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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με τη ΔΙΔιΚ/Φ8312/12268/14.8.1984 ατ:6φαση του Υ¬ 
πουργού Προεδρίας της Κυβερνήτης, έχει προαχθεί κατ’ 

εκλογή η Μαρία Σπυράκου, μόνιμη υπάλληλος με 8ο βαθμό 
του Κλάδου ΜιΕΙδ Βιβλιοθηκάριων του Υπουργείου Προε¬ 
δρίας της Κυβέρνησης στον 7ο βαθμό. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. 
ΠΊΠΚ 7861/1984). 

Με εντολή Υπουργού 
Η Π ροϊστοίχένη της Δ/νσης Διοικητικού 

Β. ΣΑΡΑΝΤΟΤΙ ΟΥΛΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡ ΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Με την ΒΓ Φ.ΑΤ2.54/Γ9/10.8.19-84 απόφαση του Γενι¬ 
κού Γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών, -ου εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μονιμοποιείται ο Βασίλης 
Καραβασίλης, δόκιμος υπάλληλος με βαθμό 8ο του Κλά¬ 
δου ΑίΤ2. Τύπου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πλη¬ 
ροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, στη 
νο,ιμη θέση που κατέχει σήμερα, επειδή έχει συμπληρώσει 
την προβ λ επόμενη από τον Υπαλληλικό· Κώδικα διετή δοκι¬ 

μαστική υπηρεσία και έχει «όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προ¬ 
σόντα. 

Με την ·ΕΙ/Φ.ΑΤ2.54/Γ1:0/10.8.84 απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα Τύπου και ΙΙληρ/ριών. η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις ισχυουσες οιαταςεις, προαχθηκε κατ αρχαιότητα ο 
Βασίλης Ιναραβασίλης, υπάλληλος με βαθμό 8ο του Κλά¬ 
δου ΑΤ2 Τύπου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πλη¬ 
ροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, στον 
επόμενο 7ο βαθμό του ίδιου Κλάδου, επειδή έχε* περιληφθεί 
στους κατ’ αρχαιότητα πίνακες προακτέων έτους 1984 και 
έχει συμπληρώσει τον απαραίτητο για προαγωγή χρόνο. (Α- 
ριθ, βεβ. ΥΒΕ του ΥΠίΐΐκ 7852/14.8.84). 

0· Γενικός Γραμματέας 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΙΤΟΠ Ο ΥΑΌΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Με τη Φ. 161/390/ΑΑ. 283013/18.8.1984 α-υόφατη το.* 

Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις : 

Π ροάγεται αυτοδίκαια από τον 4ο στον 3«ο βαθμό, ο μό¬ 
νιμος υπάλληλος του κλάδου ΑΡ3 Οικονομικού—Εφοδιασμού 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικ·ού; Επιτε¬ 

λείου Αεροπορίας Ζούΐκος Δημητριος του Βασιλείου (ΑΜ 
226) που αποχωρεί από την Υπηρεσία, επειδή έχει λάβει 
το μισθό του 3ου βαθμού και σύμφωνα με. τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν. 887/79 κατά την αποχώρησή του, προά¬ 

γετε: αυτοδίκαια στο βαθμό αυτό·. 
Γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραιτήσεως από· την υπηρε¬ 

σία του ως άνω μόνιμου· υπαλλήλου με 3ο βαθμό του κλάδου 
ΑΡ3 Οικονομικού — Εφοδιασμού Ζσύκου Δημητρί'ου του Βα¬ 

σιλείου (ΑΜ 226) και απαλλάσσεται αυτός από τα υπη¬ 
ρεσιακά του καθήκοντα. (Βεβαίωση αναλήψεως υποχρεώσεως 
: η ς Δ/ν σε ως Οικονομικού ΓΈΑ υπ} αριθ. 103/2.8.84). 

Με τη Φ.161/510/ΑΔ. 283017/18.8.1984 απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, παρέχεται ο βασικός μισθός του 
3ου βαθμού, στο μόνιμο* υπάλληλο με 4ο βαθμό· του προσω¬ 
ρινού Κλάδου ΑΡ3 Οικονομικού — Εφοδιασμού του άρθρου 
1.2 του Ν. 88 7/79 του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Λε- 

κάκο Δημήτριο του Μιχαήλ (ΑΜ 2156) ο* οποίος έχει συμ¬ 
πληρώσει υίπερτριετή. υπηρεσία στον 4ο· βαθμό· και περιλαμ¬ 

βάνεται στους πίνακες των κατ7 εκλογή μισθολογικά προ¬ 

ακτέων έτους 1984. προς πλήρως κε/ω§*:ίσης μισίολον 
κής θεσεως 3ου βαθμού. (Βεβαίωση αναλήθεως υποχρεώσεως 
:ης ΔΑ σε ως1 Οικονιομικού ΓΕΑ ·υπ7 αριθ. 105/7.8.84). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΚΘΛίΧΟΣ 

Με τη Φ,421.2/7, 84 10.8,1 934 απόφαση του λρχη'/σα 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδόθηκε' σύμφωνα με τις 
υπάρχτυισες διατάξεις. απολύεται από τις τάξεις του ΓΙ. 
Ναυτικού ο· Δόκιμος Κελευστής ΗΝ/ΔΒ Παύλος Γκόγκας 
του Σταματίου (ΑΜ 053) που γεννήθηκε στο Κανάλι του 
Νομού Κερκύρας. γιατί εμπίπτει σίτη διάταξη της παραγρά¬ 
φου 1 στ του άρθμου 6 του σχετικού (α)7 επειδή δείχνει δια¬ 

γωγή ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του. 

Με τη Φ. 41 5.132/15/84/20.0,1984 απόφαση του Αρχη¬ 

γού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις υπάρχουσ:ς διατάξεις, θέτονται στην κατάσταση της 
υπηρεσίας ξηρά.ς,. σύμφωνα με τα άρθρα 14 και. 1δ του 
Ν.Δ. ] 400/73. το άρθρο 9 του Ν. 1375/83 και μετά από 
το 34/1(5.6.84 πρακτικό του Ανώτατου Ναυτικού Συμβου¬ 

λίου, οι κατωτέρω Ανθυπασπιστές και με -ημερομηνία εντά- 

ξεως αυτή που γράφεται δίπ) α ο;ον καθέ/α που έπρεπε κα¬ 

νονικά να είχαν εν ταχθεί ; 
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Απάζογλου Βασίλειος, Τορπιλλητής (ΑΜ 49462), αττό 
1.9.76, 

Παντελώς Γεώργιος. Μηχανικός (ΑΜ 64033), ατό 4. 

5.84. 

Γκισδάκης Σπυρίδων, Τ/Σχεδιαστής (ΑΜ 8924), ατό 
21.3.84. 

Τσαραδήμας Νικόλαος. Ηχοεν το πιστής (ΑΜ 85275), ατό 
30.3.84. 

Ο Αρχηγός 
Αντιναύαρχος ΝΙΚΟΣ Π ΑΠΑΤΑΣ 

Με τη Φ. 161 /310/ΑΔ. 282829/10.8.1934 απόφαση του 
Γταρχηγού ΓίΕΑ, του εκδόδηκε σύμφωνα με τις ν,είμενες 
διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η, από 4.7.84 αίτηση; παραί¬ 

τησης από τηιν Υπηερσόα του μόνιμου υπαλλήλου με 4ο· βαδ¬ 

μό του Κλάδου ΜΕ2' Διοικητικού αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εθνικής Άμυ:·ν ας /Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Παπα- 

γεωργίου Γεωργίου του Παναγιώτη (ΑΜ 168) και απαλ¬ 

λάσσεται αυτός απο τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. 

Ο Υιπ αρχηγός ΠΕ Α 
Υποπτέραρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑ ΠΑΣ 

κεντρώνουν όλες τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις. (Α:Ά. 

!γ.. Υ,Ε.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών 3135 Η 4,8.198 Γ 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 
Γ. ΞΗΡΟΣ 

Με την 5 / ί 31/10.3.84 απόφαση του 1 πουργού Εσωτερι¬ 

κών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες Πατάξεις και 
την απόφαση 28664/5.4.82 του Υπουργού Εσωτερικών, για 
τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με -εντολή Υπουργού, πα¬ 

ρέχεται ο "βασικός μισθός του 5ου -δαρμού. αναδρομικά από 
3.8.1984, στο Δτμήτριο Τσούρα του Ανδρέα, υπάλληλο του 
Κλάδου ΜΕ] Διοικητικού, με βαδμό 6ο, είπειδή συμπλήρωσε 
τέσσερα (4) χρόνια στον 6ο βαδμό και κρίδ<ηκε προακτέος. 
(Α ρ ιδ. -βεβ. ΥΕΕ του Υπ. Εσω τ ε ρ : κών 3137/14.8.84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο ΊΙυιημ ατ άρ χη ς 

Λ. ΓΚΕΣΣΟΠΟΓΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Με τη 17 73ι5/51067/20.8.1984 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η οποία 
έχε: εκδοδέί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγετα: 

κατ’ εκλογή, ο· Τυπογράφος με β-αδμό 4ο του Κλάδου ΑΡ1 
Τυπογράφων του Τεχνικού ΓΙ ροσωπικού της ΕΣιΥΕ, Νικό¬ 

λαος Δελήμπασης του Κων/νου. σε κενή οργανική δέση 3ου 
βαθμού του ίδιου Κλάδου, αναδρομικά· από 13.8.1984, -βάσει 
του άρδρου· 8 του Ν. 887/79, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα για την προαγωγή του και περι¬ 
λαμβάνεται στους πίνακες προακτέων της ΕΣΥΕ έτους 
1984—1985. (Αοιδ. βειβ. Υ,Ε,ιΕ, Υπουοκείου Εδ νίκης Οικο¬ 
νομίας 9254/8.8.1984). 

Ο Γενικός Γραυηατέας 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Με την 56812/8,8.1984 απόφαση του Υπουργού Εσ ού¬ 
τε ρικών, που εκδόδηκε σύμφωνα ίζ τις κείμενες διατάξεις 
και την απόφαση 28564/5.4,1982 του Υπουργού Εσωτερι¬ 
κών, για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής κε εντολή Υ¬ 
πουργού, μετατάχδηκαν οι Βραζέλης Βασίλειος του Ιωάννη 
και. Θεο-ίδωρίόης Κων/ντίνος του Σταύρου, υπάλληλοι του 
Κλάδου ΣΕ1 Κλητήρων, με βαδμό 8ο. σε αντίστοιχες ομοιό- 
βαδαες κενές δέσεις του Κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού. (Αοιδ. 
βεβ. Υ.Ε.Ε. του Υπ. Εσωτερικών 3138/14.8.1984). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γ ρ αμαατέα ς 
ΑΘΑΝ. ΤΖΟΥΡΑΣ~ 

ΑΙε την 57217/10.8.1984 απόφαση του Υπουργού Εσω¬ 
τερικών. που εκδόδηκε σύα-φωνα αε τις κείμενες διατάξεις 
και την απόφαση 28664/5.4.1982 (ΦΕΚ 170/τ. Β'/Ιδ! 
4.1982) του Υπουργού Εσωτερικών για τη μεταβίβαση εξου¬ 
σίας υπογραφής υ.ε εντολή Υπουργού, π ροάγοντα./, κατ’ εκλο¬ 

γή στον 2ο βαδαό οι: Χουλάκη Κρυστάλλη του Παύλου και 
Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής του Αναστασίου, υπάλληλοι υε 
βαδυό 3ο του Κλάδου ΑΤ4 Πολιτικών Μηχανικών, επειδή 

•συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο και συγ- 

Με τη Δ1 α/25372/10.8.84 απόφαση του Υπουργού- Υ¬ 
γείας και Πρόνοιας, έγινε, αποδεκτή η παραίτηση, από την 
Υπηρεσία του Ευαγγέλου Γρυπάρη, υπαλλήλου με. 7ο βαδμό 
και μισδό 6ου βαδμού του Κλάδου ΣΕ1 Κλητήρων, που υπη¬ 
ρετεί στη Δ/νση Υγιεινής Ν'. Λάρισας. 

Με τη ΔΙα/25736/10.8.84 απόφαση του Υπουργού Υ¬ 

γείας και Πρόνοιας, έγινε αποδεκτή η παραίτηση από" την 
Υπηρεσία της Μπράκη—Π απαδημητρίου Θάλειας υπαλλή¬ 

λου με 6ο βαδμό και μισδό 4ου βαδμού, Κλάδου ΑΡ4 Κοινώ¬ 
ν ι κών Λ ε ι τουργών, που υπη ρ ε τε ί στ η Δ/νση Κ ο ι ν ω ν ικ ή ς ΓΙ ρ ά¬ 
νοιας Ν; Λάρισας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΙΙΜΑΤΑΣ 

Με τη ΔΙ^/οικ. 26998/1984 απόφαση της Γεν. Γραμ- 

μ α τέω ς του Υ π: υ ρ γ ε ίου Υγε ί α ς κ α ι. Προ νο ι α ς. π ρ οάγε τ α ι σ ύ μ - 
υωνα ;;ε τις διατάξεις του· άρδρου 3 του Ν. 887/79 η τέω; 

υπάλληλος με 3ο βαδμό, και αποδοχές 2ου βαδμού του Κλά¬ 
δου ΑΡ Νηπιαγωγών Δέσποινα Πέτροβα αυτοδίκαια στον 
°υ βαδμό που έχει προαχδεί μισδολογικά με τη Δ1 %/19344 ' 
! 983 απόφ αση ΦΕΚ 146/28.4.83 από την προ η γ ο ύμ ε ν η η μ ε- 
:ο;.ηνία της δταοσιεύτεως της ::αοαιτήσεώς ττς δηλαδή από 
8.7.84. 

Με τη Δ1 $/ ο: κ. 2ι6999/8 4 απόφασ η τ ης Γ εν. Γρ αμμ ατέως 
του Υχο υρ γεί ου Υγείας κ α ι Π ρόν ο ι α ς, π ρ οάγετα ι σ ύμ φω ν α 

του 3 του Ν. 887/79 η τέως 
υπάλληλος με 4ο βαδμό και αποδοχές 3ου βαδμού του Κλά¬ 

δου ΑΡ Νηπιαγωγών Μαρία Μπουρμπουλα αυτοδίκαια στο) 
οο βαδαό που έχε: προαχδεί μισδολογικά. με τη Δ1β/49:9·45/ 
1.980 απόφαση ΦΕΚ 359/80 και 84/81 από την προηγού¬ 
μενη ημερομηνία της δημοσιεύστε ως της παρ αιτήσεως της 
δηλαδή από 19.6.84. 

Με τη Δίβ/οικ. 27000/1934 απόφαση τη; Γεν. Γραμ- 
ίΑ α τέω ς τ ου Υ π ο υργείου Υ γε ί α ς κ α ι. Π ρόνο ι ας, π ρ οάγε τ α ι σύμ¬ 

φωνα με τις διατάξεις του άρδρου 3 του Ν. 887/79 η. τέως 
υπάλληλος με 4ο βαδμό και αποδοχές 3ου βαδμού του Κλά¬ 
δου ΑΡ Νηπιαγωγών Περσεφόνη Γλασιάμη αυτοδίκαια στον 
3·ο βαδκ.ό που έχε·:, προαχδεί μισδολογτκά με τη ιΔ1β/4994·5/ 
.1980 απόφαση; ΦΕΚ 359/80 και 84/81 από την προηγού¬ 
μενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρ αιτήσεως" της. δη¬ 

λαδή από 19.6.84. 
Η Γενική Γραααατέας 
ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΕΡΡΕΛΗ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

, ^ £ 4 340(0/13.8.1984 απόφαση, το Υπουργού Δικαιο- 
εγινε δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Σο- 

τιας Κυρίτσηι, γραμμαπέως Εφετών α' τάξης (της πρώην β;’ 
/.ατηγορια-ς) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών* Αθηνών. 

ίας) του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Με τις 73579, 73038/13.8.1984 αποφάσεις του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, εγινε δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του 
Ηρακλη Κοντογ* ίννη. γρ αμμα τέ α II ρωτοόικών α' τάξης 
ί.της πρώην β' κατηγορίας) ,με βασικό μισθό γραμματέα Εφε- 
των β τάξης του Πρωτοδικείου Αθηνών και προάχθηκε αυ¬ 
τοδίκαια στο βαθμό του γραμματέα Εφετών β' τάξης. 

ΛΙε την 65884/7/8.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ¬ 
νης, διορίσθηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο—Εφετείο Θεσσα¬ 
λονίκης και Άρ·ειθί Πάγο σ Νικηφόρος Κων. Αθανασάκης 
η Κολιός, πρώην Αντεισαγγελέας· Εφετών που> έχει τα νόμιμα 
προσόντα,. 

Με την 697ι3ί4/7.8.84 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ- 
νη?7 διορίσθηκαν· Δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι πα¬ 
ρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής. Σχολής, που πέτυχαν στις 
ες·ετάσεις: υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Αθηνών Α' εξε¬ 

ταστικής περιόδου 1984 (30 Μαρτίου 1984) και έχουν τα 
νόμιμα προσόντα: 

Ελένη Κων. Κων στ αντί ν ίσου, που πήρε το βαθμό «Πολύ 
καλά» 8.56. 

Δήμητρα Ελευθ. Σιμού, που πήρε το βαθμό «Καλά» 7,68. 

Κυρ ι ακούλα Π αν. Τασούλα. που πήρε το βαθμό «Καλά» 
7.48. 

Ευθυμία Δημητρίου Αναστασίου, που πήρε το βαθμό «Κα¬ 
λά)) 7.0*4. 

Παναγιώτα Κων. Καλλιώρα. που πήρε το βαθμό «Κα¬ 
λά» 7. 

Ελλη—Μαρκέλλα Ελ. Μαμούνα. που πήρε το βαθμό· 
«Καλά» 7. 

Νικολετα Παν. Ίυχάρη. που πήρε το βαθμό «Καλά» 7. 

Πηνελόπη Σωτ. Π απακωνσταντοπούλου. που πήρε το βα¬ 
θμό «Καλά» 0.96. 

Μαρία Ιωαν. Αγουβ'άρα. που πήρε το βαθμό «Καλά» 6,84. 

Σοφία Η αναγιώτου Ζερβέα το γένος Γεωργίου Καπριδάκη, 
που πήρε το βαθμό «Καλά» 6,84. 

Ευάγγελος Νικ. Βιτοοράκης, που πήιρε το βαθμό «Καλά» 
6.76. 

Λργύριος Ιωάν. Α.γγελόπουλος. που πήρε το βαθμό «Κα¬ 
λά» 6,72. 

Χριστίνα Ματθ. Φλούδα, που πήρε το βαθμό «Καλά» 6,72. 
Δέσποινα Γεωργ. Αμπατζή. που πήρε το βαθμό «Καλά» 

6.68. 
Ελένη Δημ. Γλύκα, που πήρε το βαθμό «Καλά» 6.68. 

Αθανασία Κων. Διαμαντίκου, που πήρε το βαθμό «Καλά» 
0.68. 
Όλγα Θεοδ. Κλειαμάκη, που πήρε το βαθμό «Καλά» 6,68. 
Ελένη Διον. Δημ άκου, που πήρε το βαθμό «Καλά» 6,64. 

Φίλιππος—-Ξενοφών Αναστ. Πιέρρος, που πήρε το βαθμό 
«Καλά» 6.64. 

Αικατερίνη Νικ. Ζαφειράκου, που πήρε το βαθμό «Καλά» 
6.60. 

Κωνσταντίνα Παν. Νάκου, που πήρε το βαθμό «Καλά» 
(>.60. 

Ε'ρήνη Ηεοδ. Κώστα ή Νίκου, που πήρε το βαθμό «Καλά» 
6,60. 

Σσγμέ Αγκόπ ΣΙονικιάν, που πήρε το βαθμό «Καλά» 6.60. 
Διομήδης Μιχ. Κυριλλόπουλος, που πήρε το βαθμό «Κα¬ 

λά» 6,52. 

Ελ νη Αναστ. Μαντζάοα. που πήρε το βαθμό «Καλά)) 

6.52. 
Μαρία Ευ. μ. Μι/ελογιαννάκη. που πήρε το βαθμό «Καλά» 

6.48. 
Αθανάσιος 1 εωργ. IIαπασταύρου. που πήρε το βαθμό 

«Καλά» 6.48. 
Λημήτριοσ Σπυσ. Αυφαντής, που πήρε το βαθμό «Καλά» 

0.44. 
Μαρία X:. Λαζάρου, που πήρε το βαθμό «Καλά» 6,40. 
Χαρά/αμπο; Παν. Χυσανθακόπουλος, που πήρε το βαθμό 

«Καλά» 6.40. 

Με την 68856/7.8.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης. διορίστηκαν δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης 
οι παρακάτου πτυχούχ:ι της Νομκής Σχολής που πέτυχαν 
στ^ς εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α' εξεταστικής περιό¬ 
δου 1984 (30 Μαρτίου) και έχουν τα νόμιμα προσόντα. 
Π ηνελόπη Π τύλου Μαονέλη, που πήρε το βαθμό «καλά» 

7.5®. 
Γεωργία Κων/νου Π αγουροπούλου το γένος Εμμανουήλ Ρή¬ 

γα που πήρε το βαθμό «καλά» 7,16. 
Γεώργιος Βασιλείου Παπαδόπουλος. που πήρε το βαθμό 

( /.αλά» 7,12. 
Μαρίνα Βασιλείου Διζυάηη, πο; πήοε το βαθμό «καλά' 

6,20. 
Με την 67518/7.8.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 

σύνης. δορίστηκαν δικηγόροι στα πιο κάτω Πρωτοδικεία ο* 
παρακάτω πτυχιουχοι της Νομικής Σχολής που πέτυχαν στις 
εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Εφετείουι Πειραιώς, Α' εξε¬ 
ταστικής περιόδου 1984 (30.3.1984) και έχουν τα νόμιμα 
προσόντα: 

Πρωτοδικείο Πειραιώς: 
Λθηνά Βλασίου Ζουλού. που πήρε το βαθμό «καλά» 7,66. 
Μαρία. Θεοδοσίου Α,νδρουλάκη το γένος Ελευθερίου Χάλα- 

ρη. που πήρε το βαθμό «καλά» 7,32. 
Αγγελική Δημ. Βαζάκα, που πήρε το βαθμό «καλά» 7,28. 
Χρυσουλα Ιωάννου Οικονόμου, που πήρε το^ βαθμό «καλά» 

6,62. 
Ευάγγελος Νικ. Μπαταγιάννησ. που πήρε το βαθμό «κα¬ 

λά» 6,14. 
Πρωτοδικείο Σπάρτης: 

Κωνσταντίνος Παν. Κουρκουλής, που πήρε το βαθμό «κα¬ 
λά» 6.58. 

Με την 6831)0/7.8.81 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ¬ 

νης. διορίσθηκαν Δικηγύεπ στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι πα¬ 

ρακάτω πτυχιο-χοΊ της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις 
εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 
1984 (30 Μαρτίου) και έχουν τα νόμιμα προσόντα: 

Ιωάννης Αθανασίου Χαρακτινιώτης, που πήρε το βαθμό 
«καλά» 6.89. 

Ελευθερία Ιωάννη Π απαϊωάννου. που πήρε το βαθμό «κα¬ 

λά» 6.36. 

Ιωάννα Ευθυμίου Αποστολοπούλου, 

Σταύρος Αριστείδη Π αναγιωτόπουλος, 

Αικατερίνη Ηλία Περγαντή, 
Ελένη Γεωργίου Τζίνη. που πήραν το βαθμό «καλά» 6,32. 
Ελισάβετ Κοσμά Γρηγοράτου, 

Γεώργιος Δημητρίου Κεντρωτής. 
Μαρία Ιωάννου Τσιτσιρίδη. που πήραν το βαθμό «καλά» 

0.28. 
Άννα Χαραλάμπης Αργυριάδη, το γένος Βασιλείου Σ'κου- 

τέρη. 
Ελένη Παναγιώτη Αθαναοακοπούλου. 

Λ. ι κ α τε ρ ίν η Ν ι κ ολ ά ο υ Αρβανιτάκ η, 

Ιωάννης Νικολάου Ιναράμπελας, 
Χαράλαμπο; Παναγιώτη Παμπούκης, 

Βασίλειος Π αναγιώτου Φασέας. 
Αθήνα Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου. που πήραν το βαθμό 

«καλά» 6.24, 
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Ροζίτα Ανδρέου Καμπουρίδου, 
Κατίνα Γρηγορίου Λιανού. 
Ιωάννη; Βασιλείου Λουκάς, ττου πήοαν το βαθαό «καλά» 

0,20. 
Ιωάννα Γεωργίου Βουτσινά, που πήρε το βαθμό «καλά» 

6.10. 
Γεώργιος, Ναπολέοντος Ξ-ανθούληις, 
Βασίλειος Γεωργίου Παναγιωτακόπουλος, που πήραν το 

βαθμό «καλά» 6,12, 

Κων/νος Σταύρου Οικονομόπουλος, 
Αντώνιος Παναγιώτου II απασταυρόπουλος, 
Ελένη Αναστασίου Ράλλη, 
Γεώργιος Ελευθερίου Σαθρής, που πήραν το βαθμό «κα¬ 

λά» 6,08. 
Μαρία Ευαγγέλου Καραγιαννοπούλου, 
Χρηστός Σπυρίδωνος Κροντηράς, που πήραν το βαθμό «κα¬ 

λά» 6.04. 
Μαρία Ελευθερίου Μαστοράκη·, 

Ασπασία Χρήστου Ταραχοπούλου, που πήραν το βαθμό «κα¬ 

λά» 6. 

Με την 66618/7.8.1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης, (διορίστηκαν Δικηγόροι στα πιο κάτω Πρωτοδικεία οι 
παρακ,άτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής που πέτυχαν στις 
εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Αθηνών Α' εξε¬ 
ταστικής περιόδου 1984 ( 30.3.1984) και έχουν τα νόμιμα 
προσόντα. 

Π,ρωτοδικείο Λαμίας ; 
Χαρίκλεια Αθαν. Σαρακιώτη το γένος Δημητρίου Βάγια 

που πήρε το βαθμό «Καλά 6,60». 
Δημήτριος Ιωάν. Χριστοδούλου που πήρε τ·ο βαθμό «Καλά 

6,4ο1». 
Π ρ ωτοδ ι κε ί ο Χαλκί δ ας: 

Χ,ρυίσούλα. Παν. Μουζάκη που πήρε το βαθμό «Καλά 6,40». 
Ιωάννης Αντωνίου Ζορμπαλάς που πήρε το βαθμό «Κα¬ 

λά 6». 
Π ρωτοδικείο Χίου: 

Ελευθέριος Γεωργίου Γιαννούλης που πήρε το βαθμό 
«Καλά 6.20». 

Πρωτοδικείο Σύρου: 
Νικόλαος Κων. Βιτάλης που πήρε το βαθμό «Καλά 6,40°. 

Πρωτοδικείο Ναυπλίου: 
Μαρία Σπυρ. Βουζαλή το γένος Ιωάννη Γαλάνη που πήρε 

το βαθμό «Καλά 6..20». 

Πρωτοδικείο Ηρακλείου: 
Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Χατζάκηις που πήρε το βαθμό 

«Καλά 6.20». 
Πρωτοδικείο Κοζάνης: 

Φωτεινή Αναιστ. Κτενίδου το γένος Αναστασίου Καμίτα 
που πήρε το βαθμό «Καλά 6.52». 

Με την 56659/22.6.1984 υπουργική απόφαση, που εκδο- 
θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απολύεται αυτοδί¬ 
καια από την υπηρεσία, τη 10.8.1984, ο Αντώνιος Κατα 
βενάκης του· Βασιλείου, γραμματέας1 (Βφειτών α' τάξης (της 
πρώην β' κατηγορίας) του Εφετείου Δωδεκάνησου, επειδή 
συμπλήρωσε τριάντα πέντε (315) χρόνια πραγματικής και 
συντάξιμης- δημόσιας υπηρεσίας και έχει συμπληρώσει το 
56ο έτος της ηλικίας του. 
Ο παραπάνω θα διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της 

υπαλληλικής σχέσης του, τον τίτλο της θέσης που θα κα¬ 
τέχει κ)ατά την αυτοδίκαιη) απόλυσή: του. 

Με την 62078/8.8.1984 απόφαση, του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης. διορίστηκε Δικαστικός Επιμελητής στην περιφέρεια 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, υ Νικόλαος Γκασούκας του Γε¬ 

ράσιμου, ο οποίος πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό που διενερ- 
γήθηκε για το παραπάνω Πρωτοδικείο στις 12 Μαρτίου 
1984. έλαβε το βαθμό 7,5/18 και έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΑΓΚ/ΙΚΗϊ 

Με την 70-422/10.8,1984 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης. έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις από το δικηγορι/ή 
λειτούργημα των: 
Ηλία Βασ. ΓΙ απαστεριοπούλου. 
Γεωργίου θεοφ. Α,δρακτά, δικηγόρων Αθηνών στον Άρει ο 

Π άγο. 

Παναγιώτη Αθανασίου Γάκη, δικηγόρου στο Εφετείο Α¬ 
θηνών. 
Δημητρίου Σταύρου Ντοβίνου. δικηγόρου Χαλκί:ο;. 

Μ& εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 

Γ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μ 3ΡΗΙΚΕΥΙΙΤ1 
Με την υπουργική απόφαση Η/4537/10.7.84, που εκδόθη- 

κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ’ αρ¬ 
χαιότητα από τον 9;ο στον· 8ο βαθμό, ο Προγονός. Δημήτριος. 
υπάλληλος π-εριφ·. υπηρεσιών κλάδου ΣΕ)3· επιστατών, που έχει 
τά νόμιμα προσόντα για προαγωγή. Σε περίπτωση που η από¬ 
φαση αυτή δημοσιευθεί]. μετά τις 9.8.1984 η προαγωγή του 
θεωοείται ότι έχε: συντελεστεί, από την ημερομηνία αυτή. 
(Αριθ. βεβ. ΥΒΕ ΥΠΕΠΘ· 8559/17.7184). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο1 Διευθυντής 

ΣΤ. ΧΟΥΡΔΑΕΗΣ 

Με την υπουργική απόφαση Η'5129 '31,7.84, που εκδέ&η- 
κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προ άγεται κατ’ αρχαιό¬ 
τητα από τον 8ο- στον 7ο βαθμό η Δεληγεώργη Αντωνία, 
υπάλληλος κλάδου ΜΕΊ1 Διοικητικών, γιατί έχει τα νόμιμα 
προσόντα για την προαγωγή αυτή. Σε περίπτωση που η από¬ 
φαση. αυτή δημοσιευτεί μετά τις 28.8.84 η προαγωγή της 
θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από την η με: σμηνία αυτή. 
(Λριθ. βεβ. ΥΕιΕι ΥΠΕΙΓΙΘ 9857/8.84). 

Με εντολή. Υπουργού 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 
ΣΤ. ΒΡΟΥΤΕΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Με τη 23,70/16.8.1984 απόφαση του Προϊστάμενο; 

Δ/'νσης Δημ. ΕϊκπΑης Δ/τος Αθηνών, έγινε αποδεκτή η από 
1.8.Γ984 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της δασκά¬ 

λας Νικολοπούλου Αλετάνδσ.ας του Παναγιώτη, με βαθμό 
Λ/ντή ΙΓ και Μ.Κ.8. 

Με τη 2271/16.8.1984 από φο σ η του· 11 ροι στ αμένου 
Δ/νσης Δημ. Εκπ/σης Δ/τος Αθηνών, έγ^νε αποδεκτή η από 
1.8.84 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του δασκάλου 
Αργύρη Αντωνίου του Ιωάννη, με βαθμό Δ/τή Α' και Μ.Κ.8. 

Με τη 2273/16.8.1984 απόφαση του Προϊσταμένου 
Δ/νσης Δημ. Εκπ/σης Δ/τος Αθηνών, έγινε αποδεκτή η 
: πό 13.8.84 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της δασκά¬ 

λας Γαζέτα Παρασκευής του Κων/νου, με βαθμό Δ/ντή Β' 
και Μ.Κ.7. 

Με τη 2275/16.8.1984 απόφαση του Προϊσταμένου 
Δ/νσης Δημ. Εκπ/σης Δ/τος Αθηνών, έγινε αποδεκτή η από 
10.8.84 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του δασκάλου 
Τατρίδη Κων/νου του Σωτηρίου, με βαθμό Διδ/λόυ Α' και 
Μ.Κ.6. 

Με τη 2248/10.8.84 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης 
Δημ. Βκπ/σηις Δ/τος Αθηνών, έγινε αποδεκτή ηι από 6.8.84 
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του δασκάλου Σίιώζη 
Κων/νου του Μιχαήλ, με βαθμό Δ/ντή Β' και Μ.Κ.8. 
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Ν /η 2134/13.8.84 απόφαση του Π ροϊσταμένου Α/νσης 
Τα ο*/ ^ν;~/στί$ ^/τος Αθηνών, έγινε αποδεκτή η από 9.7. 
Ιο-ά αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της δασκάλας 
: αννοπο όλου Γεωργίας του Κυριάκου, ,αε &αθμό Δ/ντή Α' 

·/ Λ.Γ Τ7 Ο ' 7 * * 

ιΐε τη 2248/1Ι3.8.84 απόφαση του Προϊσταμένου Α/νσης 
ία^' ί^77//Δ/το·ς Αθηνών, έγινε αποδεκτή η από 9.8. 

αί'τηση παραίτησης από την υπηρεσία του δασκάλου 
Βούλγαρη Ιωάννη, με βαθμό Δ/ντή 1Υ και Μ.Κ.8. 

0· Προϊστάμενος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ 

Α[^ τη 1940/20.8.84 απόφαση του Υπουργού των Οικο¬ 
νομικοί, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
εΧε/ προαχνει κατ εκλογή στον 3ο βαθμό ο Επιθεωρητής 
Τελωνείων με 4ο βαθμό και 3ο μισθό Δεληγιάννης Γεώργιος 
του Νικολάου, που έχει τα απαραίτητα για την προαγωγή 
του αυτή προσόντα. (Αριθ. βεβ. ΥΒΕ Υπ. Οικονομικών Α. 
5600/6600/2/1.8.1-984). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 

Μ ί τ η ν 87-135/14.8.1934 α πό φ α σ η του Αν α πλ η ρ ω τ ή Υ- 
πουργου των Οιΐίκυνομ:κώ·ν. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, έγινε δεκτή από την Υπηρεσία η παραίτη¬ 

ση που υπο-βλήθηκε με την από 19.7.1984 αίτηση παραίτη- 
Γ\? της Μαγκου Ειρήνης, υπαλλήλου με βαθμό* 5ο του Κλά:- 

ΜΕ3 Ελεγ κτ:/.:ύ του Γ.Α. Κράτους. 

Με την 87989/14.8.84 απόσαση. του Αναπνηρωτή Υπουρ- 
·;:υ των Οιαενοχικών που εκόδθηκε σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες διατάζεις, έγινε δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση 
πο, υποβλήθηκε με την από 26.7.84 αίτηση παραίτησης του 

! ί ουλίπουλου Θωαά υπαλλήλου με βαθμό 4ο ΜΕ3—Ελεγ¬ 
κτικού του Γ.Λ. Κράτους. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

Με την Τ. 3(345/661/8.8.84 απόφαση του Γενικού Γραμ* 
ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάζεις, έχουν εν ταχθεί οι παρακάτω 
,παλληλο: με 8ο βαθμό του κλάδου ΜΕ.2 Τελωνοφυλακής 

■ τ; μισθό του 7ου δαθυού. από "Γ/ η.ν ι.ερομηνία που αν α- 
/ραφεται δίπλα στον καθένα και με λήψη αναδρομικών απο- 
-οχων από- την ημερομηνία αυτή. γ:.ατί έ '/?■*> τ:ς ΐ^εβλετιό- 
;εν·ες από το νόμο προϋποθέσεις : 
Β α ζσ άαη ς Θ. Δ ημ ήτ ρ ι ο ς από 5.5.19-84 
Γιάνναρης Δ. Γεώργιος » 5.3.1984 
Γ-εωργάκος Θ. Αθανάσιος » 22.12.1983 
Ηεοδοσιάίδης Κ. Νεόφυτος » 17.2.1985 
Α ρ α κ ο -. ,λ ά κ η ς II. Δ ρ α κ ο ύλ η ς 15.4.1984 
Ζημος Κ. Αθανάσιος » 22.6.1984 
Γε ρ ακόπουλ ο ς Ε. Κω ν ;ν ο ς \> 22.6.1984 
Α ργ ύ: ·η ς Α π. Σπ υ ρ ίδων » 28.2,1984 
Π λ ι άκο ς Β. Παναγιώτης » 13.6.1984 
(Αι:-3·χ. βεβ. Τ.Ε.Ε. Υ-, (Ιιχονοα^ών Τ. 3046/6457/ 

! 3.8.841. 

Μ ε τ η*ν Τ. 3365/66ι6 /1!0.8.1984 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις κείτενες διατάξεις, έχουν μονιμοποιηθεί οι πα¬ 
ρακάτω δόκιμοι υπάλληλοι με 10ο θαθ,μό του κλάδου ΜΕ2 
Τελωνοφυλακής του Υπουργείου Οικονομικών, επειδή συμ¬ 
πλήρωσαν 2 χρόνια δοκιμαστικής υπηρεσίας και κατέχουν 
τα απαιτούμε να για την μονιμοποίηση αυτή προσόντα: 

Αοντάς Η. Ιωάννης 
Αρζάνας Κ. Νικόλαος 
Μ η ν ογ: ά νν η ς Α. Α λ έ ξ Κ ω ν /\ ο ς 
Γκαμπλιάς Α. Αθανάσιος 
ΙΙασχάλης Α, Χαράλαμπος 
Μιχαλακούδης Α. Μιχαήλ 
Κου πσόγ: αν ν ο ς Β. Αν αιστ ά σ ι ο ς 
1 ί α π α κ ου σ τ α ς Γ. Α η μ ή τ ρ ι ο ς 
Μπάκας Γ. ίω ά νν η ς 
Θ ε ο δ ωρόπ ο υ λ ο ς Σ. Ινω ν/νο ς 
Τσ ι,λόπουλο ς Β. 1ω άν ν η ς 
ΓΙολυχρονίδης Α. Κων/νος 
Α ρ μεν ογλ ου Σ. Χρήστος 
Βλαχαντώνης Ε. Λάμπρος 
Τζιο ρ ίδ η ς Ζ. Ι-ε ώ ρ γ: ο ς 
Π α ρ δ άιλ η ς Α. II ολυμ έ ρ η ς 
X α τζηχ α ρ αλ άμπ ου ς Γ. Ελευ θ ί ο :; 
Μαρκάκης Ν. Αημήτριος 
Ηλιάίδης Ν. Παύλος 
Μ πίκο ς Δ. Γ ε ώ ργ ιο ς 
Χο τζίδης Α. Δ ημήτ ρ ι ο ς 
Βαξεβανίδης Ν. Ιωάννης. 
Επίσης έχουν προαχθεί κατ αρχαιότατα, α^δρομικί χζζ 

24.7.84 και με δικαίωμα να λάβουν αναδρομικά αποδοχές 
από την ημερομηνία αυτή, σε Τελωνειακούς υπαλλήλους με 
9: βαθμό του ιδίου κλάδου οι παραπάνω υπάλληλοι, που 
έχουν τ’ απαιτούμε να. για την προαγωγή αυτή προσόντα. 

ν (Αοιθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομικών Τ. 3365/6460/ 

Ϊ3.8.1984 V 

Με την Τ.3348/663/8.8.84 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 

ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ,φωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, έχει μονιμοποιηθεί ο Τάίρκας Η. 

Παντελής, υπάλληλος με 7ο βαθμό, του Κλάδου ΜΕ7 Ραδ/ 

των Π . Δ. Λ. του Υπουργείου Οι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν. στη θ έση π ο υ κ α - 
τέχεκ επειδή συμπλήρωνε δύο (2) χρόνια δοκιμαστικής υπη¬ 

ρεσίας και “κατέχει τα απαιτούμενα από το νόμο για τη μονι¬ 
μοποίηση αυτή, προσόντα. (Αοιθ. 6ε·β. ΥΕΕ Υπ. Οικονομικών 
Τ.3348/6459/13.8.84). 

Με την Τ.3347/662/8.8.84 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 

ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, έχουν εν ταχθεί ο Λίποστολόπουλος 
Γ. Αριστομένης, υπάλληλος με 7ο βαθμό του κλάδου ΜΕ2 
Τελωνοφυλακής στο μισθό του 7ου βαθμού*, αναδρο'μικα απο 
ί 6.2 84 και με λήψη αναδρομικών αποδοχών από την ημερο¬ 

μηνία αυτή και για το χρονικό διάστημα απο 16.2.84 μέχρι 
] 8.5.84. γιατί έχει τι ο προβλεπόμενες απο το νομο προϋπο¬ 
θέσεις. (Αριθ. βε-β. ΥιΕΕ Υπ. Οικ. Τ. 3347/6458/13.8.84Γ 

Με την Τ.3345/660/8.8.84 απόφαση του Γενικούς Γραμ¬ 

ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμ.ενες διατάξεις, έχε: ε/ταχθεί ο Τελωνειακός Υ¬ 
πάλληλος με 8ο βαθμό του κλάδου ΜΕ1 Τελωνοφυλακής του 
Υπουργείου Οικονομικών Βαλαβανίδης Χρήστος του Γεωρ¬ 
γίου, στον κατεχόμενο βαθμό του κλάδου αυτού απο 8.6.81 

και με πλέονάζοντα χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό που εντάσσε¬ 

ται 1 έτος. 6 μήνες *και 20 ηνέρες. (Αριθ. βεβ. ΥΕΙΕ Υπ. 

Οικονομικών Τ. 3345/6455/13.8.84). 

Ο Πενικός Γραμματέας 
ΞιΕιΝιΟίΦ. ΠΕΛΟΠΟΝίΝΗΣΊΟΣ 

Με την Τ.3-371/672Μ 0.8.84 απόφαση του , Διευθυντή 
Διοικητικού Τελών εί ου ν του Υπουργείου Οικονομικών, που *κ- 
δέθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχουν προαχθεί 
■Λατ' εκλογή, αναδρομικά από- 11.6.84. με δικαίωμα να λα¬ 
βουν αναδρομικές αποδοχές από την ημερομηνία ^ αυτή, σε 
Τελωνειακούς Υπαλλήλους με 8ο βαθμό, του κλαοου ΜΕ9 

Ναυτών Π λ ο ίου ν Δίουξης Λαθρεμπορίου που Υπουργείου Οι- 
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κονο,μικών οε παρακάτω υπάλληλοι με 9ο βα&μό ίδιου· κλάδου 
“οο έχουν τ’ απαιτούμενα για την προαγιογή αυτή προσόντα: 

Βαλιανατος Γ’. Λέων ίο ας 
Θωμά; Γ. Αναστάσιος 
Σιάτος Ε. Νικόλαος 
Καραγιαννίδης Α. Γεώργιος 
Σταματόπουλος Α. Μιχαήλ 
Μα4ίθυδάκης I. Εμμανουήλ 
’ Γ άγ α ρ η ς Γ. Γεώ ρ γ ι ο ς— Παναγιώτης 
Γκαρ διάκος Σ. Παναγιώτης 
Α α σ κ αλ άκη ς Α. Είμ,μ α ν ο ο ήλ 
Α&ηνιώτης Γ. Ευστράτιος 
Μπερδεμπέ: Π. Χαράλαμπος 
Π απαγεωργίου Γ. Αργύριο; 

Αρβανίτης Γ. Πέτρος 
Κοσιώνης Α. Στέφανος 
Σαρηγιαννίδης Ν. Πέτρος 
ΛΙέγας Ιλ Αναστάσιος 
Σακκάς Γ. Φώτιος 
Νικολοπουλος Θ. Χρηστός. (Αοιόλ βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικονο¬ 

μικών Τ. 33*71 /64’36/13.8.84). ' 

Με την Τ·3·3<70/071/10.8.84 απόφαση του Διευθυντή Δι¬ 

οικητικοί Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδό- 
&ηκε σομφών α με τις κείμενες διατάξεις, έχει προαχ#εί κατ’ 

εκλογή, αναδρομικά από 3.8.1984 και με δικαίωμα να λάβει 
αναδρομικές αποδοχές από την ημερομηνία αυτή, σε υπάλ¬ 
ληλο με 7ο βα#μό, του κλάδου ΜΕ9 Ναυτών Π .Δ.Λ. του 
Υπουργείου Οικονομικών, ο Φαλάρας Λ. Βασίλειος, υπάλ¬ 

ληλος με 8ο βαΦιμό, ίδιου κλάδου που έχει τ’ απαιτούμενα 
για την προαγωγή αυτή προσόντα. (Αρι&. βεβ, ΥΕΙΕ Υπ. 

Οικονομικών Τ.3370/6454/13.8.84). 

Με την Τ.3369/670/10.8.84 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που εκ- 
δί&ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει προαχ#εί 
κατ’ εκλογή, αναδρομικά από 20.7.84 και με δικαίωμα να 
λάβει αναδρομικές αποδοχές από την ημερομηνία αυτή, σε 
Τελωνειακό Υπάλληλο με 4ο βαΦμό, του κλάδου Μ|Β6 Μη¬ 
χανικών ΙΙ.Δ,Α. του Υπουργείου Οικονομικών, ο Κυριαζό- 

πουλος ί. Αριστείδης, υπάλληλος με 5ο βα#μό ίδιου κλάδου 
που έχε: τ* απαιτούμενα για την προαγωγή αυτή προσόντα. 

ιΑοιό. βεβ. ΥΕΕ του Υπ. Οικονομικών Τ.3369/6464/13.8. 
.1984). 

Με την Τ.3372/933/10.8.84 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που 
εκδόόηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 
Έχει ανακληνεί εν μέρε: η αρι4. Τ.2531 /2293/8.9.78 

απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο 211/13.9.78 Φ»ΕΚ (τεύχος 
Γ'), καθόσον αφορά τη συντελεσθείσα με αυτή προαγωγή από 
τον 5ο στον 4ο βάψιμό των υπαλλήλων Καλαντζή Παναγιώ¬ 

τη και Γιαννίου Στυλιανής. 

Έχουν προαχθεί κατ’ εκλογή στον 4ο βαθμό, αναδρομικά 
από 13.9.1978. δηλαδή από την ίδια ημερομηνία που είχαν 
προαχθε: στο βαθμό αυτό, οι υπάλληλοι με 5ο βαθμό του 
Κλάδου ΑΤΙ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών Κα- 

λαντζής Παναγιώτης και Γιαννίου Στυλιανή . 
Έχει καθορισθεί η σειρά αρχαιότητας στον 4ο βαθμό των 

ανωτέρω υπαλλήλων, με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον 
από 1 8.7.84 συμπληρωματικό πίνακα κατ’ εκλογή προακτέων 
υπαλλήλων, με τον οποίο αναμορφώθηκε εν μέρει ο αρχικός 
πίνακας, του έτους 1978. ως ακολούθους: 

α) Ο υπάλληλος Καλαντζής Παναγιώτης. εγγράφεται 
μετά τον ομοιόβχθιμό του, Φραϊόάκη Δ. Ματθαίο και πριν απ’ 

το συνάδελφό του Σύγγελο Σ. Άγγελο. 

β) Η υπάλληλος Γιαννίου Στυλιανή. εγγράφεται μετά τον 
ομοιόβαθμό της, Μεταλληνό Γ. Χρήστου και πριν απ’ το συνά¬ 
δελφό της Βώκο X. Ιωάννη. (Αοιθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικονο¬ 

μικών Τ.3372/0471/13.8.84). 

Με την Τ. 3368/10.8.84 απόφαση του Διευθυντή Διο'- 
κητι-κου Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδό 
-όη-κε Γόμφων α με τις κείμενες διατάξίεσς, έχουν προαχθε: 
κατ’ εκλογή ανα&ορμικά από 11.5.84 και με δικαίωμα, να 
λάβουν αναιδρομικά αποδοχές από την ημερομηνία αυτή, οι 
παρακάτω τελωνειακοί υπάλληλοι, με 9ο βαθμό του κλάδου 
ΜΕ2 Τελωνοφυλακής, σε υπαλλήλους ίζ 8ο βαθμό του ιδίου 
κλάδου, γιατί έχουν τα απαιτούμε·;α για -γ; προαγωγή α, 
τή προσόντα: 

Κώστας ΓΙ. Αλκιβιάδης 
Καραοασιλης Α, Λάμπρο,. 

Σακελλαρίου Θ. Λημήτριο: -Ιωάννη: 
Κουτσής Ε. Αναστάσιος 
Ηλιάδης Α. Σωτήριος 
Α γγελ αικόπουλ ο·ς Ε. X α ρ άλ αμπ ο·ς 
Κρομυδάς Κ. Αναστάσιος 
Ρέππας Ε. Π αυσανίας 
Μπουρλος Γ. Λημήτριος·—Αθανάσιο: 

Βαίνχλλής Γ. Χρήστος 
Κρουστάλλης Σ. Κων/νος 
Μάστορας Α. Κων/νος 
Δουκίδης Ν. Δούκας 
ΓΙλατανίτης Η. Αναστάσιος 
Αρουτζίδης Σ. Σαμψών 
Γιάννος Σ. Χρήστος 
Αν α γνωστό π ο υλ ο ς Ε. Γεώργιο: 
Ξανθόπουλος Κ. Κων/νος 
Παπαδοπούλας Φ. Γεώργιος 
Μχυρίιδης Α. Κων/νος 
Σ/.μόγλου Β. Ιωάννης 
Αιάπης Θ. Κων/νος 
Ηλιόπ'ουλο-ς Κ. Νικόλαος 
Ζώτος Τ. Δ. Αντώνιος 
Δέλλας Ν. Γεώργιος 
Αρβανίτης Γ. Δημίήτριος 
Άοι,θυ.. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικοδομικών Τ. 

13.8.1984). 

3368/6463/ 

Με την Τ. 3366/(657 10.8.84 απόφαση του Δ./ντή Διοι¬ 

κητικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών που εκοο- 
θηκε σύμφωνα με τι; κείμενες διατάξεις, έχει προ αχό/ει 
κατ’ εκλογή σε Τελωνειακούς υπαλλήλους με 5ο βαθμό του 
κλάδου ΜΕ2; Τελ/κής (Τομε-άρχη Λ τάξεως) ο Δρυμα- 

λίτης I. Σταύρος, υπάλληλος με 5ο βάψιμό του ιδίου κλά¬ 
δου που έχει τ’ απαιτούμενα για την* ποοαγωγή αυτή προ¬ 
σόντα. (Αοϊθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομικών Τ. 3866/6461/ 

13.8.84)/ 

Με την Τ. 3396/1007/1 4.8.84 πράξη του Διευθυντή Δι¬ 
οικητικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχουν προαχθει 
κατ’ εκλογή σε Τελωνειακούς υπαλλήλους με 5ο βαθμό του 
Κλάδου ΑΤΙ1 Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, οι 
παρακάτω υπάλληλοι με 6ο βαθμό, ίδιου Κλάδου, που έχουν 
τ’ απαιτούμενα για την προαγωγή αυτή προσόντα, αναδρομικά 
από την πάνω του ονόματος τους αναγραφόμενη ημερομηνία, 
χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών: 

Από 9.6.1984: 

Παϊκοπούλου X. Τριανταφυλλιά 
Καϊμακάμη Δ. Αικατερίνη 
Τέσκου Η1. Αγγελική 
Παντού Δ. Θεοδώρα 

Από 20.7.1984: 

Δαμιανάκη Ν. Όλγα. (Άριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομι¬ 
κών Τ. 33196/6508/Γ4.8.84). 

Ο Διευθυντής 
Σ Π ΥΡΟιΣι ΣΚ0ΥΡΤΗΣ 
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Λί Ελεγκτικού, επειδή έχει τ:σ νομικές προϋποθέσεις. 
Λρ^·. βεβ. ϊΈΓ; V-. ():*/.ον. *Λ.9187/6465/13,8.84^, 

ϋ Διευθυντής κ.α.α, 

ΒΛΣ. ΠΑΠΑΝΤΩΝ» 

Ιορδάνη ΙΤ απαθαναχίου, επειδή συμπλήρωσε το χρόνο που 
απαιτείται για προαγωγή και έχε: τα λοιπά νόμιμέ "ροτόντα, 
Η αναδρομικότητα τη; προαγωγή;, συνεπάγεται κα: την 

καταβολή αναδοομικά ;ητ διαφορά; αποδοχών. (Αριθ. βεβ. 
Γ.Ε.Ε. ΤΠΤΤΕ Ηί Ο ί '[)] ,7.1984). 

Ο Διευθυντής 
ΒΛΣ ΜΕΤΟΣ ΤΌΥΜΓΙ ΑΝΑΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΙε τη 295(493/30.7.84 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 

ο Ιωάννης Χασιώτης του Χρήστου, υπάλληλος του Κλάδου 
Λ Το Οικονομικού με βαθμό 5ο, -ου συμπλήρωνε το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτεί τα: για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, 

προαγετα: κ.ατ’ εκλογή στον 4ο βαθμό, σύμφωνα με τις πρου- 
πο δέσεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ' 

Τπ. I ειοργίας 295493/1 0979/81). 

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευθύντρια 
Δ. ΒΟΣΝΙΔΟΥ 

Με τη 298176/13.8.84 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 
απολύεται από την υπηρεσία αυτοδίκαια στις 5.8.84 ο Παπ- 

πάς Αλέξανδρος του Χρήστου, υπάλληλος του Κλάδου ΜΕ14 

Γεχν. Γεωργίας .με 4ο βαθμό, επειδή τη χρονολογία αυτή 
συμπλήρωσε 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία 
και έχει συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας του. 

Με την 304459/14.8.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας. έγινε δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Νικο¬ 

λάου Μα σούρα του Δημητρίου. υπαλλήλου του Κλάδου ΑΡ22 
Εργοδηγών με 4ο· βαθμό και μισθό 3ου βαθμού και θεωρείται 
ότι αυτοίενκαια έχε: προαχθεί στον 3ο βαθμό του οποίου ο μι¬ 

σθός του χορηγήθηκε :υ.ε την αριθ. 280453/3.7.84 (ΦΕΚ 
232 τ. Ρ720.7.849 απόφαση. 

Με τη 2907910/13,8,1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας. έγινε· δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Καρα¬ 

βά Λάζαρου του Ιωάννη, υπαλλήλου του Κλάδου ΑΤ5 Οικο¬ 
νομικού με 4ο βαθμέ και προ άγεται αυτοδίκαια στον 3ο βαθμό 
του οποίου ο βασικός μισθός του χορηγήθηκε με την αριθ. 
;;1>0713/24.6.81 (ΦΕΚ 180 Γ/2.7.81) απόφαση. 

Με τη 288461/4.7.84 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 

προάγεται κατ εκλογή στον 7ο βαθμέ, σύμφωνα με τις δια- 

•τάξεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79, η ΣΥοτηρ οπουλ ου Αθήνα 
του Φ.. υπάλληλος του Κλάδου ΑΤ4 Διοικητικού με 8ο βα¬ 

θμέ, που συμπλήρωσε το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για 
πτοανωγή στον επόμενο βαθμό. (Αοιθ. βεβ. ΥΕ1Ε Υπ. Γε¬ 

ωργίας 288461/10004/84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Δ/ν-τής κ.α.α. 

Κ. ΜΑΛΑΓϊΑιΡΔΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΘΝ 
Με τη 42817/1.8.1984 απόφαση του Δ./ντή Διοικητικού 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, που ·εκ δόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται, κατ’ εκλογή, 
ο μόνιμος υπάλληλος, με 1·Οο βαθμό, του κλάδου ΣΙΕΙ2 Α·ρχι- 
φυλάκων—Φυλάκων του ΥίΠ-Π'Ε, Δημήτριος Αναγνώστου 
του Κων/νου. στον «επόμενο 9ο βαθμό, του ίδιου· Κλάδου, ανα¬ 
δρομικά από 17,10.1983 και σε σειρά αρχαιότητας μετά τον 

διορθωθείς; σφαλμάτων 

Στην 87280/3.7.198 ί απόφαση του 1111IIΕ, που δηυο- 
σιεύθηκε στο 232/20.7.] 984 τ. Γ ΦΕΚ και αφορά εντά¬ 

ξεις υπαλλήλων, γίνονται οι κατωτέρω διορθώσεις στο επώ¬ 
ν υμ ο υ π α λ λ ή λ ω ν ου ς εξής: 

α) Από το εσφαλμένο: Στον Κλάδο ΣΕ5 Συντηρητών Ζα- 
γοραράκης Εμμανουήλ, στο σωστό 3 αγορα ράκη ς Εμμα¬ 
νουήλ και 

β) Από το εσφαλμένο: Στον Κλάδο ΣΕ2 Αρχι φυλάκων - 
Φυλάκων: Καστελλοιρίζιος Κυριάκος, στο σωστό, Καστελλο- 
ριζιός Κυριάκος. 

(!Από το Υπ. Πολιτισμού και Επιστημών) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Με την 95399/13.8.1984 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Εργασίας, που εκ δόθηκε νόμιμα, προ άγονται 
οι κατωτέρω υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας από τον 
7ο στον 6ο βαθμό του Κλάδου ΜΕ! Δ/κού κατ’ εκλογή, 
γιατί έχουν τα νόμιμα προσόντα για προαγωγή σε ενιαία ορ¬ 
γανική θέση του Κλάδου ΑΓΕΙ Δ/κού και περιλαμβάνονται 
στους πίνακες προακτέων που ισχύουν από 1.5.1984 έο^ς 30. 
4.1985. 
Π απαόοπούλου Βασιλική του Ευαγγέλου 
Κουκέλη-Βαλεκτσόγλ-ου Σαπφώ του Αναστασίου. (Αριθ. 

βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργ. Εργασίας 2481/13.8.1984). 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Κ. ΙΤ Α Π ΑΝ ΑΠ Ω ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με την 6684/21.8.84 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών 
Α σ φ α λδσεω ν, διορίζεται η Ε λπ ί δ α II ρ αξ ιάΐδ ου, ως με τ ακλ η - 
τη υπάλληλος με 4ο βαθμό στο Γραφείο της Υφυπουργού Κοι¬ 
νωνικών Ασφαλίσεων. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 808/84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟλ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΕ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Με τη: Δ·1/Α/2»706/β386/.14.8.1984 απόφαση το^Τ- 
πουργού Συγκοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες διατάξεις, έγινε αποδεκτή η υποβληθείσα παραίτηση από 
την ενεργό υπηρεσία της υπαλλήλου με 4ο βαθμό του Κλά¬ 
δου ΑΡ6 Αερολιμενικών Ευαγγελίας Δα βέρου του Γεωργίου. 

Με την Υ Π Α/ΛΙ/Α/20733/8340/14,8.84 απόφαση του 
Υπουργού Συγκοινωνιών, που εκτάθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 

μενες διατάξεις, διορίζονται στον Κλάδο ΑΡ4 Ηλεκτρονικών 
με δοκιμαστική υπηρεσία δύο (2) χρόνων και εισαγωγικό 
βαθμό και μ,ισθό 8ο οι παρακάτω αναφερόμενοι: 

Στρίικος Ι\ων/νος τ:υ Αθανασίου 
Καλλίτσης Θεμιστοκλής του Αντωνίου 
Βασίλογλου Γεράσιμος του Σωτηρίου 
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Ιωαννίδης Εμμανουήλ του Ιωάννη 
Ταμβάκος Θωμάς του Δημητρίου 
Ψυχογυιός Ευστράτας του Ευαγγέλου 
Καλλίτσης Ευάγγελος του Δημητρίου 
Μουρατίδης Δαυίδ του Θεοδοσίου 
Φρέρης Γεώργιος του Γεωργίου 
Ινυρ'.αζής Αόανάσιο; του Παναγιώτη 
Μαυρουδής Ιωάννης του Μενελάου. 
II σειρά αρχαιότητας το>ν παραπάνω είναι η σειρά του πί- 

να/,α επιτυχίας. 'ΑσΕλ βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργ. Συγκοινωνιών 

:Ηϊί»/18.Τ.«4Ϋ· ι ΤΓΉΕΥ 821/1982). 

Με την V. 11 Λ/Δί/Α/29782/8339/] 4,8.84 απόφαση του 
Υπουργού Συγκοινωνιών. π:υ εκδό3ηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, διορίζεται στον Κλάδο ΜΕ9 Εργοδηγών - 
Ηλεκτρολόγων με δοκιμαστική υπηρεσία δύο (2) χρόνων και 
εισαγωγικό βαόμό και μ:σ*δ 9ο ο Μπελιάς Ευάγγελος του 
Νικολάου. (Αρι«3. 'βεβ. ΊΠΕ.Ε. Υπ. Συγκοινωνιών 4114/84)/ 

ι ΠΤΕΥ 821/1982). 

Με την 24571/4265/18.8.1984 απόφαση του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, που εκδόίηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, προάγεται αυτοδίκαια η υπάλληλος με 4ο βα&μό του 
προσωρινού κλάδου ΑΐΡ6 Διοικητικού του Υπουργείου Συγκοι¬ 
νωνιών. Αναστασία Κατσαρού του Γεωργίου (στην οποία έχει 
παρασχεθεί ο βασικές μισθός του 3ου βαθμού), κατ’ εκλογή· 

στον 3ο ’βα^μό του ίδιου κλάδου ικαι γίνεται αποδεκτή η αχό 
6.8.1:984 αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία και α¬ 

παλλάσσεται αυτή από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα. 

Η ανωτέρω διατηρεί «επί τιμή» και μετά την ληξη της 
υπαλληλικής της σχέσης τον τίτλο της #;έσης που κατείχε 
κατά την παραίτησή της. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

Με την 23419/4029/14.8.1984 απόφαση του Υφυπουργού 
Συγκοινωνιών, που εκόό&ηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, έγινε αποδεκτή η από 14.7.1984 αίτηση παραίτησης 
του μετακλητού υπαλλήλου με 4ο βάψιμό του Γραφείου Υφυ¬ 

πουργού Συγκοινωνιών. Αλέξανδρου Λιάσκα του Σπυρίδωνα 
και απαλλάχθηκε αυτός από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα 
από 15.7.1984. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΣΙΙΦ ΒΑΛΥΡΑΚΙΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

εδαφ. δ' του Ν. 1339/83, σε αργία δια προσκαίρου παύσεως 
επί δέκα πέντε (15) ημέρες ο· Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 86964 Χωρο¬ 
φύλακας Ντούβαλης Στέφανος του Χρήστου. 

Με εντολή Αρχηγού 
Ο Α# Υχαρχη,γός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΟΣΙΟΣ 

Με την 86181/1/5-5/27.5,1984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδό^ηκε κατόπιν της 86181/1/5-η από 
19.7.1984 απόφασης του Β/ύμιου Συμβουλίου Ερίσεως Ο¬ 

πλιτών Χωρ/κής και της 635/1984 απόφασης του Διοικη¬ 

τικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η 86181/ 

1/3-δ από 27.9,1983 απόφαση του Β/5μι·ου Συμβουλίου 
Κρίσεως Οπλιτών Χωροφυλακής : 

Ανακαλείται και θεωρείται πως δεν εκδοό-ηκε ποτέ η 
86.181/1/4-φ από 7.2.1984 πράξη του Αρχηγού Χωροφυ¬ 

λακής ;με την οποία ο 861:81 Χωροφύλακας Αλεξόπουλος 
Δηίμιήτριος του Σπόρου τέ'&η,κε στην εκτός Υπηρεσίας κατά¬ 
σταση από 15.3.1984. 

Επαναφέρεται ο ανωτέρω στην ενεργό Υπηρεσία του Σώ¬ 
ματος της Χωροφυλακής με το βα$μό του Χωροφύλακα. 

(Αρ:5. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 6653/3. 
8.1:984). 

Με εντολή Αρχηγού 
Ο Αναπλ. Π οοσ. Διευθυντή 

ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΝΕΖΗΣ 

Με την 52745/1/8α από 14.8.84 απόφαση του Α' Υπαρ- 

χηγού Χωροφυλακής, που εκδό$ηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
δ-ιατάξεις. απολύεται, με αίτησή του. από το Σώμα της Ελ¬ 

ληνικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Βαγίωνάκης Νικό¬ 
λαος του Γεωργίου, ο οποίος προάγεται «εν απολύσει», ^τον 
ανώτερο βαόμό· του Αν/υπασπιστή. 

Με την 56574/1/1 Ια από 14.8.1984 απόφαση του Α' 
Υπαρχηγού Χωροφυλακής, που εκδόόηκε σύμφωνα με τις νό¬ 
μιμες διατάξεις, απολύεται, με αίτησή του, από το Σώμα 
της Ελληνικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Νάος Δη¬ 

μοσθένης του Ερωτόκριτου, ο οποίος προάγεται «εν απολύσει», 

στον ανώτερο- βαόμέ του Ανί-υπασπιστή. 

Με την 60572/1/6α από 14.8.1984 απόφαση του Α V- 
παρχηγού Χωροφυλακής, που εκδό5ηκε σύμφωνα μ'ε τις νόμι¬ 
μες διατάξεις, απολύεται, με αίτησή του, από το- Σώμα της 
Ελληνικής Χωροφυλακής, ο- Ενωμοτάρχης II απασπυρι δάκος 
Γεώργιος του Σπυρίδωνα, ο οποίος προάγεται, «εν απολύσει», 

στον ανώτερο· βα5μό του Αν5υπασπιστή. 

ϋ Α' Υπαρχηγός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΟΣΙΟΣ 

Με την 9529/8.8.1984 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, που εκδόόηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,, 
έγινε αποδεκτή η από 30.7.1984 αίτηση παραίτησής του από 
την Υπηρεσία της Αγροφυλακής του Πέτρου Πετσιού του 
Δημητρίου. υπαλλήλου Αγροφυλακής. Κλάδου ΜΕ1 Διοικη¬ 

τικού με βα-όμέ 4ο. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Με την 86964/6/3η/9.8.1984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, τίθεται. σύμφωνα με το άρ$ρο 12 παρ. 1 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

Μίε τη 19458 Φ. 25159/5/20.7.1984 απόφαση του Αρχη¬ 
γού Αστυνομίας Πόλεων, προάγεται στο βα$μέ του Υπαρχι- 
φύλακα ο Αστυφύλακας (25159) Τσαρπάλής Κων/νος του 
Ηλία από 16.7.1 984 ημερομηνία που κρ!5ηκε τελικά από την 
Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή ανίκανος για εκτέλεση 
Αστυνομικών καθηκόντων και απολυτέος του Σώματος για 
λόγους υγείας, τίθεται από την ανώτερο) ημερομηνία εκτός 
οργανικών όέσεων και διαγράφεται από τη δύναμη του Αστυ¬ 
νομικού Σώματος δέκα πέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευ¬ 
ση της αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσει» ς. (Α- 
ρΐ'3. βεβ. Υ,ιΕ.Ε. Υπ. Δημ. Τάξης 6602/30.7.1984). 

Ο Αρχηγός 
IIΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΡΑΦΤΩ Π ΟΐΥΙΛΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


