα με το χοόνο προϋπηρεσίας της σαν έκτακτης 
Αρχαιολόγον. (Αο-ιδ. βεβ. ΥΕΕ/ΥΠΠΕ/5Θ88/Ι8.5.1984). 

(ΓΓΤ.Ε.Υ. 59184). 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΜΑΛΙΑ . ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΙΜΕΡΚΟΥΡΜ 

Με την 30652/5.6.1984 απόφαση της Υπουργού Πολιτι¬ 

σμού και Επιστημών, προάγεται κατ' εκλογή, ο μόνιμος οπαλ- 

/,ηλος με 6ο βαδμό, τον Κλάδου ΑΤ8 Χημικών- Μουσείων 
τον ΥΠΠΕ, Νικόλαος Μπελογιάννης τον Ηλία. στον επό¬ 

μενο τον κατεχομένου 5ο βαδμό. επειδή συμπλήρωσε τον απαι- 

τούμενο- για προαγωγή χρόνο και έχει και τα λοιπά νόμιμα 
προσόντα, από 26.5.1984. 

II αναδρομικότητα της προαγωγής συνεπάγεται- και την 
αν-αδίου,ική καταβολή της διαφο-οάς των αποδοχών (αρδρο 8 

του Ν.' 887/79-). (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ/ΥΠ ΠΕ/6576/7.6.8-4). 

"Με την 30-651/25.5.1984 απόφαση της Υπουργού Πολι¬ 

τισμού και Επιστημών, προάχδηκαν κατ’ εκλογή, οι, μόνιμο; 
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υπάλληλοι με 6ο βαθμό ταυ Κλάδου ΑΤ4 ΙΙολιτηιιών Μηχα¬ 
νικών και από· την ημερομηνία ττοο αναγράφεται απέναντι από 
το ονοματεπώνυμό τους : 

Βασίλειος Παπσδημητριού του Νικολάου από 6.3.1984 /-Χ; 

Αθηνοόλα Αθανασιάιΐου του Νικολάου από 20.3.1984. στον 
επόμενο του χατεχομένου 5ο βαθμό. επειδή συμπλήρωσαν τον 
απαιτουμενο για προαγωγή χρόνο και έχουν '/.χ: τχ λοιπά νό¬ 
μιμα προσόντα. 

ΙΊ αναδρομικότητα της προαγωγής συνεπάγεται '/.χ: τη; 
αναδοομική καταβολή τνς διαφοοάς των αποδοχών τους (άο- 

θρο 8 του Ν. 887/79). (Αο-.θ! βεβ. ΥΕΐΕ/ΥΠ ΠΕ/6480/ 
ί .6.1984). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΜΠ ΑΝΑΚΗΣ 

Με την 3’8'345/3760/α/1.0.1984 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού του ΥΧ )11. που εκδόθηίκε σύμφωνα με τ:ς κεί¬ 
μενες διατάξεις, πχρέχετχ: η μισθόλογική προαγωγή 3ου 
βαθμού σΐην υπάλληλο· με 4ο βαθλό του κλάδου ΑΤ2 Αρχ/' 
νων ΜηχΛκών Σέ,μψη Ελένη από 24.4.1984 αναδρομικά κχ· 

με δικαίωμα λήψης διαφοράς αποδοχών συν το. χρονικό διά¬ 
στημα του ενός μηνάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του Ν. 887/79, επειδή κενώθηκε η θέση, κρίθηκε προα¬ 
κτέα κατ’ εκλογή το έτος 1983. και οι οργανικές θέσσεις 
2ου και 3ο.υ βαθμού υπολείπονται του ποσοστού 25% επί του 
συνόλου των δέσεων του οικείου κλάδου. (Αοιθ. βεβ. ΥΕΕ 
ΥΧΟΠ 2192/18.5.1984). 

Με τη 4.1155/3881/α/1.6.1984 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού του Υπουργείου ΧΟΉ. που εκ δόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ’ εκλογή στον 1 Ιο 
βαθμό από το 12·ο βαθμό του κλάδου ΣΕ! 1 Κλητήρων, ο 
Μιχάλης Xατζηαγγελίδης. επειδή συμπλήρωσε τον απαιτού- 

,υ.ενο- για ποοαγωγή χρόνο και κοίθηκε ποοακτέος. (Αοιθ. 
6-5.6. ΥΕΕ· Υπ. ΧΟΉ 2239/23.5.84). 

Με την 38344/3759/α/1.6.1984 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού του ΥΧΟΠ. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, προάγεται κατ’ εκλογή, στον 3ο βαθμό η 
υπάλληλος με 4ο βαθμό του κλάδου ΑΤ2 Αρχ/νων Μηχ/κών. 
Μαρία II ι,σπιρ-ίΐκου. από 1.6.1984. αναδρομικά και με δι¬ 
καίωμα λήψης διαφοράς αποδοχών, συν το χρονικό- διάστημα 
του ενός μηνάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 887/79, επειδή κενώθηκε η θέση, έχει συμπληρώσει τον 
απαιτουμενο για προαγωγή χρόνο και κοίθηκε ποοακτέα. 
{.Αοιθ. βεβ. ΥΕΕ ΥΧΟΠ 2191/,18.5.1984). 

Ο Διευθυντή,ς 
Ε. ΣΑΚΛΑΜ Π ΑΝΑΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΏΝ 

Με τη 18383/3160/6.6.1984 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και τη ΔΟΝΣ’/10526/83 (ΦΕΚ 
384/Β'/5.7.83·) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «τσϊρί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», μονιμοποιείται σε τακτική θέ¬ 
ση που κατέχει και στο βαθμό που έχει (10ο) ο δόκιμος υπάλ¬ 
ληλος του κλάδου· ΜΕ3 Εργοδηγών του Υπουργείου Συγκοι¬ 
νωνιών. Γεώργιος Κοτσόργιος του- Χρήστου, επειδή συμπλή¬ 

ρωσε διετή, ευδόκιμη δοκιμαστική υπηρεσία και κατέχει τα νό¬ 
μιμα προσόντα. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΑΛΕΞ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Με τη 181 Ιί5/}3ί105/ο.6.1984 απόφαση, του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 

ξεις και τη ΔΟΝΣ/10626/83 (ΦΕΚ 384/-Β75.7.83) από¬ 
φαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί μεταβίβασης αρμοίιο- 
τήτοονι.·, εντάσσεται ·ο· υπάλληλος με 9ο β-αθμό του· κλάδου 
ΜΕ:3 Εργοδηγών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, Δήμος 
Σαραγλίδης του Κων/νου. στον 8 ο βαθμό του ίδιου κλάδου και 
υ.ε πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτόν, κατά τη 17.5.1984 
ημερομηνία σύγκλησης: του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 3 μήνες 
και 2 ημέρες. χωρίς χπόληψη διχφο,ράς αποδοχών για το 
μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής χρονικό- διάστη.- 

μα. τίθεται δε μετά τον υπάλληλο Θεόδωρο Παλιογιάννη. 
(Αοιθ. βεβ. ΥΣΣ Υπ. Συγκοινωνιών 2846/7.6.1984). 

,Με τη, 18,116/3106/5.6.1984 απόφαση του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις και τη ΔΟΝΣ/10526/83 (ΦΕΚ 384/Β 75,7.1983) 
απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί μεταβίβασης αρ¬ 

μοδιοτήτων». εντάσσεται ο υπάλληλος με 9ο βαθμό του κλάδου 
ΜΈΙ3 Εργοδηγών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Θεόδωρος 
Π αλιογιάννης του Ιωάννη, στον 8ο βαθμό του ίδιου κλάδου 
και με πλεονάζοντα χρόνο κατά τη 17.5.84, ημερομηνία σύγ¬ 
κλησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 6 μήνες και 16 ημέρες, 
χωρίς απόληψη διαφοράς αποδοχών για το μέχρι τη δημοσίευ¬ 
ση της απόφασης αυτής χρονικό διάστημα, τίθεται δε μετά 
τον υπάλληλο με 8ο βαθμό του κλάδου ΜΕ'3 ΕΙργοδηγών Φώ¬ 
τιο Καλογήοου. (Αοιθ·. βεβ-, ΥΕΕ Υπ. Συγκοινωνιών 2845/ 

7.6.1984). ' 

Με τη 1.81 17/3-107/5.6.1984 απόφαση, του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, που εκδόθηκε σύαφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις και τη ΔΟΝΕ/10526/83 (ΦΕΚ 384/Β75.7.83) από¬ 
φαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί μεταβίβασης αρμοδιο¬ 
τήτων». παρέχονται στην υπάλληλο με 6ο βαθμό του κλάδου 
ΜΕ1 Διοικητικού του Υπουργείου Συγκοινωνιών Μαρία 
Πανοπούλου χήρα Ν\κ. Μιχαλάτου. οι αποδοχές του βασικού 
μισθού του επόμενου 5ου· βαθμού του· ίδιου κλάδου, αναδρομικά 
από 17.4.1984. δηλαδή ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της από- 
σασης ένταξής της. (Αοιθ. βεβ. ΥΕΕ1 Υπ. Συγκοινωνιών 
2843/7.6.1984). 

Με τη 18118/3108/5.6.1984 απόφαση του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, που εκδόθηκε σύμτωνα με τις κείαενες διατά¬ 
ξεις και τη ΔΟΝΣ/10526/83 (ΦΕΚ 384/575.7.-83) από¬ 
φαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί μεταβίβασης αρμοδιο¬ 
τήτων». παρέχεται στον υπάλληλο με 6ο βαθμό του κλάδου 
ΑΡ3- Διοικητικού ΕΙπικοινωΆών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
Αντώνιο Κουτσοπόδη το-υ Λεωνίδα, στον οποίο έχει χορηγηθεί 
μυθολογική προαγωγή 5ου βαθμού τη 19.4.1979, ο βασικός 
μισθός του επόμενου 4ου βαθμού του ίδιου κλάδου, αναδρομικά 
από 26.5.1983. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ- Υπ. Συγκοινωνιών 2844/ 
7.6.1984). 

Με εντολή Υπουργού 

Ο- Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στο 126/13.4.84 ΦΕΚ τεύχος Γ', που δημοσιεύθηκε περί¬ 
ληψη απόφασης μυθολογικής προαγωγής της υπαλλήλου 
Μαρίας Εξάρχου του Ιωάννη, γίνεται η παρακάτω, διόρθωση: 

Από το λανθασμένο: Χορηγείται ο βασικός μισθός του· επό- 
υ.ενου 5ου βαθαού του κλάδου- ΑΤ2, Διοικ. Μεταφορών, ανα¬ 
δρομικά από 18.1.1984. 

Στο σωστό: Χορηγείται ο βασικός μισθός του επόμενου 5ου 
βαθμού του κλάδου ΑΤ2 Διοικ. Μεταφορών, αναδρομικά από 
18.2.19-84. 

(Από το Υπουργείο Συγκοινωνιών) 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Με Προεδρικό Διάταγ; μα. π ου εκδόθηκε στην Αθήνα. στις 
8.6.84 μετά από πρόταση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. 
σύμφωνα με το νόμο .προάγεται ο Ανθυπίατρος Χωροφυλακής 
ΑΙήτσιος Απόστολος του Χρήστου, ( ΑΓΜΣ 90863). στο βα¬ 
θμό του Υπιάτρου (Υπομοιράρχου). κατ' αρχαιότητα, λόγω 
συμπληρώσεως των απαιτουμένων τυπικών πσος ποοαγωγή 
προσόντων. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ ΥΙΙΑΤ' 491:2/84). 

ΑΙε Προφορικό. Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 
8.6.84 μετά από πρόταση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, 
σύμφωνα με το νόμο, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία 
και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας. οι κατωτέρω 
Ταξίαρχοι Χωροφυλακής, που τελούν εκτός οργανικών δέ¬ 
σεων : 

Τάγαρης Παναγιώτης του Γεωργίου. (ΑΓΜΣ 44816), 
γεννηθείς το έτος 1931 ευ Κάτω Φυγαλία - Ολυμπίας - 
Ηλείας. 
Κληρονόμος Γεώργιος του Δημητρίου, (ΑΓΜΣ 44844), 

γεννηθείς το έτος 1931 εις Τάλαντα - Επιδαύρου Λιμηράς - 
Λακωνίας. 
Φλέσσας Γεώργιος του Παναγιώτη. (ΑΓΜΣ 50924), 

γεννηθείς το έτος 1932 εις Άργος - Άργους - Αργολίδας. 
Π απαϊωάννου Νικόλαος του Χρήστου, (ΑΓΜΣ 44587), 

γεννη,Άείς το έτος 1930' εις Καστράκι - Καλαμπάκας - Τρι¬ 
κάλων. 
Φλώρος Εμμανουήλ του Γεωργίου. (ΑΓΑΙΣ 51203). γεν¬ 

νηθείς το έτος 1932 εις Ξηροκάσιο - Μεσσήνης - Μεσσηνίας. 
Η αποστρατεία τους λογίζεται, από 01.6.84. επόμενης 

συμπληρώσεως τριάντα (30) ημερών από την προαγωγή και 
θέση τους εκτός οργανικών -Δέσεων. 

Με την 6861/30.5.84 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
παρέχεται ο βασικός μισθός του τέταρτου (4ου) βαθμού (μι- 
σθολογική προαγωγή.). στο Βασίλειο Μανωλόπουλο του Αν- 
δρέα, υπάλληλο του Κλάδου ΑίΕΙ— Διοικητικού με βαθμό 
πέμπτο (5ο). επειδή συμπλήρωσε τέσσερα (4) έτη στον 5ο 
μυθολογικό βαθμό και χοίθηοο* προακτέος. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ 
ΥΠΔΤ 4902/6.6.84). 

Με την 7042/4.6.84 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
παρέχεται ο βασικός μισθός του αμέσως ανώτερου (5ου) βα¬ 
θμού, στους κατωτέρω υπαλλήλους 6ου βαθμού, του Κλάδου 
ΑΙΕΙ—Διοικητικού, επειδή συμπλήρωσαν τέσσερα (4) έτη. 
υπηρεσία στον 6ο βαθμό και κρίθη,καν προακτέοι: 
Ασημακόπουλο Σπυρίδωνα του Μιχαήλ. Αλεξόπουλο Χρή- 

στο του Νικολάου και Κακκάστ Κανέλλο του Οδυσσέα. (Αριθ. 
βεβ. ΥΕΕ ΥΠΔΤ 5029/6.6.84). 

Με την 7041/4.6.1984 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

προ άγονται οι παρακάτω υπάλληλοι του Κλάδου ΜΕ1 Διοι¬ 
κητικού, κατ’ εκλογή, από τον έβδομο (7ο) στον έκτο (6ο) 

βαθμό, ως ακολούθως: 
Γιάννου Δηιμήτριος του Πέτρου, Ανδρεάδης Γεώργιος του 

Ιωάννη, Ετοίμου Αντώνιος του Εμμανουήλ. Καραγιαννίδης 
Δημήτριος του Γεωργίου. Κατσα,ρέας Παναγιώτης του Φω¬ 
τίου, Μπότας Ναπολέων του Ανϊ,ρέα. Δροσίνης Αναστάσιος 
του Γεωργίου. Χαραλάμπους Θεμιστοκλής του Βασιλείου, Ιω¬ 
νάς Νικόλαος του Κων/νου, Κωνσταντινάκης Ελευθέριος του 
Νικολάου. Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου. 
Παγοόρας Θωμάς του Ιωάννη, Χολέβας Μιλτιάδης του 
Χρήστου. Αλεβίζος Δημοσθένης του Παναγιώτη. Π ατσιού- 
ρας Ινων/νος του Βασιλείου, Γρηγορόπουλος Παντελής του 
Αθανασίου. Λευθεριώτης Γρηγόριος του Χαραλάμπους. Τσε- 
λεγκαρίδης Σωκράτης του Θεόφιλου. Ρέλλιας Ευάγγελος του 
Κων/νου. Σπυρόπουλος Π αναγιώτης του Ανδρέα. Κουτίβας 
Ιωάννης του Παναγιώτη και Φουντουκίδης Χαράλαμπος του 
Λεοντίου. επειδή συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο για προαγωγή 

χρόνο και συγκεντρώνουν όλες τις υπόλοιπες νόμιμες προ¬ 
ϋποθέσεις. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Γπ. Δηυ,όσιας Τάξης 5030/ 
6.6.1984). 

ΑΙε την 7043/4.6.1984 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, που εκ,δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

παρέχεται ο βασικός μισθός του τετάρτου (4ου) βαθμού (Μι- 
σθολογική Προαγωγή) στον Νικόλαο Κούρτη· του Σπυρίδω¬ 
να. Αγρονόμο υπάλληλο του Κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού με 
βαθμό έκτο (6ο). επειδή συμπλήρωσε υπέρ τα τρία (3) έτη 
στον 5ο μισθολογικό βαθμό και κρίθηκε προακτέος. Η ανω¬ 
τέρω προαγωγή θεωρείται συντελεσθείσα από 1 Ιουνίου 1984 
(άρθρο 8 Ν. 887/1979). (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Δηυ,όσιας 
Τάξης 5028/6.6.1984). 

ΑΙε τη 7130/5.6.1984 απόφαση 
Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

του Υπουργού Δημόσιας 
κείμενες διατάξεις, πα¬ 

ρέχεται ο βασικός μισθός του τρίτου (3ου) βαθμού (μυθολο¬ 
γική προαγωγή) στον Εμμανουήλ Νικολαράκηι του Κων/νου, 
υπάλληλο αγροφυλακής του Προσωρινού Κλάδου ΑΡ1 Διοι¬ 
κητικού με βαθμό τέταρτο (4ο), επειδή συμπλήρωσε υπέρ τα 
το ία (3) έτη στον 4 ο βαθμό και κρίθηκε προακτέος κατ’ εκ¬ 
λογή. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Δημ. Τάξης 5093/7)6.1984). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣϋΟΥΑΑΡΙίΠίε 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΑΙε την 60750/ 1/6στ/12.6.84 απόφαση του Αρχηγού Χω¬ 
ροφυλακής. πθν εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις, προάγεται από 12.6.84 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
Χωροφυλακής, ως υπεράριθμος, εκτός οργανικών θέσεων, ο 
ΑΓΑΙΣΧ 60750 Ενωμοτάρχης Γενικών Υπηρεσιών Λάππας 
Χρήστος του Ιωάννη, που καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας 
στις 31.12.83 και διατηρήθηκε, με αίτησή του. στην ενεργό 
υπηρεσία, για να συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής υπη¬ 
ρεσίας στο Σώυ.α της Χωσοουλακής. (Αριθ. βεβ. ΥΕ,Ε ΥΙΙ 
ΔΤ 4769/31.5.84). 

ΑΙε την 60883/1 /Οστ/12.0.84 απόφαση; -ου Αρχηγού Χω¬ 
ροφυλακής. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις. προάγεται από 11.6.84 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
Χωροφυλακής, ως υπεράριθμος, εκτός οργανικών θέσεων, ο 
ΑΓΑΙΣΧ 60853» Ενωμοτάρχης Γενικών Υπηρεσιών Π «πάν¬ 
των ίου Βασίλειος του Νικολάου, που καταλήφθηκε από το 
όριο ηλικίας στις 31.12.83 και διατηρήθηκε, με αίτησή του, 
στην ενεργό υπηρεσία, για να συμπληρώσει 25 χρόνια πρα¬ 
γματικής υπη,οεσίας στο Σώμα της Χωροφυλακής. (Αριθ. 
βεβ. ΥΕιΕ ΥΙΙΔΤ 4764/31.5.84). 

ΑΙε την 6077Θ/1/5στ/1 2.6.84 απόφαση του Αρχηγού Χω¬ 
ροφυλακής. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις. προάγεται από 11.6.84 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
Χωροφυλακής, ως υπεράριθμος, εκτός οργανικών θέσεων, ο 
ΑΓΑΙΣΧ 60799 Ενωμοτάρχης Γενικών Υπηρεσιών Γκοόμας 
Κωνσταντίνος του Απόστολου, που καταλήφθηκε από το όριο 
ηλικίας στις 31.12.83 και διατηρήθηκε, με αίτησή του, στην 
ενεργό υπηρεσία, για να συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής 
υπτσεσίας στο Σώμα της Χωροφυλακής. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ 
VIIΔΤ 4773/31.5.84). 

ΑΙε την 60927/1 /8στ/Γ2.6.84 απόφαση του Αρχηγού Χω¬ 
ροφυλακής. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις. ποοάγεται από 11.6.84 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
Χωοοουλα-κήσ. ωσ υπεράριθμος, εκτός οργανικών θέσεων, ο 
ΑΓΑΙΣΧ 60927 Ενωμοτάρχης Γενικών Υπηρεσιών Ρισδάνης 
Γεώργιος του Κωνσταντίνου, που καταλήφθηκε από το όριο 
ηλικίας στις 31.12.83· και διατηρήθηκε, με αίτησή του, σττν 
ενεργό υπηρεσία, για να συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής 
υπηοεσίας στο Σώμα της Χωροφυλακής. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ 
ΥΙΙΔΤ 4774/31.5.84). 

ΑΙε την 00708/1/12στ/12.6.84 απόφαση του Αρχηγού Χω¬ 

ροφυλακής. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατα- 
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ξεις, προάγεται αχό 12.0.84 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
Χωροφυλακής, ως υπεράριθμος, εκτός οργανικών θέσεων, ο 
ΑΓΜΣΧ 6ι>/08 Ενωμοτάρχης Γενικών Υπηρεσιών Κρέτση,ς 
ϊ εωργιος του Ανορεα. που καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας 
στις 31.1:2.83 και διατηρήθηκε, με αίτησή του. στην ενεργό 
υπηρεσία, για να συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής υπη¬ 
ρεσίας στο Χώμα της Χωροφυλακής. (Αοιθ. βεδ. ΥΕΙΕ ΥΠ 
ΔΤ 4765/31.5.84). 

Με την 301/1 2/20/1(2.6.84 απόφαση του Αρχηγού Χωρο¬ 
φυλακής. που εκδοθ-ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάζεις, 
προαγεται, κατ’ αρχαιότητα, ο Χωροφύλακας (Τεχνίτης: Γ' 
Τάσης) Ειδικών Υπηρεσιών (Οπλισυ.ού) Κορώνης Κωνσταν¬ 
τίνος του Νικολάου, στο βαθμό του Υπενωμοτάρχη (Τεχνίτη 
Β' Τάξης) Ειδικών Υπηρεσιών (Οπλισμού), προς κάλυψη 
κενής οργανικής θέσης, από 31.5.84 και αναδρομικά, από 
22.6.-83. χρονολογία που συμπλήρωσε χρόνο διπλάσιο που απαι¬ 
τείται για προαγωγή, χωοίς δικαίωμα λήθης αποδοχών ανα¬ 
δρομικά. (Αρ:θ·. βεδ. ΥΒΕ ΥΠΔΤ 5045/7.6.84). ' 

Με την 60887/1/86/13.6.1984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες δια¬ 
τάξεις, προαγεται από 10.6.1984 στο δαθμό του Ανθυπασπι- 
στή Χωροφυλακής, ως υπεράριθμος, εκτός οργανικών θέσεων, 
ο ΑΓΜΣΧ 60887 Ενωμοτάρχης Γενικών Υπηρεσιών Παπ- 
πάς Σπυρίδων του Χρήστου, που καταλήφθηκε από το όριο 
ηλικίας, την 31.12.1982 και διατηρήθηκε, με αίτησή του, 
στην ενεργό υπηρεσία, για να συμπληρώσει 25 χρόνια πραγμα¬ 
τικής υπηρεσίας στο Σώμα της Χωροφυλακής. (Αοιθ. βεδ. 
Υ.Ε.Ε. Υ. Λ. Τάξης 4776/31.5.1984). 

Με την 607-78/ 1/7στ/,13.6.1-984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες δια¬ 
τάξεις, προαγεται από 1/3.6.1*984 στο βαθμό του Ανθυπα- 
σπιστή Χωρ/κής. ως υπεράριθμος, εκτός οργανικών θέσεων, 
ο ΑΓΜΣΧ 60778* Ενωμ/ρχης Γενικών Υπηρεσιών Αναστα- 
σιάδης Παναγιώτης του Ιάσωνα, που καταλήφθηκε από το 
όριο ηλικίας, την 31.12.1083' και διατηρήθηκε-, με αίτησή 
του, στην ενεργό υπηρεσία, για να συμπληρώσει 25> χρόνια 
πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα της Χωοοφυλακής. (Αοιθ. 
βεδ. Υ.Ε.Ε. Υ1. Δ. Τ. 4775/31.5.1984).' 

Με την 60921/)1/6στ/13-.6.1984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις, προαγεται από 13.6.1984 στο 'δαθμό του Ανθυπασπιστή 
Χωροφυλακής, ως υπεράριθμος, εκτός οργανικών θέσεων, ο 
Α'ΓΜΣιΧ 60921 Ενωμοτάρχης Γενικών Υπηρεσιών Πρωτο¬ 
παπαδάκης Νικόλαος του Ευτυχίου, που καταλήφθηκε από το 
όριο ηλικίας, την 31.12.1982 και διατηρήθηκε, με αίτησή 
του, στην ενεργό υπηρεσία, για να συμπληρώσει 25 χρόνια 
ποαγματικής υπηοεσίας στο Σώμα της Χωσοουλακής. (Αοιθ. 
βέβ. Υ.Ε.Ε. Υ. Δ. Τ. 4766/31.5.1984). 

Ο Αρχηγός 
ΕΜΜ. ΜIIΡΙΛΛΑΚΗΣ 

Με την 87381/6/3-η/13.6.1984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, τίθεται σύμφωνα μ*ε το άρθρο 12 παρ. 1, 
εδά-Φ. δ' του Ν. 1339/1983 σε αργία δια πρόσκαιρου παύσεως 
επί δύο (2) μήνες ο ΑΓΜΣΧ 87381 Χωροφύλακας Βλέτσας 
Ιωάννης του Νικολάου. 

Με την 65,376/6/2-ιζ/12.6-.1984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
13019/1983, τίθεται σε αργία δια πρόσκαιρου παύσεως επί 
ένα (1) μήνα ο ΑΓΜΣΧ 66376 Υπεν/ρχης Μπουζούνης Δη- 

μήτριος του Γεωργίου. 

Με την 69474/6/10—ιστ/13.6.19'84 απόφαση του Αρχη¬ 
γού Χωο-οφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άοθοο 12 
του Ν. 1339/1983. τίθεται ο Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 69474 Χωρ/κας 
Π αναγιωτόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, σε αργία δια πρόσ¬ 
καιρου παύσεως, διάρκειας δύο (2;) μηνών. 

Με την 74381/6/2—η/12.6.1984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, τίθεται σύμφωνα με το άρθρο 12. παρ. 1, εδάφ. 
δ' του Ν. 1330/1983, σε αργία δια πρόσκαιρου παύσεως επί 
τρεις (3) μήνες -ο Α.Γ.Μ.Σί.Χ. 74481 Χωρ/κας Κωστάκης 
Κων/νος του Αντωνίου. 

Με εντολή Αρχηγού 
Ο Α' Υπαρχηγός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΟΣΙΟΣ 

Με την 301/13/58/14.0,1984 απόφαση του Α' Υπαρχη- 
γού Χωρ/κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, μετατάσσονται από 31.5.1984 οι κατωτέρω αναγραφό¬ 
μενοι Οπλίτες, βάσει της σειράς επιτυχίας αυτών από τις 
Γενικές στις Ειδικές Υπηρεσίες «Κλάδο Τεχνικών», με την 
ειδικότητα του Τεχνίτη αυτοκινήτων και με τον αυτό βαθμό: 

Ευθυμιάίδης Ηρακλής ταυ Πέτρου 
Μπούσιος Ιωάννης του Γεωργίου 
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος του Γεωργίου. (Αριθ. βεδ. 

Γ.Ε.Ε. Υ. Δ. Τ. 5046/7.6.1984). 

Με την 301/12/21/14.6.1984 απόφαση του Α' Υπαρχη- 
γού Χωροφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, μετατάσσεται από 31.5.1984 ο ΑΓΜΣΧ 64146 
Χωροφύλακας Ντσούνος Κωνσταντίνος του Χρήστου, βάσει 
της σειράς επιτυχίας αυτού, από τις Γενικές στις Ειδικές Υ¬ 
πηρεσίες «Κλάδο Τεχνικών», με την ειδικότητα του Τεχνί¬ 

τη Οπλισυ,ού και υε τον -αυτό βαθμό. (Αριθ. βεδ. Υ.Ε.Ε. Υπ. 
Δ. Τ. 5044/7.6,1984). 

Ο1 Α' Υπαρχηγός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΟΣΙΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΙΡΑΙΑ 

Με την 450316/12.6.84 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος Πει¬ 
ραιώς. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δια¬ 
πιστώνεται ότι, ο αγροφύλακας περιοχής Πέρδικας, Αγρονο- 
μειου Αιγίνης, Γεώργιος Μαλτέζος του Αλεξάνδρου, υπάλλη¬ 
λος Αγ-ροφυλακής, Κλάδου ΣιΕ2—Αγρ/κων, με βαθμό 10ο, 
αποχώρησε από την υπηρεσία την 9.6.1984, λόγω συμπληρω- 
σεως 3-οετούς πραγματικής και συντάξιμης δημοσίας υπηρε¬ 
σίας και του 56ου έτους της ηλικίας του (έτος γεννήσεως 

1919). , , , , ■ 
Ο ανωτέρω- διατηρεί τιμητικά και μετά τη λήξη της υπαλ¬ 

ληλικής σχέσεώς του, τον τίτλο της θέσεως που κατείχε κατά 
την αυτοδίκαιη απόλυσή- του. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διο-ικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΩΛΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Με την ΑΓ. 1440/8.6.1984 απόφαση του Νομάρχη Ιωαν- 
νίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
έγινε αποδεκτή η από 1.6.1984 αίτηση του Λάμπρου Αργύρη 
του- Σωτηρίου, υπαλλήλου κλάδου ΣίΕ2 Αγροφυλάκων με το 
10ο βαθ:μό, αγροφύλακα της περιοχής: Βερενίκης1 — Δο-δ- 
λάς του Αγρονομείου Παραμυθιάς, για παραίτησή του από 
την υπηρεσία. 

Ο1 Νομάρχης 
ΒΑΣΙΛ. ΜΙ11ΑΚΑΊ ΣΟΥΔΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


