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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε8ΠΙΠΑΪ5ΕΪΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ1ΊΪΜ 
ΝΟΛΙΆΡΧΙΛ &ΕΣΣΑΛ0ΜΚΗΪ 

Με τη 1260/11.5.1984 -απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονί¬ 
κης. που εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν, χο¬ 
ρηγείται μυΦολογικη· προαγωγή, αναδρομικά με δικαίωμα να 
πάρουν αποδοχές από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κά- 

Φε όνομα: 
Στο Μ.Κ.5 στους πιο κάτω δασκάλους που έχουν το βαΦμό 

Δασκάλου και μισΦό Μ.Κ.4: 
Αναστασίου Ελένη του Κων/νου, από 29.5.1984 
Κουμπουρέλου Νικόλαο του Ηρακλή, από 29.5.1984 
Φωτιάδου Γεωργία του Ιωάννη, από 8.5.1984 
Σαραμούδη Κωνσταντία του Βασιλείου, από 19.0.1984. 

Στο Μ.Κ.6 στους πιο κάτω δασκάλους που έχουν το βαΦμό 
Δ'/'λου Α' και μισΦό ΜΚ5: 
Π απαδοπουλου Χριστίνα του Κων/νου, από 23.5.1984 

Σαμουργιαννίδη Θεόφιλο του Δημητρίου, από 2ί5.5.1984 
Λαβαντσιώτη Κων/νο του Αθανασίου, από 26.5.1984. 
Στο Μ.Κ.6 στις πιο κάτω Νηπ/γούς που έχουν· το βαΦμό 

Νηπ/γού Α' και μισό-ο Μ.Κ.5: 
Οικονομίδου Μαρία του Αναστασίου, από 23.5.1984 
Αναστασίου Στυλιανή του Αναστασίου, από 23.5.1984 
Παπά Ολυμπία του Μιχαήλ, από 23.5.1984 
Κοταλακίδου Ευμορφ-ίλη του Ιορδάνη, από 23.5.1984 
Γιαννούλη Ιφιγένεια του Ανέστη, από 23.5.1984 
ΑγαΦάκη Αναστασία του Δημητρίου, από 28.11.1983 
Κατσαρου Μαρία του- Δημητρίου, από 23.5.1981. (Αο;5- 

βεδ. ΥΒΕ ΥΠΕΠΘ- 6935/8.6.84). 

Ο' Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Δ/ντής 
ΝΕΙΣΤΏΡ ΜΙΑΡΙΊΉ.Σ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Με τη Φ.11.1/639/21.5.1984 απόφαση του Νομάρχη Κα¬ 
στοριάς, που εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
χορηγείται μυθολογική προαγωγή στο Μ.Κ.5 και Μ.Κ.6 
στους πιο κάτοο εκπαιδευτικούς που έχουν το βαΦμό Δίδασκά 
λου και μισΦό Μ.Κ.4 ή Μ.Κ.5, αναδρομικά με δικαίωμα να 
πάρουν αποδοχές από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάΦε 
όνομα: 

Δάσκαλοι στο Μ.Κ.5: 
Αλεξίου Γεώργιο του Τριαντάφυλλου, από 6.4.1984 
Τσιάπου Μαρία του Στυλιανού, από 24.4.1984, 

Δάσκαλοι στο Μ.Κ.6: 
Π απακυριακίδη Γεώογιο του Κων/νου, από 4.4.1984, 

(ΑριΦ. &εβ. ΪΈΕ ΤΙΙΕΠΘ 6869/6.6.84). 

Ο· Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ: ΠΒΡΒΑΜΔΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Με την 980/22.5.84 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας, 

που εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, χορηγεί¬ 
ται μυθολογική προαγωγή στο Μ.Κ.6 στο δάσκαλο Μπατσοό¬ 
λη Ιωάννη του Διογένη, που έχει το βαΦμό διδασκάλου και μι- 
σόό Μ.Κ.5, αναδρομικά από 19.5.1984 με δικαίωμα να πά¬ 
ρει αποοδχές από την ημερομηνία αυτή. (ΑριΦ. βεβ. ΥΕΕ 
ΤIIΕΠ Θ 7405/14.6.84). 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤ. ΣΓΓΑΤΡΟ(Π ΟΓΛΟΕ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Με την 5-129/26.6.84 απόφαση του Δ/ντή Μ.Γ.Ε. Πει¬ 

ραιά, που εκδόΦηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γί¬ 

νεται δεκτή η από- 21.5.84 αίτηση παραίτησης από την υπη¬ 

ρεσία του Κυρι.αζή Γεωργίου του Νικολάου, κλάδου Α9 με 
βαΦμό Λ/ρχη και ΜΚ9, του Γραφείου Φυσικής Αγωγής 
II ειραιά. 

Με την 52043/20.6.84 απόφαση του Δ/ντή Μ.Γ.0. Πει¬ 

ραιά, που εκδόΦηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γί¬ 

νεται δεκτή η από Γ6.5.84 αίτηση παραίτησης από την υπη¬ 

ρεσία της Σανταλίδου Ελένης του Βασιλείου, κλάδου Αι2. 

με βαΦμό Α/ρχη και ΜίΚ9. του 10!ου Γυμνασίου Πειραιά. 

Ο ΔιευΦυ-ντής 
Ε. ΠΛΕΙΑΔΑΕΗΣ 

Με τη 17/24.5.1984 πράξη του Π ροϊσταμένου: του 6ου 
Γραφείου Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, που εκδόΦηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, χορηγούνται αναδρομικά από την ημε¬ 
ρομηνία που συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο ευδόκιμης 
υπηρεσίας στο προηγούμενο ιμισΦολογικό κλιμάκιο, οι αποδο¬ 
χές του· ΜΚ4 στον κατωτέρω εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε.: 

ΜΚ4 (από ΜΚ3): 

Κλάδου Διδασκάλων: 
Συγίζη Δημήτριο του Λεωνίδα, από 13.5.1984. 
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0 ανωτέοω διατηοεί την αρχαιότητά του, σύαφωνα ;με τις 
-διατάξεις του άοθρο,υ 1 του Ν/567/77. (Αριθ* 6εβ. Τ.Ε.Ε. 
ΥΠΕΠΘ 7163/18.6.1984). 

Ο Προϊστάμενος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡίΑϊϊΌΣ 

Με την 970/7.9.1984 απόφαση του Προϊστάμενου της 
Λ/νσης Δ.Ε. Ν. Αργολίδας, του· ε/.ιδέθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ισχύουν, χορηγείται μισθολογική προαγωγή 
στο ΜΕ6 στους τ;ϊο κάτω δασκάλους που έχουν βαθμό διδ/ 

λου και ΜΚ5. αναδρομικά με δικαίωμα να πάρουν αποδοχές 
από* την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε όνομα: 

Φλόκα Νικόλαο του Γεωργίου, από 23.5.1984. 

Βασιλόπουλο Αναστάσιο του Δημητρίου, από 20.4.1984. 

Άρι-θ. βε·β, ΥΒΕ ΪΙΙΙΕΠΘ 6983/8.6.84). 

Ο Π οοϊστάμενος 
ΑΡΓ. ΖΩΣΗΣ 

Με την 871 /2< 1.6.1984 απόφαση του Προϊστάμενου του 
Ιου Γραφείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Αργολίδας, που εκ- 

δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απολύθηκε 
αυτοδίκαια από την υπηρεσία η δασκάλα Βελιζιώτου Βασι¬ 

λική τ:υ Αριστείδη με βαθμό Διευθυντή Α' και ΜΚ\8 του 
12/θεσ ίου- 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους, από 21.6. 

1-584. επειδή στις 20.6.1*384 συμπλήρωσε 35 χρόνια πρα¬ 
γματικής και συντάξιμης Υπηρεσίας και το 55ο έτος τη* 

ηλικίας της. 

Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που 
κατείχε τελευταία. 

Ο Π οοϊστάαενος 
ΓΕΩΡίΓ. ΠΐΑΝΟΥΣιΙ'ΕΡΗΣ 

Με την 46/7.5.1984 πράξη, του Προϊσταμένου Δ/νσης 
Δ.Έ. Δ/τος Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις που ισχύουν χορηγούνται μισ&ολογικές προαγωγές ΜΚδ 
και ΙνΓΚ'6 στους πιο κάτω εκπ/κούς αναδρομικά με δικαίωμα 
να πάρουν αποδοχές από την ημερομηνία που αναγράφεται σε 
κάθε όνομα: 

2ο Γραφείο Δ.·Ε. Δ/τος Αθηνών. 
Ραφτόπουλου Γεωργία του Γεωμγίου, ο α σ κ αΛ α ±<*.. υν '■% στ./ 

ΜΚ5 από, 2.3.1984. ' 

Σκλαβούνου Χασίκλεια του Λημ ητοίου, δασκάλα ΜΚ5 στο 
ΜΚ6 από 1.4.1984. 
Κωτσανά Σο^ία του Γεωογίου, νηπ/γός ΜΚ5 στο ΜΚ6 

από 15.3.19-84. ’ 

Παπαϊωάννου Κωνσταντινιά του Αγγέλου, νηπ/γός ΜΚ5 
στο ΜΚΓ> από 2.4.1984. 

ο ο Γραφείο Δ.Ε. Δ/τος Αθηνών: 
Διαμαντύπουλο Νικόλαο του Βασιλείου, δάσκαλος Μ'Κ4 

στο ΜΚ'5 από 16.3.1884. 
Χατζηνικήτα Βαοβάοα του Νικολάου, νη-π/νέ-ς ΜΚδ στο 

ΜΚ6 από 15.3.1984. * 
Τσουραπάς Ιωάννης του Αγγέλου, δάσκαλος ΜΚδ στο 

ΜΚ6 από 19.3.1884. 
Γαλάνη Αικατερίνη του Ελπιδοφόρου. νηπ/γός ΜΚ'5 στο 

ΜΚ6 από 15.3.1984. 

4ο Γραφείο Δ.Ε. Δ/τος Αθηνών : 
Καποτά (Ευαγγελία του Αριστείδη, δασκάλα ΜΚ'5 στο 

ΜΚ6 από 16.31:984. 
Α'δτεοπούλου Αναστασία του Χα;άλπ7;ου, δασκάλα ΜΚ5 

στο ΜΚ6 από 15.3.1984. 

Κοντσάρου Ευαγγελία του Θεοδώοου, νηπ/γός ΜΚ5 στο 
ΜΚ6 ατό 15.31984. 
Σαλάχα Μετόπη του Ιωακεία. δασκάλα ΜΚ5 στο ΜΚ6 

από 30.41984. 

5ο Γραφείο Δ.Ε. Δ/τος Αθηνών: 
Ζερδάκη Μαρία του- Θωμά, νηπ/γός ΜΚ5 στο ΜΚ6 από 

1 4.310(84. 

6ο Γραφείο Δ.Ε. Δ/τος Αθηνών: 
Τσόγκα Ελένη* του Κων/νου. νηπ/γός ΜΚ5 στο ΜΚ6 από 

18.41984. 
7ο Γίραφεο Δ.Ε. Δ/τος Αθηνών: 

Καγιάννη Ολυμπιάδα του Ευσταθίου, νηπ/γός ΜΚδ στο 
ΜΚ6 από 15,31984. 

8ο Γραφείο Δ.Ε. Δ/τος Αθηνών: 
Κατσικογιάννη Ελευθερία του Γεωργίου, νηπ/γός ΜΚδ 

στο ΜΚ6 από 15.31984. 
Λώλη Βασιλεία του Σταύρου, νηπ/γός ΜΚ5 στο ΜΚ6 

από 15.31-984. (Αριθ. δε-δ. Υ.Ε.Ε. ΥΠΕΠΘ 6936/8.6. 

1984). 

Ο Προϊστάμενος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Με την 4/16.41884 πράξη του Προϊστάμενου του 3ου 
Γραφείου Δ.Ε. Δ/τος Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομικά από την η¬ 
μερομηνία που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ευδόκιμης 
υπηρεσίας στο προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο, οι αποδο¬ 
χές του ΜΚ6 στους κατο^τερω εκπαιδευτικούς "λειτουργούς 
Δ.Ε.: 

ΜΚ6 (από ΜΚ5 και μισθ. προαγωγή ΜΚ6) : 

Κλ άδου Διδ ασκ άλων: 
Δηυ.ητρΈου Ιωάννη του Κων/νου, από 5.2.1984 
Δρόσο Ε7\ευθέ:ριο του Μάρκου, απο 611.1983. 
Μπελδ εκ ο Ανδ ρέα το;υ Π αν αγι ώ τη, από 4.41984. 
Οι ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά το:ς, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 567/77. (Αριθ. βεβ. 
Γ.:Ε.ΙΕ. ΥΠΕΠΘ 71643/18.61984). 

0 II ροϊστάυ,ενος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ 

Με τη Φ3/5/140'3/21.51984 απόφαση της Νομ. Δ/τος 
Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν, χορηγείται μισθολογική προαγωγή, στους π ιό κάτω 
εκπ/κούς, αναδρομικά με δικαίωμα να πάρουν αποδοχές από 
την ημερομηνία που αναγράφεται σε 7νάθε όνομα: 

Α' Το ΜΚ6 : 

Ρίξου Χρυσούλα, Ν/γ-ό αε βαθαό Ν/γού ΜΙνο από 15.3. 
1984. 

Θαλασσινού Μαρία, Ν/γό σε βαθμό Ν/γού- ΜΚ5 από 15. 
31984. 

Κατσιδονιώτου Μαοία. Ν/γό αε βαθχό ΝΛ·ού ΜΚ5 από 
15.31984. 

Παπαδάκου-Κοκκ-ΐνιά Σταυ.ατική, δ/λα αε βαθμό Δ/λου 
Α' ΜΚ5 από 12.2.1984. 
Μπενέκο Κων/νο. β/λο αε βαθαό ΔΑ ου Αι' ΜΚ5 από 9. 

51982. 
Ζούαα Ευγενία, δ/λα αε βαθαό Δ/λου ΜΚδ από 1312. 

1983.. 
Καλδάνη Περικλή, δΑο ;αε β-αθμό Δ/λου ΜΚ5 από 28. 

121983. 
Δ ηα άκη Δ ημή τρίο, δ/λ ο αε β α θ,μό Δ/λ ου ΜΚδ από 15. 

3.1984. 
Πεοιστεοάκη Ρόΐδω, δ/λα αε βαθαό Δ/λου ΜΚδ από 16. 

31984. 
Μανωλάκτ: Βικτωρία, Ν/γό ,αε δαθαό Ν/νού ΜΚ5 από 

15.3.1984. 
Πεοράκη Παρασκευή, δ/λα με δα θα 6 Δ/λου ΜΚ5 από 

21.31984. 
Τάαπαση Αικατεοίνη, αε βαθμό Δ/λου Α' ΜΚ5 από 20. 

11.1983. 
Μπλούνα Ευαγγελία. Ν/γό με βαθμό Ν/γού ΜΚ5 από 

28.111983. 
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Δουυιαρη ,Χρυσούλα, δ/λα -αε βάψιμό Δ/λου ΜΚ5 απ6 19. 
1.1984. 

Σιοηλανΐδου Ειρήνη, Ν/γό με βαθμό Ν/γού ΜΚ5 από 28. 
11.19*83. 

Μάααλου Ελένη, Ν/γό με βαθυνό Ν/γ:ύ ΜΚ5 από 28. 

11.1088. 

Β' Το ΜΚ5 από ΜΚ4: 

Μέτο Χαράλαμπο, 8/λ ο με βαθμό Δ/λ ου ΜΚ4 από 4.1.84, 

Τσιώτα Αναστάσιο, 8/λο με βαθμό Δ/λου Μ.Κ4 ατό 
4.1 .ΐ!β|8ί4. 

ΜατΛουνα Αντώνιο, δ/λο με βαθαό Δ/λου ΜΚ4 από 
16.3.1884. 

Τσακίρη X ου σ ούλα. 8/λα αε βαθμό Δ/λου 
2.1984. 

Γαρνέιλη Χρυσάνθη. 8/λα -με βαθμό Δ/λου 
12.1983. 
Δηαητρίου Νικόλαο, ο/λ ο με βαθμό Δ/λου 

12.1983. 
Τσιτσάνη Μαριάνθη, 8/λα αε βαθαό Δ/λου 

1.1984. 

Ζαλααίχα Ευφρόσυνη. 8/λα αε βαθαό Δ/λου ΜΚ4 ατό 
13.3.1983. " 
ΧατΕΥνικολάου Ευστράτιο, δ/λο αε βαθυό Δ/λου ΜΚ4 

από 4.11.1983. (Αριθ. βεβ.' Γ.Ε.ε! ΓΠΕΠΘ 6969/6.6. 
1984). 

Ο Προϊστάμενος 
ΓΕΩΡΓ. Π ΟΤΡΑΝΟ Π ΟΤΑΟΣ 

Με τη 1216/9.5.1984 απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Δ.Ε. Δ/το*ς Δυτ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν, χορηγείται μισθό λογική προα¬ 

γωγή στους πιο· κάτω εκπ/,κούς αναδρομικά με δικαίωμα να 
πάρουν αποδοχές από την ημερομηνία που αναγράφεται σε 
κάθε όνομα, ως εξής: 

Μ.Κ.5 (από Μ.Κ.4), 
Δάσκαλοι: 

Πασχάλη Μαρίνα του- Αναστασίου, από· 17.4.84 
Καρακουση Κων/νο του Αντωνίου, από- 28.4.84 

Σπυριδάκη Ελένη, του Μιχαήλ, από 11.3.84 

Χατζηνικολάου Μαρία του Μιχαήλ, από 22.4.84 
Τσικνάκη Πέτρο του Μιχαήλ, από 9.3,84 

Ζαφει.ροπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου, από 10.4.84 

Νηπιαγωγοί: 
Γουργουλέτη Αγγελική από 15.4.84 

Πάλι ουρά Φωτεινή του Κων/νου, από 16.3.84 

Μ.Κ.6 (από Μ.Κ.5), 
Δάσκαλοι: 

Μαυρουδή Μόσωνα του Νικολάου, από 1.4.84 

Κεϊβανίδου Δέσποινα του Κλεάνθη, από 3.3.84 
Τσιτσάνη Γεωργία του Στεφάνου, από 26.4.84 
Σκουρογιάννη Κων/νο του Ιωάννη, από 1.4.84 
Σιν.αραγιδάκη Γεώργιο του Ιωάννη, από 7.4.84 
Μαργλωνη Κων/νο του Σε ρ αφεία, από 15.4,84 

Ροντογιάννη Απόστολο του Πέτρου, από 2:1.3.84 
Νηπιαγωγοί: 

Τσεκουοα Αικατεοίνγ· του Αντωνίου, από 11.4.84. (Αριθ. 
βεδ. Τ.Ε-Ε. ΤΠ.Ε.Π.Θ. 6969/6.6.1984). 

Ο Ποοϊστάπενος 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜιΑΚΗΣ 

Με την 23/22.5.1984 πράξη του 2ου Γραφείου Δ.Ε. Δ.Δ. 
Αττικής, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
χορηγούνται αναδρομικά από την ημερομηνία που συμπλήρω¬ 
σαν τον απαιτουμενο χρόνο ευδόκιμης υπηρεσίας στο προηγού- 
μενο^ μυθολογικό κλιμάκιο, οι αποδοχές του ΜΚ4 στους κα¬ 
τωτέρω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.; 
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ΜΚ4 (από ΜΚ3): 
Κλάδου Δ/λων: 

ΙΙαληγιάννη Βασίλ. του Ιωάννη, από 9.4.1984 

Έρημου Παναγ. του Νικολάου, από 22.5.1984. 
Οι ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 567/77. (Αριθ. βεβ. 
Τ.Ε.Ε. Τ'ΠΕΠΘ 7163/18.6.1984). 

Ο II οοϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑΣ 

Με την 23/22.5.1984 πΐράξη του Προϊσταμένου του 1 ου 
Γραφείου Δ.Ε. Δ/τις Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, χορηγούνται αναδρομικά από την ημε¬ 
ρομηνία που συμπληρώνουν τον απαιτουμενο χρόνο ευδόκιμης 
υπηρεσίες στο προηγούμενο μυθολογικό κλιμάκιο, οι απο¬ 
δοχές του Μ.Κ.3 στους παρακάτω εκπ/κους λειτουργούς: 

ΜΚ3 (από ΜΚ2). 

Κλάδου Νηπι αγωγών: 
Ευθυμι οπουλ ου Πηνελόπη του Αντωνίου από 10.2.1984. 

Βασ:λά|κ:υ Ασπασία του Κων/νου από 15.9.1933. 
ΜΚι3 (από ΜΚ2). 
Κλάδου Δασκάλων: 

Πανοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου από 16.9.ί983ι 
Παπακωνσταντίνου Φωτεινή του Χρήστου από 1:5.9.1983, 
Οι ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. οβΤ/λΤ. (.Αριθ. 6εβ. 
Τ.Ε.Ε. ΤΠΕΠΘ 7163/18.6.1984). 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΩΝΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ: 

Με την 8/21.5.84 πράξη του Προϊσταμένου του Γ' Γρα¬ 
φείου Δ.Ε. Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 

ξεις που ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομικά, από την ημερο¬ 

μηνία που συμπλήρωσαν τον απαιτουμενο χρόνο ευδόκιμης 
υπηρεσίας στο προηγούμενο μυθολογικό κλιμάκιο, οι αποδο¬ 
χές των ΜΚ 3, 4 και 6, στους-κατωτέρω εκπαιδευτικούς λει¬ 

τουργούς Δ.Ε.: 

ΜΚ3 (από ΜΚ2). 
ΚλάΒ ου Διδασκάλων: 

Κότσιφα Μάρθα, από 15.9.83 

Μπουν τα Ευθύμιο, από 15.9.83 

Κλ άδ ο υ Ν η π ι αγωγών: 
Κιζήλου Κωνσταντίνα, από 15.9.88 

ΜΕ 4 (από ΜΚ3). 
Κλάδου Δ ιδασκόλων: 

Σπυροπουλο Βασίλειο, από 5.5.84 

■Ξυλογ ι αν νοπούλ ου> Γεωργία, από 19.5.84 

ΜΚ6 (από ΜΚ5). 
Κλάδου Διδασκάλων: 
(Έχουν μυθολογική προαγωγή στο ΜΚ6): 

Ανδρουτσόπουλο Ανδρέα, από 8.12.83 

Ζάχο Βασίλειο, από 12.2.84 
Παναγόπουλο Σπυρίδωνα, από 4.4.84. 
Οι ανωτέρω, διατηρούν την αργαιότητά τους, σύμφωνα με 

τις διατάζεις του άρθρου 1 του Ν. 56//Τ7. (Αριθ, ρεβ. 

ΤΕΕ ΤΠΕΠΘ 7163/18.6.84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ Π ΟΤΛΟΣ 

Με τη 1201/15.5.84 απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Δ Ε. Βοιωτίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομικά, από την 
ημερομηνία που συμπλήρωσαν τον απαιτουμενο χρόνο ευδόκι¬ 
μης υπηρεσίας στο προηγούμενο μυθολογικό κλιμάκιο, οι απο¬ 

δοχές των ΜΚ4 και ΜΚ3, στους κατωτέρω εκπαιδευτικούς 
λειτουργούς Δ.Ε.: 

ΜΚ4 από 11. 

ΜΚ4 από 12. 

ΜΚ4 από 26. 

ΜΚ4 από 16. 



1798 ΕΦΗΓνΐΕΡΙΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 

ΜΚ4 {ατό ΜΚ3). 
Κλάδο!» Διδασκάλων: 

Κά-ττη ΓρηγόίίΟ του Ιωάννη, ατό 12.5.84 

ΜΚ3 (από ΜΚ2). 
Κλάδου Νηπιαγωγών: 

Σκρέτα Κατίνα του Χρήστου, από 10.2.84. 

Οι ανωτέρω, διατηρούν τψ αρχαιότητά τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεισ του άρθρου 1 του Ν. 557/77. (Αρι·&. βεδ. 

ΓΕΕ Τ Π ΕΠΘ 7163/18.6.84). 

Ο Ποοϊστάμενος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΡΟΠΕΝΗΣ 

Με την 926/20.6.1984 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης 
Δ.Ε. Ν. Δράμας, που εκδό'όηκε .σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, έγινε αποδεκτή η απίό 30.5.1984 αίτηση παραί¬ 

τησης από την υπηρεσία του Στοϊμενίδη Δημητρίου του Με¬ 
θόδιου κλάδου Διδασκάλων με δαδμά Δ/ντή Α' και μισύο- 

λογικό κλιμάκιο Μ.Κ.8, του 6ου Δημ. Σχολείου Δραμας, 1ου 
Γραφείου Δ.Ε. Δράμας. 
Μ® την 927/20.6.1984 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης 

Δ.Ε. Ν. Δράμας, που εκδό·5ηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, έγινε αποδεκτή η από 5.6.1984 αίτηση παραίτη¬ 
σης από την υπηρεσία του Τσουρούπη Ιωάννη του Γεωργίου, 
κλάδου Διδασκάλων με δαδμό Δ/ντή Α' και μ-,σ^ολογικό 
κλιμάκιο Μ.Κ.8, του 12ου Δημ. Σχολείου Δράμας. 1ου Γρα- 

οείου Δ.Ε. Δράμας. 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΕ-ΣΣΗΝΒΣ 

Με τη 12/22.5.84 πράξη της Προϊσταμένης του 4ου Γρα¬ 
φείου Α.Ε. Ν. Έβρου, που εκδό&ηκε σύμφωνα με τις Πατά¬ 
ξεις που ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομικά, από την ημερο- 

ι λ ηνία π·ο;υ συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρονο ευοοκιμης υπη¬ 
ρεσίας στο προηγούμενο μισ^ολογικό κλιμάκιο, οι αποδοχές του 
ΜΚ4, στην κατωτέρω εκπαιδευτική λειτουργό Α.Ε.: 

ΜΚ4 (από ΜΚ3). 

Κλάδου Διδασκάλων: 
II έτρογλου Σοφία του Ιωάννη, αττό 23.4.84. 
Η ανωτέρω, διατηρεί την αρχαιότητά της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 567/77. (Αρι$. βεβ. ΓΕΕ 
ΤΠΕΠΘ 7163/18.6.84). 

Η Προϊστααένη 
ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 

Με την 20/9.5.1,984 πράξη του Προ ϊσ τ αυ έν ο υ τ ου- Ιου· 
Γραφείου Δημ. Είκπ/σης Ν. Εύβοιας, που εκδβ$ηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν. χορηγείται μισ$ ο λογική προα¬ 

γωγή στο Μ.Κ.5 στην παρακάτω δασκάλα που έχει το βα#υ.ό 
Δ/λ ου και Μ.Κ.4 αναδρομικά με δνκαίωαα να πάρει αποδο¬ 

χές από την ημερομηνία που αναγράφεται δίπλα στο όνομά 
της ; 
Φλέγγα Αντωνία του Γεωργίου από 9.5.1984. (Αριό. βεδ- 

Υ.Ε.Ε. ΥΠ.Ε.Π.Θ. 7106/14.6.1984). 

Ο Π οοϊστάαενος 
ΜΙΧΑΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙιΑΡίΗΣ 

Με τκ 15/22.5.84 πράξη του Προϊσταμένου του 2ου Γρα¬ 
φείου Δ.Ε. Ημαθίας, που εκδΜηκε σύιχσωνα με τις διατάζεις 
που· ισχυουν, χορηγούνται, αναδρομικά, από την ημερομηνία 
που συμπλήρωσαν τον απαιτουμενο χρόνο ευδόκιμης υπηοεσ'ας 
στο προηγούμενο μισόολογικό κλιμάκιο, οι αποδογέσ του ΜΚ4, 

στους κατωτέρω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.: 

ΜΚ4 (από ΜΚ3). 
Κλάδου Διδασκάλων; 

Κρίτογλου Αστέρια του Γερμανού, από 6.5.84 

Πολυζόπουλο Γεώργιο του Βασιλείου, από 21.5.84. 

Οι ανωτέρω, διατηρούν την αρχαιότητά τους, σύμφωνα με 
τ:ς διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 567/77. (Αρι$. βεβ. 
ΓΕΕ ΤΠΕΠΘ 7163/18.6.84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ Δ ΗΣ 

Με την 680/21.5.1984 απόφαση της Προϊστάμενης του 
1ου Γραφ. Δημ. Εϊκπ/σης Καβάλας, που εκοόόηκε σύμφωνά 
με τις διατάξεις- που ισχύουν, χορηγείται μισό ο λογική προα¬ 
γωγή στο Μ.Κ.5 στην· πιο κάτω δασκάλα που έχει το 6α$μό 
διδ/λου και μισ$ό Μ.Κ.4, αναδρομικά με δικαίωμα -α πάρεζ 
απαδοχές από την ημερομηνία που αναγράφεται δίπλα στο 
όνομά της: 
Τζάννου Μαρία του Νικολάου, από 5.5.1984. (Α,οιά. &ε£. 

ΓΕΕ! ΤΠΕΠΘ 6969/6.6.84). 

Η Προϊστάμενη 
ΣΟΦΙΑ ΙΝΙΩΤΑΚΗ 

Με την 22/19.6.1984 πράξη του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Δημοτικής Εκπ/σης Κεφαλληνίας, που εκδό^ηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 

309/76 και την 7/8.6.1984 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κεφαλλη¬ 
νίας, απολύεται χωρίς αποζημίωση για το Δημόσιο ο προσωοι 
ν-ός αναπληρωτής δάσκαλος Στελλάτος Φραγκίσκος του Π ? 
ναγή, από 4.6.1984, επειδή, η δασκάλα Ράζου Αικατερίνη που 
αναπληρούσε επανήλθε στη Αέση της μετά από άδεια κοή- 
σεους—τοκετού. 

Ο Προϊστάμενος 
Π. ΒΕΛϊΣ-ΣΑΡΉΣ 

Με την 4/84 πράξη του Επιθεωρητή της Ε.Δ.Ε. Φαρσά¬ 
λων, που εκδο*5ηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
χορηγούνται, αναδρομικά, από την ημερομηνία που συμπλήρω¬ 
σε τον απαιτούμενο χρόνο ευδόκιμης υπηρεσίας στο προηγούμε¬ 
νο μισ$ολογικό κλιμάκιο, οι αποδοχές του Μ.Κ.4 στην κατω¬ 
τέρω εκπαιδευτική λειτουργό Δ.Ε.: 

Μ.Κ.4 (από Μ.Κ.8). 
Κλάδου Δασκαλών: 

Γράβαλου Φρειδερίκη του Χρήστου, από 17.3.83. 
Η ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 567/77. (Αοι·&. βεβ ΓΕΕ 
ΓΓΙΕΓΙΘ 7163/18,6.84). 

Ο1 Ποοϊστάμενος 
ΘΩΜΑΣ ΓΚΟΓΝΤΟΓΛΑΣ 

Με τη 18/21.5.19841 απόφ αση τ ου ΙΕρ οϊστ άμε ν ου της Δ/ 

νσης· Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, που εκδό- 

ύη/ε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, χορηγείται 
μισ&ολογική προαγωγή στο ΜΚ6 στους κατωτέρω εκπαιδευ¬ 

τικούς, που έχουν το βα^μό διδασκάλου ή Νηπιαγωγού με 
δικαίωμα να πάρουν αποδοχές από την αναγραφόμενη ημερο¬ 
μηνία. 

Δάσκαλος στο ΜΚ6 από το ΜΚ5 

Παπαζήσης Απόστολος το*υ Ζήση, από 20.5.1984 

Νηπ/γός στο ΜΚ6 από το Μ,Κ[5 

Μάο'κου Φρειδερίκη του Βασιλείου, από 25.5.84. (Α·ρι$. 
βεβ. ΤίΕΕ: ΤΠΕΠΘ 696-9/6.6.84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΤΩΣΗΦ 

Με τη 15/23.5.1984 πράξη του Προϊσταμένου του 3ου 
Γρασείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, που 
εκδόΦηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, χορηγεί¬ 

ται μισ'δολογική προαγωγή· στο ΜΚ6 στη Νηπιαγωγό Τσα^ 

λίκογλου Αικατερίνη του Γεωργίου που έχει το βα$μό Νη- 

πιαωγού και μισ*3ό ΜΚ5. αναδρομικά με δικαίωμα να πά- 
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αηο&χΐς »6 23.5.1984. (Αρι£. βεβ. ΪΈΕ Τ'ΠΕΠΘ 
7105/14,6.84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΑΝ. ΡϋϊΈΑΛΗΝ 

Με την 22/21:5.1084 πράξη τον Δ./'ντή Δ/νσης Δ:Ε. Ν. 
Μεσσηνίας, που' εκδό&ηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχνόν, χορηγούνται, αναδρομικά, από την ημερομηνία που 
συμπλήρωσε τον απαιτούαενο χρόνο ευδόκιμης υπηρεσίας στο 
προηγούμενο μ:σ#ολογικό κλιμάκιο, οϊ ασ:οδοχές του Μ.Κ.4 
στην κατοοτέρω. εκπσιδευτική λειτουργό Δ.Ε.; 

Μ.Κ.4 (από Μ.Κ.3). 
Κλάδου Νηπ/γών : 

ίί αρασκευοπουλου Ελένη του Κων/νου, απο 16.5.84. 
Η ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά της, σύμφωνα με τις 

διατάζεις του άο$ρου ί του Ν. 567/77. (Αρ:$. βεβ. ΤΕ55 

7163/18.6.84) 
Ο Δ/ντής 

ΚΩΝ/.ΝΟΣ ΦΩΤΟΙΙΟΓΛΟΣ 

Με τη 1262/23.5.1984 απόφαση· του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Δημοτικής Εκπ/σης Ν. ΙΙέλ/^ας, που εκδό'&ηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις- που ισχύουν, χορηγείται μισ^ολο- 

γι/υή προαγωγή στο ΜΚ3 και ΜΚ6 στους πιο κάτω εκπαι¬ 

δευτικούς λειτουργούς που έχουν το βαύμό δ/λου—νηπ/γου 
και μισ^ό Μ1ν4 και ΜΚ5 α, αδρομικά με δικαίωμα να /πά¬ 

ρουν αποδοχές από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κά$ε 
όνομα: 

ΜΚ5 

Μπαλούτσου θεοδώρα του Ευστρατίου, δασκάλα, από· 27. 
4.] 19)84. 

Π αρασκευοπουλου Ε7*ένη του Ιωάννη, νηπ/γό, από 3.4. 

1984. 

ΜΚ6 

Γιαννάκη Παναγιώτη του Νικολάου, δάσκαλο, από 1.4. 
1984. 

Γεωργιάδη Νικόλαο του Κυριάκου, δάσκαλο, από 1.4. 

1984, (Αρι$. βεβ. ΪΕΕ ΊΗΠΕΠΘ 4105/14.6.84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΚΟΣΜΑΣ ΚΙιΖΙΡιΙίΔΗΣ 

Με τη 14/22.5.1984 πράξη του Προϊσταμένου του 2ου 
Γραφείου Μ/κών Σχολείων Δ.Ε. Ροδόπη σ, που στηρίζεται 
στην 3/17.5.1984 πράξη του ΠΤΣΔΕ Ν. Ροδόπης, εν¬ 

τάσσεται ο Ευαγγέλου Θωμάς του Σπυρίδωνα, δάσκαλός του 
Μ/κοό ΣΥολε'ου Οργάνης. από το βαόμό Διδασκάλου ΜΚ3 

στο δ-αΰμό Διδασκάλου ΜίΟ, με πλεονάζοντα χρόνο στις 
17.5.84, ηαέρα συνεδρίασης; του ΠΥΣίΔίΕ Ν;. Ροδόπης. 2 

έτη. 4 μήνες και 16 ημέρες. (ΑρίΦ'. β-ε-δ. ΥΕΕΕί 7|162/18. 
6.19840. 

Ο Προϊστάμενος 
ΝΙΚ. ΜΠΙΛΙΜΠΪΝΗΣ 

Με τον 11/1(5.5.1984 πράξη του Προϊσταμένου του 2ου 
Γραφ. Δηΐ'Χ. Εκπ/σης Ν. Σερρών, που εκδό^ηκε' σύα·<?·ωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν, χορηγούνται αναδρομικά από 
την ημερομηνία που συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χούνο ευ¬ 
δόκιμης υπηρεσίας στο προηγούμενο μισ$ολ.ογικό κλιμάκιο, 
οι αποδοχές του Μ.Κ.4 στον κατωτέρω εκπ/κό λειτουργό 
Δ Ε * ν 

Μ.Κ.4 (από Μ.Κ.3). 
Κλάδου Δ ι δ ασκάλων: 

Δινάκη Ιωάννη, από 145.1984. 

Ο ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά του σύμφωνα με τις 
διατά-εισ του άοόοου 1 του Ν. 567/77. (Αριό. 4$6. ΤΕΙΕ 
ΤΠΕΠΘ 7163/18.6.84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΔΗΜΗΤΡαΟΣ ΚΑΛΔΑΝΗΣ 

Με την 11/24.5.1984 πράξη του Προϊσταμένου του Γρα¬ 
φείου Δ.Ε. περιφέρειας Αμυνταίου, που εκδόόηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομικά, από την 
ημερομηνία που συμπιλήρωσ; τον απαιτούμενο χρόνο ευδόκιμης 
υπηρεσίας στο προηγούμενο μισό ο λογικό κλιμάκιο, οι αποδο¬ 
χές του Μ.Κ.3 στην κατωτέρω εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε.: 

Μ.Κ.4 (από Μ.Κ.3). 

Κλ άδ ου Δ α σ κ άλω ν: 

Ξυρ-αφάκη—Σιβάρνου Καίτη του Ιωάννη, Δ/λα του 4/*$έ· 
σιου Δημοτικού Σχολείου Αετού, από 5.5.1984. 
Η ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρόρου 1 του Ν, 567/77. (Αριό. βεβ. ΤΕΈ 
ΤΠΕΠΘ 7163/18,6.84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΡΜΠΙΝΗΣ 

Με τη 18/21.5.84 πράξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης 
Δημ. Εκπ/σης Φωκίδας, που εκδόόηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις που ισχύουν, χορηγούνται, αναδρομικά, από την ημε¬ 
ρομηνία που συμπλήρωσε τον απ αιτούμε νο χρόνο ευδόκιμης 
υπηρεσίας στο προηγούμενο μισόολογικό κλιμάκιο, οι αποδο¬ 
χές του Μ.Κ.3 στον κατωτέρω εκπαιδευτικό λειτουργό ΔΕ.' 

Μ.Κ.4 (από Μ.Κ.3). 

Κλάδου Δασκάλων: 

Φουσέκη Χρηστό του Νικολάου, από 26.2.1984 ως προ; 
την αρχαιότητα και με δικαίωμα λήψης αποδοχών από 9.3. 

1984, ημερομηνία δημοσίευσε ως της ένταξής του. 
Ο ανωτέρω· διατηρεί την αρχαιότητά του, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρόρου 1 του Ν. 567/77. (Αριό. βεβ. Τ-'ΒΕ 
ΤΠΕΠΘ 7/1:63/18.6.84). 

Ο Προϊστάμενος 
Γ. ΠΑΠΑΔ01ΙΟΤΛΟΣ 

Με την 20/16.5.84 απόφαση του προϊσταμένου του 1ου 
Γραφείου Δ.Ε. Χανιών που εκδόόηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις που ισχύουν χορηγείται μισ^ολογική ποαγονγή στο 
Μ.Κ.6 στην Ηυόυμάκη Αικατερίνη του Θρασύβουλου νηπια¬ 

γωγό που έχει το 6·α$μό· νηπ/γου και μισόό Μ.Κ.5, αναδρο¬ 
μικά από 23.5.1334. (Α::·δ. βεβ. ΤΠ.Ε.Π.Θ. 60:35/8.6. 

1084). 
Ο II .οο1 ττάχενο: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ 

Με τη 14/21.5.1084 πράξη του Προϊσταμένου του 3ου 
Γραφείου Δ.ίΕ. Χανίων, που εκδόύη’κε σύμφωνα με τις δια¬ 

τάξεις που ισχύουν, εντάσσονται από 1ι1.ι5.1084, γιατί έχουν 
αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία οι εκπ/κοί λειτουργοί: 

Από το βαύίμό της Ν/γου ΜΚ3 στο βα$μό της Ν/γου 
ΜΚ3;. 
Ελευ$εριάδου Ευύυμία του Χαραλ, Ν/γός του 1/$ Νη¬ 

πιαγωγείου Κδυρνά Απο κορών ου και με πλεονάζοντα χρόνο 
κατά τις 14*5.1984 (ημερομηνία συνεδρίασης του Συμβου¬ 

λίου) 2 χρόνια, 3 μήνες και 29 ημέρες. 
Κουτσικου Βασιλική του Κ,ων/νου Νηπ/γός; του 1/Φ Νη- 

τ;ιαγωγείου Βουβά Σφακίων και με. πλεονάζοντα χρόνο κατα 
τις 1(1.5.1984 (ημερομηνία συνεδρίασης του Συμβουλίου) 1 

χρόνο, 7 μήνες και 1 ημέρα. 

Οι παραπάνω εντασσόμενες διατηρούν τη σειρά αρχαιότη¬ 

τάς των, τοποθετούνται στο αριστερό των ομοιοίβιά#μων τους 
που υπηρετούν σήμερα και δεν μπορούν να κοιτούν για το 

■βα^Κό τησ Νηπ/γου Α'. ΜΚ5 πριν αποκτήσουν δικαίωμα 
για το· βαΦμό αυτό οι ανώτεοες ή· αρχαιότερε ο των κατά τη 
χρονολογία εντάέεως. (Άοϊύ., €·εβ. ΤΕΙΕ ΤίΠΕίΠΘ 7162/ 

12.6.1984). 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΑΝ. ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΞΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 

%Φ&ΛΓΛΑΤϋ& 

Στη 10/13.3.84 πράξη του Δ/ντή Μέσης Γενικής Εκπ/ 

.ης Πειραιά, η ου δημοσιεύθηκε στο 106/2/7.3.84 τ. Γ' και 
αφ:ρά μονιμοποίηση καθηγητών, διορθώνεται η λανθασμένη 
ημερομηνία μονιμοποίησης «Από 18.12.84 (ΦίΕΐΚ: διορισμού 
^83/18.12.81 τ. Γ')» στο σωστό «από 18.12.83 (ΦΈΚ 
διορισμού 883/18.12.81 τ. Γ')». 

(Από τη Α/νση Μ.Γ.Ε. Αττικής Δ/σμα Πειραιώς) 

Με την ίδια απόφαση προάγεται αυτοδίκαια στον 3ο βαθ“ 
μό του ίδιου· Κλάδου ο -δασικός μισθός του· οποέου το·υ έχει χο¬ 
ρηγηθεί με τη Β1/4853/27.4.1983 (ΦΕΚ 153/42.5.1083 

τ. Γ') απόφαση και διατηρεί «επί τιμή» τον τίτλο της &=£- 
σεως που τελευταία κατείχε. 

■0· Διευθυντής 
ΑΒΑ ΤΊΡΑΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Με την Έ. 8393/2798/25.6.1984 απόφαση του Διευθυν¬ 
τή Προσωπικού Εφοριών του Υπουργείου Οικονιμικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγοντα: οι 
παρακάτωι υπάλληλοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, ως ακο¬ 
λούθως : 

Κλάδος ΑΐΤΙ Εφοριακών: 

Από τον 7ο στον 6ο βαθμό, κατ’ εκλογή: 
Κ αμπούκο υ Μαρία. 

Από τον 8ο στον 7ο βαθμό, κατ' αρχαιότητα : 
Χατζάκης Στέφανος 
Μανιφάβας Ευάγγελος 
Αγαπητός Ευθύμιος 
Ντόβα Βιργινία 
Σγουμίδου Π ασχαλ ι ά 
1Ί απαζαχαρΐου-Ταξειδου Ευλαλία. 

Κλάδος ΜΕ1 Εφοριών. 
Από τον 7ο στον 6ο βαθμό, κατ' εκλογή: 

Βλάσσης Παρασκευάς. (Αοιθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονο¬ 
μικών «Ε. 8333/54β2/ί2'7.6.1384). 

Ο Διευθυντής 
ΚΑΡΊΊΑΛΗΣ ΒΑΡ'ΣΑΜΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Με τη Βιΐ/5ί94ι9/21.6.1984 απόφαση του Γεν. Γραμματέα 
του Υπουργείου Εμπορίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία η παραί¬ 
τηση της υπαλλήλου με 4ο βαθμό και μισθολογικά 3ο του 
Κλάδου ΑΡ1 Διοικητικών Υπαλλήλων (Ν. ·88:7/72:), Αι¬ 
κατερίνης Ψυρρή-Παπαζήτη, και απαλλάχθηκε από τα κα¬ 
θήκοντα της. 
Με την ίδια απόφαση προάγεταρι αυτοδίκαια στο 3ο βαθμό 

του ίδιου Κλάδου, ο βασικός μισθός του οποίου της έχει χο¬ 
ρηγηθεί με τη Β1 /1ΑΤΘ5/1<9.13.1ίΜ3 (ΦΕΚ 437/30.12. 
1083 τ. Γ') απόφαση. 

Ο* Γενικός Γ.ρααυατέας 
ΚΩΝ/ΝΟΣι Π ΑΊΊΑΣ’Π ΥΡΙΔΗΣ 

Με τη 61/2334/28.2.1984 απόφαση του Δ/ντή Διοικη¬ 
τικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δια¬ 
πιστώθηκε ότι, ο Ινων/νος Βλάχος του Γεωργίου, υπάλληλος 
με 4ο βαθμό και μισθολογικά 3ο του Κλάδου ΑΡ1 Διοικη¬ 
τικών Υπαλλήλων (Ν. 887/79), απολύθηκε αυτοδίκαια από 
την υπηρεσία την 24.6.1984 επειδή συμπλήρωσε 35ετή πραγ¬ 
ματική και συντάξιμη υπηρεσία και έχε: υπερβε! το 56ο έτος 
της ηλικίας του (έτος γεννήσ. 4927). 

Ο ανωτέρω υπηρέτησε στο Υπουργείο Εφοδιασμού και Δια¬ 
νομών ως έκτακτος υπάλληλος απ 24.6.1 Μ® μέχρι 30.6. 
4955 και στο Υπουργείο Εμπορίου ως αόνιμος υπάλληλος από 
1.7.1056 μέχρι 23.6.4984. 

Εθνική Αντίσταση 1 έτος και 23 ημέρες. 

Με την 94470/25·.6.1084 απόφαση του Γενικού Γραμμα¬ 
τέα, που εκδόθηκε νόμιμα προάγεται η. Σοφρωνά Πολυξένη 
του Ιωάννη υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας από τον οο 
στον 4ο βαθμό του Κλάδου ΜΈ2 Δακτυλογραφιών κατ' εκλο¬ 
γή. από 19.6.84 ημερομηνία που συμπληρώθηκε μήνας απο τη 
συμπλήρωση του χ,ρό ου προαγωγές, γιατί έχει τα νόμιμα προ¬ 
σόντα για προαγωγή σε ενιαία οργανική θέση του ΙΟ:ατού 
ΜΕ2 Δακτυλογράφων και περιλαμβάνεται στους πίνακες 
προακτέων που ισχύουν από 1.5.84 έως 30.4.1985. (Αρί'θ. 
&·Λ ΤΉΈ Ύν 93926/2994/25.6.1984). 

Με την 94172/25.6.1984 απόφαση του· Γενικού Γραμμα¬ 
τέα του Υπουργείου Εργασίας, που εκδόθηκε νόμιμα προ άγο¬ 
νται οι παρακάτω υπάλληλοι του Υπουργείου Ε,ργασιας απο 
τον 5ο στον 4; βαθμό του Κλάδου ΜΕ1 Δ/κού, κατ’ εκλογή, 
από 19.6.1984 ημερομηνία που συμπληρώθηκε μήνας 

.από τη συμπλήρωση του χρόνου προαγωγής, γιατί έχουν 
ιτα νόμιμα προσόντα γι·α προαγωγή σε ενιαία οργανική 
θέση του Κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού και περιλαμβάνονται 
στους πίνακες προακτέων που ισχύουν απο 1.5.1984 έως 30. 

4.1985. 
Τάσι ούλα - Αουκοπούλου Ελισσάβετ του Δημ.ητρίου 
Μπουρνιά - Σουρίδη Ελπίδα του Βασιλείου 
Παπά - Μιχαλοπούλιυ Ευαγγελία του Κων/νου. (Α.ριθ 

βεβ. Υ.Ε.Ε. 93923/2098/25.6.1984). 

Με την 94113/25.6.1284 απόφαση τουί Γενικού Γραμ¬ 

ματέα του Υπουργείου Εργασίας, που ε/δόθηκε νόμιμα προ- 
;άγεται η υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Βα- 
ίφείδου 'Εβελ,υν — Εύη του Αλεξάνδρου από τον 7ο 
στον 6ο βαθμό του Κλάδου ΑΓΓ3 Υγειονομικού, κατ’ εκλογή 
γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα για προαγωγή σε ενιαία ορ¬ 
γανική θέση του Κλάδου ΑΤ3- Υγειονομικού και περιλαμβά¬ 
νεται στους πίνακες προακτέων που ισχύουν από 1.5.1934 
έως 30.4.1985. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. 93927/2037/25.6.84). 

Με την 94458/25.6Λ984 απόφαση του Γενικού Γραμμα¬ 
τέα του Υπουργεου Εργασίας, που εκδόθηκε νόμιμα, προ-άγε- 
ται κατ’ εκλογή, ο υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Ιωάν¬ 
νης Καλογερόπουλος από τον 5ο στον 4ο βαθμό, γιατί έχει τα 
νόμιμα προσόντα για προαγωγή σε ενιαία οργανική θέση του 
[Κλάδου ΜιΕί Δ/κού και περιλαμβάνεται στους πίνακες προα¬ 
κτέων που ισχύουν από 1.5.84 έως 30.4.85. (Αριθ. βεβ. Υ.ϋ.-. 

»Ε. 94094/21055/25.6.1984). 

Με την 9 4169/25.6.1984 απόφαση του Γενικού Γραμμα¬ 
τέα του Υπουργείου Εργασίας, που εκδόθηκε νόμιμα, προάγε- 
ται ο Δουλκερίόης Κων/νος του Ιωάννη υπάλληλος του Υ¬ 
πουργείου Εργασίας από το 10σ στον 9ο βαθμό του Κλά¬ 
δου ΜίΕ4 Τεχνικού, κατ’ εκλογή, ατό 1.6.1984 ημερομη¬ 
νία που συμπληρώθηκε μήνας από τη συμπλήρωση του χρόνου 
προαγωγής, γιατί έχει τα νόμμα προσόντα για προαγωγή 
σε ενιαία οργανική θέση του Κλάδου .ΜίΕ4 Τεχνικού και πε- 
ριλααβάνεται στους πίνακες προακτέων που ισχύουν από- 1.5. 
1984 έως 30.4.1983. ΑΑοιθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. 93025/2095/ 
25.6.1984). 
Με την 94Τ7Τ/2ο.6;1984 απόφαση του Γενικού Γ-ραμμα- 

τέα, που εκδόθηκε νόμιμα προάγοντα; οι κατωτέρω υπάλλη¬ 
λοι του Υπουργείου Εργασίας από τον 8ο στον 7ο βαθμό που 
Κλάδου ΜΕ1 Δ/κού κατ’ εκλογή, γιατί έχουν τα νόμιμα προ¬ 
σόντα για προαγωγή σε ενιαία οργανική θέση του Κλάδου 
ΜΕ1 Δ/κού και περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων 
που ισχύουν από 1.5.1984 έως 30.4,1985. 
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Σταίκου Αγγελική του Χχρ. 
Κοχχιοποάλον - Γεωργίου Αικατερίνη του Σ'-ηλ. 
Κοκαλάκη Λα-επρινή του Γεωργίου. (Αρ:·5. βεβ. Τ’.Ε.Ε. 

93084/0094/25*6.1984). 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΚΩΣΤΑΣ Π Λ:Π,ΑιΝΑ,ΓΙΩΤΙΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με τη Δ4α/οιχ. 5450Μ8.6.1984 απόφαση του Υπουργού 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ττου εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 

μενες Πατάξεις, διορίζονται ο- κατωτέρω σε δέσεις δοκίμων 
υπαλλήλων τον Κλάδου 5136 Δακτυλογράφων τον Υπουρ¬ 
γέ ί:υ Κοινωνικών Ασφαλίσεων με εισαγωγικό βα$μ·ό 10ο, προ- 

/.ειμένευ να καλυφθούν- ισάριθμες κενές οργανικές δέσεις το^ 

Κ λάδο υ αυ'τ ο ο, ως ·$ ξ ή ς : 
X α ρ αχ ο π εόιλ ο ο Αν σ στασί α το υ Ε λ ε υ-3 ε ρ ίου 
Στεφάνου Ινυρτχκή του Γεωργίου 
Σειρά αρχαιότητας των διοριζόμενων είναι η σειρά διορι¬ 

σμού τους Και καθορίστηκε σύμφωνα κε τη σειρά επιτυχίας 
στο διαγωνισμό της 30.7.1983 για πλήρωση δέσεων δακτυ- 
λογοάσων. (Αοι$. βεδ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Κοιν. Ασφαλίσεων 592/ 

19.6.1984, ΙΙ.Υ.Σ. 470/12.5.1983). 

Με τη Μα/ο:κ. 5451/18.6.1984 απόφαση του Υπουργού 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδό#ηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 

μενες διατάξεις, διορίζονται οι κατωτέρω σε δέσεις δοκίμων 
-παλλήλων του Κλάδου ΑΤ2 Διοικητή/.ο6 του Υπουργείου Κο.- 
νωνικών Ασφαλίσεων με εισαγωγικό βαύμό 8 ο προ κειμένου 
α καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές δέσεις του Κλά¬ 

δου αυτού ως έξης: 

Πετκίδης Βασίλειος ίου Χρήστου 
Κωστούλας Παναγιώτης του Κων/νου 
Καραμανής Χαρίσιος του Αντωνίου 
Κόκκου Σταυρούλα του Νικολάου 
Κουρεμπανά - Προϊ.κάκη Σοφία ταυ Αντωνίου 
Βες Νικόλαος του Γεωργίου 
Λαόικχς Ιωάννης του Μιχαήλ 

1Τ απαδοπ ούλου Καλλιόπη του Κων/νου 
Σειρά αρχαιότητας των διοριζόμενων είναι η σειρά διορισμού 

τους και καί·ορίστηκε σύαφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους 
στο διαγωνισμό της 30.7/983 για πλήοωση. δέσεων του κλά¬ 

δου ΑΤ2 Διοικητικού. (Αε:$. βεβ. ΥΒΕ Υπ. Κοιν. Ασφαλί 
σεων 593/19Τ6.1984. ΠΥΣ 470/12.5.1983). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΕΡΥίΒΑΚΗΧ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Με τη 19159/3299/25.6.1984 απόφαση του Υπουργώύ 
Συγκοινωνιών, που· εκδύ$·ηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, γίνεται: αποδεκτή η από 19.6.1984 αίτηση παραίτη¬ 
σης από την Υπηρεσία της υπαλλήλου με 2ο βα*&μό· του κλά¬ 
δου ΑΡί Διοικητικού του Υπουργείου Συγκοινωνιών Δήμητρας 
Πανοπούλου του Γεωργίου και απαλλάσσεται αυτή από τα 
υπηρεσιακά της καθήκοντα. 

Με τη 18763/3289/12.6.1984 απόφαση του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, κατατάσσεται στον κλάδου ΜΕ2: Δακτυλογράφων του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών η παρακάτω υπάλληλος, αναδρομι¬ 
κά από 1.3.4.1978, ημερομηνία από την οποία κατατάγη,κε 
στον κλάδο αυτό μεταξύ των 44 υπαλλήλων εκ του ενοποιη¬ 

μένου κλάιδτυ ΜΕ. υε ττν ακυοω^είσα· απόσαση 12406/2196 ; 
1978 (ΦΕιΚ 96/13.4.1978, τ. Γ'): 

Ανδριανή Τριαντάφυλλου με βα^μό 7ο. 
Για τους λοιπούς υπαλλήλους εξακολουθεί να ισχύει η 

12406/2:196/78 σπόφ αση. 

Με τη ί7306/2885/20.6.1984 απόφαση του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, ·π:υ εκδόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 

τάξεις, ανακαλείται η 7448/1133/2.3.1984"(ΦΕΚ 90/16. 

3.1984 τ. Γ') απόφαση, που αφορά το διορισμό ως δόκιμου 
υπαλλήλου με 6ο βα."5μό του κλάδου ΑΤΙ Μηχανικών Μετα¬ 

φορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών Χρήστου Οικονομίδη το^ 
Φωτίου και την τοποθέτησή του στη Δ./νση Συγκ/νιών- Θεσ¬ 
σαλονίκης. διότι δεν αποδεχθ·η.κε το δ'ίορισμό του. 

Με τη 17638/3041 /20.6.1884 απόφαση του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, που εκδύύΗκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, γίνεται αποδεκτή η από 1.6.1984 αίτηση παραίτη¬ 

σης από την Υπηρεσία του υπαλλήλου με 5ο βα$μό του κλά¬ 

δου ΜΕ1 Διοικητικού τον Υπουργείου Συγκοινωνιών Σπυρί¬ 
δωνα Παλαιοκώστα του Γεωργίου και απαλλάσσεται αυτός 
από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. 
Ο ανωτέρω διατηρεί «επί τιμή» και μετά τη λήξη της υπαλ¬ 

ληλικής του σχέσης τον τίτλο της έλεσης που κατείχε κατά 
την παραίτησή του. 

Με την ΥΠΑ/Δ1/Α/22087/6443/21.6.84 απόφαση του 
Υπουργού Συγκοινωνιών, που εκίίά&ηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες Ειατάπεισ. διοοίζεται με δοκιμαστική υπηρεσία -δύο (2) 
ετών στον Κλάδο ΜίΕΤΟ Εργοδηγών—Ψυκτικών της ΥΠΔ 
και με εισαγωγικό βα&μό και μισόό 10ο, ο Γκςέτσος Κων¬ 
σταντίνο τ του Π αν αγιού τη. (Αοι£. 3εβ. ΓΛΚ/ΥΕ1Ε/ΥΣ/ 

2889/8.6.34). (Π.Τ.Ε.Υ. 821/1988·). 

?Ιε τη 10836/3069/5.6.84 απόφαση του Υπουργού Συγ¬ 

κοινωνιών, του εκδόόηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

κατατάσσεται στον προσωρινό Κλάδο ΑΡ8 Διοικητικού, ανα¬ 

δρομικά από 28.0.79, ημερομηνία κατάταξης στον Κλάδο 
αυτόν υπα/.λήλων Κλάδων ΜΕ1 . Διοικητικού και ΜΕ2 Δα- 
κτΑογράφων με την απόφαση 21974/3121/79 (ΦΕΚ 172/ 
28.6.79/τ. Γ') και σε Ζέση που συ στήνεται με την απόφαση 
αυτή, η υπάλληλος Σουλτάνα Αλεξανδρίόου του Δημητρίου, 
με 5ο βαύμό τότε, του Κλάδου ΜΕ2 Δακτυλογράφων, που έχει 
τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και τίθεται μετά 
την οσοιόδαθμό της υπάλληλο Δέσποινα Ψυχοπαιδόπούλου. 

ΐ;Αρ·*&. βε. ΥΕΕ ΥΠΣΥ 3207/22.684). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΐΙΒΚΟΛΑΟΖ: ΑϊίΡΙΤίΛΙΙΪ 

Με τη 18382 3159/6.6.84 απόφαση του Γενικού Γραμμα¬ 

τέα του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που εκδόόηχε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και τη ΔΟΝΣ/10526/83 (ΦΕΚ 
384/τ. β'/0.7.83) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», μετατάσσεται ο υπάλληλος 
με 8ο βα&μέ Γεώργιος Γεωργίου του Αθανασίου, από τον 
Κλάδο ΣΈ1 Κλητήρων του Υπουργείου Συγκοινωνιών, στον 
Κλάδο ΜΕ1 Διοικητικού και στον ίδιο 8ο βα#μο, από- 20.2. 
1984, ημερομηνίας κτήσεως Απολυτηρίου Λυκείου, τίθεται δε 
ϋ,ετά την πάλληλο υε 8ο βα&υ,ό του Κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού, 

Ιφιγένεια Δρούγια.' (Αζι&. βεβ. ΥΒΕ ΥΠΣΥ 3199/22.6. 

1984). 

Με τη 19172/3286/15.0.84 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 

ματέα του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που εκ δόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και τη ΔΟΝΣ/10526/83 (ΦΕΚ 
384/τ. Β'/5.7.83) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», μετατάσσεται ο υπάλληλος 
με 7ο βαΔμό Εμμανουήλ Βνζας του Δημητρίου, από τον Κλά¬ 
δο ΜΒί Διοικητικού του Υπουργείου Συγκοινωνιών, στον 
Κλάδο Μ;Ε3 Εργοδηγών και στον ίδιο 7ο βα£μό, από 1.6.81, 
ημερομηνίας κτήσεως του βαθμού, τίθεται δε πρΟ’ του υπαλ- 

ληλου υε 7ο βα-διυό του Κλάδου 1ΜΕ3 Εργοδηγών, Ζαχαρία 
Δουλγεράκη. (·Αρι3. βεβ. ΥΕΕ ΥΠΣΥ 3206/22.6.1984). 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΑΛΕΣ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 



1.802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 

Με τη 18753/320&/12.6.84 απόφαση του Υπουργού Συγ¬ 
κοινωνιών, που εκδό,Φηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάΕεις 
και τη ΔΟΝΣ/10626/83 (ΦΕΚ 384/τ. Β75.7.83) από¬ 
φαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί μεταβίβασης αρμο¬ 

διοτήτων». προάγεται η υπάλληλος Βερονίκη Κοντοχρήστου 
του Γεωργίου, από τον 8ο βα-5μό του Κλάδου ΑΤ2 Διοικητικού 
Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, στον Το βα#μό του 
ίδιου Κλάδου, κατ’ αρχαιότητα, και αναδρομικά από 13.4 84. 
(Αρι4. βεβ. ΥΕΙΕ ΥΠ ΣΤ 3200/22.6.84). 

Με Εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 
Γ. ΜΑΚΡΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Με την 7555/14.6.1984 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και την 64/24.5.1984 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσια¬ 
κού Συμβουλίου Διοικητικών Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφα¬ 
λείας και Υπαλλήλων Αγροφυλακής, εντάσσεται ο υπάλληλος 
Αγροφυλακής Κλάδου ΜΕ1—Διοικητικού με τον 8ο βα$μό, 
Ευάγγελος Μπούτας του Δημητρίου, στον 6ο βα$μό, δια προσ- 
με τρήσεως προϋπηρεσίας του στο Ταχυδρομικό Γραφείο Πα- 
λαμά—Καρδίτσας από 16.7.1962 έως 27.8.1962 και στη 
Βουλή των Ελλήνων από 24.12.1963 έως 31,3.1964 ανερ- 
χομένης σε 4 μήνες και 19 ημέρες, που διανύ&ηκε προ του 
διορισμού με τα τυπικά προσόντα του Κλάδου ΜΒ1 στον οποίο 
ανήκει (απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου) και με πλεονά- 
ζοντα χρόνο την 24.5.1984 στον 6ο βα$μό, ο έτη, 11 μήνες 
και 24 ημέρες. 

Ο ανωτέρω δεν μπορεί να κρι$εί για τον 5ο βα&μό, πριν 
αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως για το β-αίμό αυτό οι κατά 
τη χρονολογία της ένταξής του (24.5.1984) αρχαιότεροι του 
στο βαύμό που εντάσσεται. (Αρι$. βεβ. ΥΒΕ Υπ. Δημ. Τά- 
ξεως 5324/21.6.1984). 

Με την 7556/14.6.1984 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, που εκδό^ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και την 65/24.5.1984 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσια¬ 

κού Συμβουλίου Διοικητικών Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφα¬ 
λείας και Υπαλλήλων Αγροφυλακής, εντάσσεται ο υπάλλη¬ 
λος Αγροφυλακής Κλάδου ΜΕ1—Διοικητικού με 8ο βα^μό, 
Δημήτριος Χά-ίλας του Δούκα, στον 6ο βα^μό, δια προσμετρτ- 
σεως προϋπηρεσίας του στο Υπουργείο Συγκοινωνιών (Αγροτι¬ 

κός Διανομέας), από 28.3.1965 μέχρι 20.8.1969, ανερχο- 
μένης σε 4 έτη, 4 μήνες και 24 ημέρες, που διανύύηκε προ 
του διορισμού του με τα τυπικά προσόντα του Κλάδου ΜΕ1 — 
Διοικητικού στον οποίο ανήκει (απολυτήριο εξαταξίου Γυμνα¬ 
σίου) και με πλεονάζοντα χρόνο την 24.5.1984 στον 6ο 6α- 

£μό, 5 έτη, 8 μήνες και 20 ημέρες. 

Ο ανωτέρω δεν μπορεί να κρι-δεί για τον 5ο βα-δμό, πριν 
αποκτήσουν δκαίωμα κρίσεως για το βαύμό αυτό οι κατά τη 
χρονολογία της εντάξεώς του (24.5.1984) αρχαιότεροι του 
στο βα#αό που εντάσσεται. (Αριύλ βεβ. ΥΒΕ Υπ. Δημ. Τά- 
ξεως 5323/21.6.1984). 

Με την 7557/14.6.84 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, που εκδό#ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και την 63/24.5.1984 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσια¬ 

κού Συμβουλίου Διοικτικών Υπαλλήλων Σωμάτων Ασφαλείας 
και Υπαλλήλων Αγροφυλακής, εντάσσεται ο υπάλληλος Α¬ 
γροφυλακής Κλάδου ΑΤ11—(Διοικητικού με 6ο 6α$μό Γρηγό- 
ριος Σάμψων του Κωνσταντίνου, στον ίδιο 6ο βα#μό (που κα¬ 
τέχει), δια προσμετρήσεως προϋπηρεσίας του σε μονάδες αυτε- 

πιτασίας του Ε.Ο.Τ. από 15.5.1969 μέχρι 20.11.1975, ανερ- 
χομένης σε 6 έτη, 6 μήνες και 6 ημέρες, που διανύύηκε προ 
του διορισμού του σε #έση Αγρονόμου με τα τυπικά προσόντα 
του Κλάδου ΑΤΙ—Διοικητικού στον οποίο ανήκει και με πλεο¬ 
νάζοντα χρόνο την 24.5.1984 στον 6ο 6α#μό, 12 έτη, 5 μήνες 
και 11 ημέρες και διατηοεί τη σειρά της αρχαιότητάς του. 
(ΑριΦ. βεβ. ΥΒΕ Υπ. Δημ. Τάξεως 5325/21.6.1984). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

<ΠΑΓίΜΗΣ £ΗΟΥΑΑΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


