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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

Δίε την 3448/2 40Ι2/16.8.84 απόιφαση του Προέδρου της 
Βουλής. ?ιο·ρίζονται ως δόκιμο: οπάλληλοί. σε κενές οργανι¬ 
κές θέσεις τουι Κλάδου —ιΕί Κλητήρων της Βουλής, με 12ο 
έ*ί·μι.ι, επειδή έχουν όλα τα προ-βλεπόμενα από το· νόμο τυπι¬ 

κά και ουσιαστικά προοόντα οι παρακάτω: 
Λυμπι 
Χονδρ 

δικού Λ 

ερόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου 
έλλης Ιωάννης του Παναγιώτη. (Αριθ. 

ογιστηρίου Βουλής 3404/17.8.84/ 
εγκρ. Ει- 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με τη I 35! ! /27'.8.81 υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε 
νόμιμα. παρέχεται ο βασικός μισθός του 4ουΐ βαθμού, που 
5α προσαυξάνεται! με τα κάθε φύσης επιδόματα και λοιπές 
παροχές, στις Απάζογλου Θεοδοσία και Βροντάγια Δάφνη 
νυ.' μους υπαλλήλους με 6ο (μ.5ο) βαθμό του Κλάδου ΑΤ2 

Τεχνικών Εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, επειδή, έχουν 
τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και έχουν 
“.ϊ5·.Χκ?'5$ί σε κατ’ εκλογή πίνακα προακτέων υπαλλήλων. 

: Α;; 1. δε*. ΪΈΙΕ ΥΠΠΚ 8040/22.8.84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

X. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στη\ 20682/10.8.84 κοινή απόφαση των Υπουργών Προ· 

εΐριας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης. που έχει δημοσιευτεί στο 254/Τ/ιΙ3.8.84 ΦΕΚ 
-επιφέρεται η κατωτέρω διόρθωση: 

Από το εσφαλμένο Κλάδος ΜΕ1 στο 10ο βαθμό, Κλεάν¬ 

θης Χατζηνικόλαος του Γεωργίου, στο ορθό Κλάδος ΜΕ! 

στο 10ο βαθμό Κλεάνθης Χατζηνικόλας του Γεωργίου. 

(Από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΔΙε την Ε! /Φ.ΜΕ.Ι.43 ΤΙ 1/23.8.1 984 απόφαση του 
Διευθυντή Διοίκησης της Τ’ενικής Γραμματείας Τύπου και 

Πληροφοριών, που εκτάθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες δια¬ 

τάσεις, προάγετα: κατ’ εκλογή ο Θεόδωρος Σαλούφας μό¬ 

νιμος υπάλληλος με βαθμό 6ο και μισθό 3ου, του Κλάδου 
ΜΕΙ Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 
Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης 
στ;ν επόμενο 5ο βαθμό του ίδιου Κλάδου, προς πληρώ,ση 
κενής οργανικής θέσης, επειδή έχει συμπληρώσει τον απα¬ 

ραίτητο για προαγωγή χρόνο και έχει περιληφθεί στους 
πίνακες ποοακτέων έτουσ 1984. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε,Ε. του 
Υ.Γ1.Π.Κ 8130/23.8.84). 

Με την Ε1/Φ.ΜΕ1. 22/Γ6/23.8.1984 απόφαση του Διευ¬ 
θυντή Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πλη¬ 
ροφοριών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
προάγεται κατ’ εκλογή! η Ελισάβετ Λαζάνη·, μόνιμη υπάλλη¬ 
λος με βαθμό 6ο και μισθό 5ου βαθμού, προς πλήρωση κενής 
οργανικής θέσης του Κλάδου ΜΕΙ Διοικητικού της Γενι¬ 
κής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου 
Π ροεδρίας της Κυβέρνησης, επειδή έχει συμπληρώσει τον 
απαραίτητο για προαγωγή χρόνο και έχει περιληφθεί στους 
πίνακες προακτέων έιους 1984. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ ΥΠΠΚ 
8129/23,8 84). 

Με την Ε1/Φ.ΜΕ|1.9/,ΓΙ5/23.8·.1984 απόφαση του Διευ¬ 
θυντή Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πλη¬ 

ροφοριών. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
παρέχεται στην Παναγιώτα Κοτζαμάνη, μόνιμη, υπάλληλο με 
βαθμό 4ο του Κλάδου ΜΕΙ Διοικητικού της Γενικής Τραμ- 

7 ι* ϊ» IX ζ Τ ου και Πληροφοριών, ο> βασικός μηνιαίος μισθός 
του 3ου βαθμού προσαυξανόμενος με τα πάσης φύσεως επιδό¬ 
ματα και λοιπές παροχές σαν να έχει ποοαχθεί βαθμολογικά 
στο, βαθμό αυτό επειδή έχει συμπληρώσει τ'ετραετήι υπηρεσία 
στον 4ο βαθμό και έχει περιληφθεί στους πίνακες μισθολογι- 

κώς ποοακτέων έτους 1984. (Αο·ιθ·. βεβ. ΥΕΕ ΥΠΠΚ 
81.28/23.8.84). 

Ο Διευθυντής Διοίκησης και α.α. 

ΕΦΗ ΣΤΛΥΡΙΑΧΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
στις Γ7.8Τ984 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής (Αμυνας 
ούμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 
Κυρώνεται ο συμπληρωματικός πίνακας κρίσεως για το 

έτος 1984 Προακτέου Συνταγματάρχη Πολεμικής Διαθε¬ 

σιμότητας που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό 
Συμβούλιο Κρίσεως. 
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Π® ροαγεται σύμφωνα με της **ρ»γ?*φθϊ 
τοο άρθρου 1 του Ν.Δ. 733/70, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο ί του Ν. 187/73 χε ΤαξΗρχο ο Συνταγματάρχη: Πβ- 

ζ:κ.5·ύ Π-ολεμικής Διαθεσιμότητας Γσαπάκης Γεώργιος του 
ίτυλιαν-ού ΑΜ 27634Ϊ το’.οο αν την α ϋ-ί·χό 43/2.4.84 
Γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Γγειον ν.ι.ι/.ής Επιτροπής 
του Στρατού /.ρίθηκ.ε ότι λόγω επιδεινώσει·); της υγιεινής 
του κατάστασης, έχει ποσοστό αναπηρίας "άνω απο 100%. 

11 -ροαγωγή του λογίζεται αϊτό 3.4.1984 επομένης της 
ημερομηνίας του κρίθηκε ατό την παραπάνω Υγειονομική 
Επιτροπή. 

Μετατάσσονται στην κατάσταση της Πολεμικής Διαθεσι¬ 

μότητας Ν. 4506/3-0 και στη Β' Κατηγορία αυτής σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Ν. 955/79 και το άρθρο 1 του Ν. ! 48/ 

1975 οι: 
Α-όστρατος Ταξιάρχες Πεζικού Κριτής Χρήστος του 

Αναστασίου (ΑΜ 32505) -ου γεννήθηκε το έτος 1928 στη 
Θεσσαλονίκη και κρίθηκε με την αριθμό 5-32/Β/10.4.1984 

Γνωμάτευση της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Επι¬ 

τροπής αναμφισβήτητα ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία το. 
Στρατεύματος, συνέπεια τραυματικής βλάβης αποτόμου του 
τραυματισμού του -ου έγινε τη 13 Ιουνίου 1958 σε περιοχή 
του Πενταλόφου Κοζάνης, από τυχαία και απρόβλεπτη έκρη* 
τη παλαιού εκρηκτικού -μηχανήματος, σε ειρηνική περίοδο, 
ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής. Αυ¬ 

τός κατά το χρόνο του τραυματισμού του είχε το βαθμό του 
4"πολοχαγού Π εζικού. 
Απόστρατος Τάξίαρχος Πεζικού Καραμιχάλ(ης Κωνσταν¬ 

τίνος του Γεωργίου (ΑΜ 2-781-7) που γεννήθηκε το έτος 
1920 στην Αθήνα και κρίθηκε υ.ε την αριθμό 68/29.0.84 
γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του 
Στρατού αναμφ-ισβητήτως ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία 
του Στρατεύματος, συνέπεια τραυματικής βλάβης αποτόκου 
του τραυματισμού του που έγινε την 3.1 Μαιου 1960 σε ειρη¬ 

νική περίοδο στ: πεδίο ρίψεως χειροβομβίδων του ΚΕ-ΒΟ! 1 
κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ρίψεως χειροβομβίδων 
ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής. 
Αυτός κατά το χοόνο του τραυματισμού του. είχε το βαθμό 
του Λοχαγού Πεζικού. 
Θέτονται σε αυτε-πάγγελττ αποστρατεία για αποδειγμένη 

σωματική ανικανότητα, σύμφωνα με τις διατάσεις του άρ- 
θρου 34 του Ν.Δ. ί400/73 και με το βαθμό που φέρουν ο: 
εξής Αξιωματικοί: 

Συνταγματάρχης Εφοδιασμού Μεταφορών Υπηρεσίας Γρα¬ 
φείου Γεσονικ-ολός Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 36138 ϊ 
που γεννήθηκα το έτιις 1938 στην Αθήνα Αττικής. 
Αντίσυνταγματά-χης Πεζικού Αζναουρίδ-ης Χιήστος του 

Τωάννη (ΑΜ 38309) που γεννήθηκε το έτος 1933 στα Τρί· 
ν,α.λα Τρικάλων. 
Αντισυνταγυ,ατάσχτς Πεζικού ΤΤαπκυ.ιχαήλ Νικόλαος τον 

Τωάννη (ΑΜ 3975-7) που γεννήθηκε το έτος 1934 στο:; 
Κουνάβους Πεδιάδας Ηρακλείου. 
Αντισυνταγματάρχης Εφοδιασμού Μεταφορών Κασοτάκης 

Μιχαήλ του Αντωνίου (ΑΜ 3-7772) που γεννήθηκε το έτος 
1935 στο Σχοινιά Μεραμβέλλου Λασηθίου. 
Σε αυτεπάγγελτη αποστοατε'σ. σύμφωνα αε τα άρθοα 14 

και 14α του Ν.Δ. 1400/7-3 και με το βαθμό που φέσει ο 
Αν τισ-υνταγμαατάρχκς Πυοοβολϊκού Α'βραμό-π τύλος Γεώργιος 
του Αναστασίου (ΑΜ 36918) που γεννήθηκε το έτος 19-38 

στις Ξενιές Ηλείας. Αυτός επειδή κρίθηκε από την Ανώ¬ 
τατη του Στοατού Υγειονομική Επιτσοπή ικανός για την Ελα¬ 
φρά Υπηοεσία. γράοετα: στα στελέχη της Εφεδρείας σύμ¬ 

φωνα με το άρθρο 5 του Α.Ν. 833/37. 

Με τη Φ. 41-5.41/100/3318-48/17.8.1984 απόφαση του 
Υπουργού Αναπλ. Εθνικής Άμυνας «Για μεταφορά στην 
Κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας Μονίμων Αξιωματικών», 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 του άρθρου 2 και ιδ του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 301/76, μεταφ-έροντσι στην υπό του άρθρου 
14α του Ν.Δ. 1400/73 «πεσ-ί Καταστάσεων των Αξιωματι¬ 

κών των Ενόπλων Δυνάμεων», προόλεπομένη κατάσταση «Ε¬ 
λαφρά; Υπηρεσίας», για νόσημα οι εξής Αξιωματικοί: 
Αντισυντογματάρχης Υγειονομικού Ιατρών Κοντογιαννύ¬ 

πουλος Νικόλαος του Δημητρίου (ΑΜ 34604). 
Ταγματάρχης Πεζικού Φρέσκας Κων/νος του> Νικολάου. 

(ΑΜ 37,123ί. 

Λοχαγός Φροντιστής Μηχανικού Καπρίτσας Δημήτοιοτ 
του Ηρακλή. (ΑΜ 38303). 

Υπολοχαγός Αρχιτεχνίτης Πυροβολικού Μπέλλος Τηλέ¬ 
μαχο; του Νικολάου, (ΑιΜ 39497). 

Ανθυπολοχαγός Τεχνικού Κουτρών ας Εύάγγελος του Βασι¬ 
λείου (ΛΜ 41600). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Με την αριθ, Φ. 161/510/ΑΔ. 283065/20.8.1984 από¬ 

φαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα μ.ε τις κείμενες διατάξεις, προ-άγεται κατ’ εκλογή στον 
5ο βαθρ,ό από τους Πίνακες των κατ’ εκλογή; Προακτέων 
έτους 1984 και σύμφωνα με την σ’ αυτούς σειρά, προς πλή¬ 
ρωση υφιστάμενης κενής οργανικής θέσεως, ο μόνιμος υπάλ¬ 
ληλος με 6ο βαθμό του Κλάδου ΜΕΙ2 Διοικητικού αρμοδιό¬ 
τητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Γενικού Επιτελείου Αε¬ 
ροπορίας Βελέντζας Γεώργιος του Σίτεφαν. (ΑΜ. 849). επει¬ 

δή συμπλήρωσε τον προς προαγωγή α-παιτούμενο χρόνο και 
έχει και τα λοιπά νόμιμα προσόντα. (Αριθ. βεβ. αναλήψεως 
υποχρεώσεως Οικονομικού [ ΕΑ υΥ αριθ. 111/10.8.84). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΕΚΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Με τη 18416/5298/27.7.19-8-4 απόφαση του Προϊσταμέ¬ 
νου της Δ/νσης Προσωπικού της ΕΣΥΕ η, οποία -έχει εκδο- 
θεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παρέχεται ο βασικός 
μισθός του 4ου -βαθμού, ο -οποίος θα προσαυξάνεται με τα 
κάθε είδους επιδόματα και λοιπές παροχές στους Βοηθούς 
Τυπογράφους με βαθμό 6ο του ομωνύμου- Κλάδου ΜΕ6 Γεώρ¬ 
γιο Φωτακόπουλο του Αναστασίου και Π αναγιώτη Δογάνη 
του Δημητρίου, αναδρομικά από 18.8.1984 βάσει του άρθρου 
8 του Ν. 887/79, επειδή έχουν συμπληρώσει τετραετία από 
τότε που έλαβαν τη, μισθολογική προαγωγή του 5ου βαθμού, 
κρίθηκαν προακτέοι από το Υ.Σ.Υ. της ΕΣΥΕ και εμπίπτουν 
στο νόμιμο ποσοστό υπαλλήλων του Κλάδου τους που δικαιούν¬ 
ται να λάβουν τη μυθολογική ποοαγωγή του 4ου βαθμού. 
(Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υ,ΠΕΟ 9808/28.8.1984). ' Περιλη¬ 
πτική δημοσίευση βάσει του άρθρου 175 του ΙΤ.Δ. 611/ <7 

και του άρθρου 2 του Ν. 3-0-1/76). 

Οι Προϊστάμενος 
ΜΙΧ. ΧΟΥΛΤΑΡΑΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Με ιην 59310/20.8.1984 απόφαση του Υπουργού Εσιο- 
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

έγινε αποδεκτή η από 21 .5.1982 αίτηση της πρώην υπαλλή¬ 

λου της Διευθ/νσεως Εσωτερικών της Νομαρχίας Άργολίδος 
Ελένη; Χαριτάκη του Εμμανουήλ, του Κλάδου Α!1 Διοικητι- 
κού (νυν ΑΤΙ Διο'κ,η-τικ.ού) με 6ο βαθμέ, για επαναφορά τη: 

στην Υπηρεσία και θεωρήθηκε ότι η με ημερομηνία 13.2.74 

αίτηση παραίτησής της ουδέποτε υποβλήθηκε. 
ΤΙ ανωτέρω υπάλληλος καταλαμβάνει κενή οργανική- θέση 

του Κλάδου ΑΤΙ Δ ι οι αστικού αε 6ο βαθμό. σύυ.©ωνα αε τις 
διατάξεις του Ν.Δ Λος 76/1971. 
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^ Χρόνος ι.αραμονής της ανωτέρω πρώην επάλληλον 
υπηρεσίας υπολογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπη- 

,-^ιας γ:α όλες τ:ς συνέπειες εκτός από τη λήψη αναδρομι- 

Λ1Ν διαφοράς αποδοχών. (Αοιθ. βεβ ΥΕΙΕ Γπ. Εσωτερικών 
3304/24.8.84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΑΙΗΕΜίίΏΜ ΚΟΥΤΣΟΓΕίίΡΓΛε 

Με την 58054/14.8.1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτε- 
ρ’.'/.ουν. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κα: 

την απόφαση 38864/5.44982. (ΦΕΚ 17'0/τ. Β715.4.82) 
τ:υ 4 πο,υργού Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση εξουσίας υπο¬ 

γραφής μ.ε εντολή Υπουργού, παρέχεται αναδρομικά από 13. 

8.1984 στην υπάλληλο του Κλάδου ΑΒ2 Δακτυλογράφων με 
4ο βαθμό του Νόμου 887/1979· Στυλιανή Νικολοπούλου του 
Νικολάου· ο βασικός μισθός του 3ου βαθμού, που θα προ- 

σαυαη-όε: με όλα τα επιδόματα και τις λοιπές παροχές, 

επειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο 
.-πηρεσιας 3 ετών, από. τον 4ο στον 3ο βαθμό και κρίθηκε 
προακτέα. (Αρι·5. βεβ. ΥΕΕ Γπ. Εσωτερικών 3242/24.8. 
1984). 

Με την 59728/22.8.1984 απόφαση του Υπουργού Εσω¬ 

τερικών·. που εκτάθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάσεις 
και την απόφαση 28604/5.4.1982 (ΦΕΚ 170/τ. Β715.4. 

198ι2) του Υπουργού Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση εξου¬ 
σίας υπογραφής με εντολή Υπουργού, παρέχεται στον υπάλ¬ 

ληλο Σπυρίδωνα Θύμη του Φωτίου, του Κλάδου ΑΡ-1 Πολι¬ 

τικών Υπομηχανικών με 5ο βαθμό, αναδρομικά από 3.8.84, 

ο βασικός μισθός του 4ου βαθμού, που προσαυξάνεται με όλρι 
τα επιδόματα και τις λοιπές παροχές, επειδή συμπλήρωσε 
τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας (τρία (3, χρόνια) από 
~ην ημερομηνία που του παρασχέθηκε η μισθολογική προα¬ 

γωγή του “ου βαθμού και κοίθηκε ποοακτέος. (Αοιθ. βεβ. 
ΥΒΕ Υπ. Εξωτερικών 3299/24.8.8.4/ 

Με εντολή Υπουργού 
()■ Διευθυντής 

1ΈΩΡΓΙ0Σ ΞΗΡΟΣ 

Μί την 59684/22.8.84 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι- 

■/. ν. που εκδάθηκ.ε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
την απόφαση 2866 75.4.82 (ΦΕΚ 170/τ. Β715.4.82) του 
Υπουργού Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση εξουσίας υπόγρα- 

φ·,;ς με εντολή Υπουργού, προάγεται κατ’ εκλογή) στον 8ο 
βαθμό η υπάλληλος Ζηνοβία Μιχελή του Χρήστου, του Κλά¬ 

δου ΜΕ! ! Χειριστών Μηχανών Προετοιμασίας Στοιχείων 
Η/Γ. με 9ο βαθυ.6. (Αοιθ, βεβ. ΥΕΕ ' Υπ. Είσωτεσικών 
3301 74.8.84). 

Με την 59683/22.8.84 απόφαση του Υπουργού Εσωτετι- 
ν.ών. που εκδοθηκε σύμφωνα μ® τις κείμενες διατάξεις και 
την απόφαση 28604/5.4.82 (ΦΕΚ 17'0/τ. Β715.4.1982) 

του Υπουργού Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση εξουσίας υπο¬ 

γραφής με εντολή Υπουργού, προάγεται κατ’ εκλογή στον 8ο 
βαθμό η υπάλληλος Ιουλία Π απαγιαννοπούλ|ου του Μιλτιά¬ 

δη. του Κλάδου ΜΕ! Διοικητικού υ,ε 9ο βαθαόυ (Αρεθ. βεβ. 

ΥΕΕ Υπ. Εσωτερικών 3392/24.8.84). 

Με την 59086/22.8.84 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι¬ 
κών. εκδόθηκε σύμφωνα αε τις κείμενες διατάσεις και 
την απόφαση 28564/5.4.82 ' (ΦΕΚ 170/τ. Β715.4.85·) 

του Υπουργού Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση εξουσίας υπο¬ 

γραφής με εντολή Υπουργού, προάγεται κατ’ αρχαιότητα 
■σ;ον 8ο βαθμό η υπάλληλος Συνοδινοπούλου Αναστασία του 
Σταύρου, του Κλάδου ΜΕ8 Δακτυλογ:άσων υ,ε 9ο βαθαό. 
(Αριθ·. βεβ. Υ)ΕΕ Υπ. Εσωτερικών 3303/24.8.84). 

Με την 5)9687/22.8.84 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι¬ 

κών. που εκτέθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

την απόφαση 28664/5.4.82 (Φ·ΕΚ 170/τ. Β715.4.1982) 

τ:υ Υπουργού Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση εςουσιας υπο¬ 

γραφής με εντολή Υπουργού, προάγεται κατ’ αρχαιότητα 
στον 8ο βαθμό η υπάλληλος Διονυσία Καρατζογιάννη του Νι¬ 

κολάου. του Κλάδου ΜΕ!! ί Χειριστών Μηχανών - Προετοι¬ 

μασίας Στοιχείων Κ/Υ με 9ο βαθμό. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ1 ) π. 

Εσωτερικών 3300/24.8.84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Τμηυ,ατάσχης Προσωπικού 
ΒΑΕ. Μ ΠΕΡΤΑΝΗΣ 

ΝΟ'ΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Με τη 10958/18.7.1984 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίστηκε 
σε κενή θέση υπαλλήλον του Κλάδου ΣΕ! Κλητήρων στη 
Δ/νση Εσωτερικών της Νομαρχίας Τρικάλων, ο Σωτήριος 
Μουστάκας του Δημητοιου, με βαθμό 12ο, (Αρι8. βεβ, Ι,ΈΙί 
ΥΠ.ΕΣ,. ϊ72/24.8.1984. Πράξη Τριμελούς Επιτροπής Υ¬ 
πουργών 416·/1983). 

0· Νομάρχης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟίΑΣ 

Με τη ΔΙ α/~791 3/21.8.1984 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που εκ- 

ονθηκε σύμσωνα με τις διατάξεις του Π .Δ. 611/77. του 
Ν. 887/7ί>.' του Ν. 301/76 και την 777/83 (ΦΕΚ 315/ 

6.6.83, τ. Β' ) υπουργική απόφαση, προάγονται κατ’ εκλογή 
•από τ·εν 8ο στον 7ο βαθμό. οι κατωτέρω υπάλληλοι του Κλά¬ 

δου ΜΕ! Διοικητικού, επειδή συμπλήρωσαν τον απαιτού- 
μεν·ο για προαγωγή χρόνο υπηρεσίας, περιλαμβάνονται στους 
πίνακες των κατ' εκλογή προακτέο)·/ έτους 1984 και συ- 
γκετρώνουν όλες τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις: 

Γκουβέλου Μαρία 
Βζλτινού Δήμητρα 
Καλογριοπούλου Σοφία 
Δογατζή:—Μόσχου Π ηνελίπη 
Κάμπου,ομαλή Ειρήνη 
Μπόγο ου Ναυσικά 
Γεωργοπούλου—Καρατζίκου Καλλιόπη 
Μιχαηλίδου Αθηνά 
Μανωλά Ανδοιανή 
Πικοακένου Βασιλική. (Αοιθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Υγεία: 

·.< ν, Πρόνοιας Ε Π Η 1233/1036/24.8.84). 

Ο Διευθυντής 
Ε.ΥΑΓΓ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜ.ΪΤΩίΙ 

Στο Προεδρικό Διάταγμα 69720, που εκδόθηκε στις 25.7. 
1984 και δημοσιεύτηκε στις 3 Αυγούστου 1984 στο ΦΕΚ 248 
(τεύχος Γ'), για το διορισμό Εισηγητών του Συμβουλίου, της 
Επικράτειας, προστίθεται ο αοιθ. βεβαιώσεως Υ.Ε.Ε. Υπουρ¬ 
γείου Δικαιοσύνης 7573/31.7.1984, που από παραδρομή δεν 
αναγράφηκε στην περίληψη που εστάλη για δημοσίευση. 

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

Στην 6Ο48.0/2Ο.7.84 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
που δημο,σιεύθηκε στο >249/6.8.84 ΦΕΚ (τ. Γ') και αναφέρε- 
ται στο· διορισμό δικηγόρων στο Π ρωτοδικείο Θεσ/κης, επι 
φέρονται οι εξής διορθώσεις: 
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Το επώνυμο το» Νικολάου Ελευθ. Μπιτξιλέικη. διορθώνε¬ 
ται αοτό το εσφαλμένο «ΜΙπιτζιλάκης» στο ορθό -(Μπιτζιλέ- 
ν-ης». 

Το· όνομα της Αντιόπης Αλες. Καϊοπούλου διορθώνεται από 
το εσφαλμένο «Αντιγόνη» στο ορθό «Αντιόπη». 

(Από το Εθν. Τυπογραφείο; 

Με την υπουργική απόφαση Η/4081/δ&.8.84, που εκδόθη 
·/.$ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,, μετατάσσονται οι ακό¬ 
λουθο: υπάλληλοι σε κενή, ομοιόβαθμη -δέση του κλάδου Μ,ΕΊΙ 
Διοικητικών Γενικής Εκπαίδευσης, ως εξής: 

Συρόπουλος Ηλίας. από τον κλάδο ΣΕ2 κλητήρων, με 9ο 
βαθμό, της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης Καρδίτσας και 
τοποθετείται στο Ιο Γραφείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Καρδί¬ 
τσας. 

Μ'.χαλοπούλουι Ιωάννα, από τον κλάδο ΣΕί2 κλητήρων, με 
10; βαθμό του 2ου Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης Αθήνας και 
σοιίτοθετείται στο ίδιο Γραφείο·, που υπηρετεί και τώρα. 

Ιωσηφίίης Αθανάσιος, από τον κλάδο ΜΕ3 Βοηθών Προ¬ 
γραμματιστών—-Χειριστών της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ με 8ο βαθμό και 
τοποθετείται στο Ιο Γραφείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Κιλκίς. 
(Αριθ. βεβ. ΥΕΕ 1*Π Ε ΓΙΘ 9895/23.8.84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ.ΠΟΣΤΟΛΟε Κ&ΚΛΑΙΗΑΝΗΣ 

Με την υπουργική απόφαση Δ2/197Τ8/22.8.84. που εκδό¬ 

θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτελείται η 8/ 
12.4.84 πράξη του ΠΥΣΜΕ· Δυτικής Αττικής με την οποία 
επ':βλήθηκε στην καθηγήτρια του Κλάδου· Α10 με Μ.Κ.2 
του 1ου Γυμνασίου Ασπ ρο-πύργο». Ελευθερία Μήτση η πειθαρ¬ 
χική ποινή της διακοπής του δικαιώματος προαγωγής για 3 
χρόνια. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ 

Με την υπουργική απόφαση Η/6048/27.8.1984, που εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγετα: αναδρο¬ 
μικά. από 24.ο. 1980. με δικαίωμα λήψης αποδοχών, από τον 
4ο στον 3ο βαθμό του κλάδου ΑΤΙ Διοικητικού της Κ.Υ. 
του ΥΠΕΠΘ. ο Ευάγγελος Τσώκος, διευθυντής με 3:ο βα¬ 
θμό και μυθολογική προαγωγή 2ου βαθ-χού τη; Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ. (Αριθ. βεβ. ΥίΕ,Ε. ΥΠΕΠΘ 10032/28.8.84). 

Με εντολή Γπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 

Κ. ΜΠΕΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

/I(ορθώσεις σφαλμάτων 

Στη 1 149/17.7.84 απόφαση του Νομάρχη Διαμ. Δυτ. Αττ·. 
ν.ή ; σχετικά με αυτοδίκαιη απόλυ-σηι από την υπηρεσία δ/λας 
που δημοσιεύτηκε στο 236/26.7.84 ΦΕΚ τ. Γ' γίνεται διόρ¬ 
θωση από το εσφαλμένο «Σταθοπούλο-υ Ελένη, του Ιωάννη» 
στο ορό ό «Σταθουλοπούλου Ελένη τοω Ιωάννη». 

(Από τη Νομαρχία Δ/τος Δ. Αττικής) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με την 43 32/ΓΟ. 8.1984 απόφαση του Νομάρχη Θε σσαλο- 

νικης. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γί¬ 

νεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία, του Νικολαΐδη 

Ιωάννη - Πσόίδροχου του Αλέξανδοου. γεν. επιθ/τή του Ν. 
309/76. που' υποβλήθηκε στις 25.7.1984. 

Ο Νοαάσχης 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΑ ΚΕΛΛΑΡΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 

Με την Ε.Δ. 1499/16.8,1984 απόφαση ίου Νομάρχη Λέ¬ 
σβου. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 

έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του δασκάλου 
Πελέκου Κων,/ν-ου του Θεοχάρη, με βαθμό Δ./ντή Α' και 
Μ.Κ.8 του Δημοτικού Σχολείου Αγιάσου. 

Με την Ε.Δ. 1320/16.8.1984 απόφαση του Νομάρχη Λέ¬ 
σβου. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 

έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του δάσκαλο; 

Πιντσάρη Πάτροκλου του Παναγιώτη, με βαθμό ΔΛσή Λ 
ια; Μ.Κ.8, που είναι στη διάθεση του ΥΠΕΠΘ. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Π ο-οϊστάχενος Γοσαχατεία; 
ΙΩΑΝΝΗΣ ’ ΦΡ Λ Ν'ΓΖΕΣΚΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ 

Με ;η 1840/20.8.1984 απόφαση του Νομάρχη Φθιο'ιϊ: 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάσεις που ισχυου·, 

ε·;ινε αποδεκτή η παραίτηση απ: την υπηρεσία του Ι’σιμπανου 
Κων/νου του Παναγιώτη, δασκάλου με βαθμό Δ/·.τή Α' και 
Μ.Κ.8. του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, δικαιοδοσίας 
Δ/νστ: Δημοτικής Εκπ/ση; Φθιώτιδας. (Αρ. 267 Ν. 611,· 

1977)' 
Με εντολή Νοχάεχη 
Ο Διευθυντής ΔΤ.ΛΕ. 

ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Μ5 την 26/1984 πράξη της Προϊστάμενης του 1ου Γρα¬ 

φείου Μ.Γ.Κ. Λθηνώ'. που σττ,τίχθηκε στην 22/1984 π.οάξη 
του ΠΥΣΜΕ Αθηνών, εντάσσεται από 12.7.198 4 η καόγ- 

γητρια Μπούγιού*α Αικατερίνη του Πέτρου κλ. Λ2 με Μ.Κ. ι 
του 18ου Λυκείου Αθηνών στο βαθμό του καθηγητή με Μ.Κ.4 

και επί πλέον χτόνο 3 χρόνια. 9 χήνες και 16 ήμερες. (Αριθ. 

βεβ. Υ.Ε.Ε. ΥΪΙΕ ΠΘ*91 δί/31.7.1984). 

II II τοισταυ,ένη 
ΕΑ ΓΙ. IIΑ11ΛΛΙΙΜΗΤΡΟ Π Ο ΥΛΟΥ 

Με την 22/2.7.1984 πράξη της Προϊσταμένης του 4ου 
ι'οαφείου Μ.Γ.Ε. Αθήνας, που βασίστηκε στη,ν 3/1984 πρά¬ 
ξη του ΠΥΣΜΕ Αθήνας, τροποποιείται η ΓοΜ 1.40 984 

ποάξη του 4ου Γραφείου όσον αφορά το υ ισθολογιν.ο κλιμά 
\τ ΐ ΤΤΓίίΓ Π 

\1 και αντί από το Μ.Κ.3 στο Μ.Κ.4 εντάσσεται απο 
21.2.1984 με πλεονάόοντα χρόνο 2 χρόνια. 10 μήνες και 2< 
γιχέσες από το Μ.Κ.3 στο Μ.Κ.3. (ΦΕΚ α' δη,χοσιεύσεως 
Γδ-Ο’ τ Γ'/0.6.1984). (Ατιθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. ΥΠΕΠΘ 9321 ' 

8.8.1984). 

Με την 25/9.7.1 984 πράξη της Προϊοπαμένης του 4ου 
Γραφείου Μ.Γ.Ε. Αθήνας, που βασίστηκε στη 16/1984 πρά¬ 

ξη του ΠΥΣΜΕ Αθήνας, εντάσσεται από 7.6.1984. ημέρα 
συνεδρίας του Συχβουλίου. ο καθηγητής που έχει μονιμοποιη¬ 

θεί χα: έχει εντάξιχη προϋπηοεσία στο Λημόσιο. Γκιρκιζας 
Λάμπρος του Γεωργίου Κλ. Α3 Μ.Κ.4 του 3ου Λυκείου Βύ¬ 

ρωνα. στο βαθμό καθηγητή με Μ.Κ.4 και επί πλέον χρόνο. 
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~ Ζ?3ν'·Χ. 1 μήνα και 9 τν.έ?ες. (Αοιδ. βεβ. 
■>321/8.8.1984). " 

Η Π ίΟΪσταν.έν η 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΕΜΑΝΗ 

ΥιΕΕ ΥΠΕΠΘ 

Με την 3)4/23.7.1984 πράξη της προϊστάμενης της 
Δ/νσης Μ.Γ,ίΕ. Δυτ. Αττικής, που έχε,! εκδοδεί σύμφωνα με 
τη 14/28.6.84 πράξη τον ΠΥΣΛΙΕ Δυτ. Αττικής, εντάσ¬ 

σονται ο: παρακάτω καθηγητές ως ακολουδ^ς: 
Αγρογιάννη Λεμονιά τον Αναστασίου, κα-δηγήτρια κλάδον 

\2 με ΜΚ3 τον Ιον Λυκείου Χαϊδαρίον. από το βαδμό τον 
κα'δηγητή με ΜΚ3 στο βαδμό τον καδηγητή. με Α1Κ4 και 
πλεόνασμα χρόνον στις 28.6.84. 6 μήνες και 27 ημέρες. 
Κανελλοπούλου Παν αγ ιώτα τον Αντώνιον. καδηγήτρεα 

κλάδου Λ,4 με ΜΚ3, το» 7ον Γυμνασίου Κορυδαλλό», από το 
δαδμό τον καδηγητή μ,ε ΜΚ3 στο βαδμό τον καδηγητή με 
ΜΚ4 /.α: με πλεόνασμα χρόνον στις 28.6.84. 1 χρόνο. 5 μή¬ 
νες και 1 ημέρα. 
Θεόδωρόν Χρήστος τον Νικόλαόν, καθηγητής κλάδον Α1 

με ΑΓΚ3. τον 5ου Γυμνασίου Αιγάλεω, από το βαδμό του κα 
'δηγητή με ΜΚ3 στο βαδμό τον καδηγητή με ΜΚ4 και μ 
πλεόνασμα χρόνον στις 28.6.84, 2 μήνες και 4 ήμερες. 
Μελετίου Αημήτριος τον Ιωάννη, ν.αδηγητής κλάδον Α3 

με ΜΚ3, τον Ιον Λυκείου Χαΐδ'α,ρίου, από το βα-δμό τον κα 
δηγητή μ,ε ΑΓΚ3 στο βαδμό τον καδηγητή με ΜΚ4 και με 
πλεόνασμα, χρόνον στις 28.6.84, 6 μήνες και 25 ημέρες. 
Αημητροποόλον—Τόμπιρον Ιωάννα του Παναγιώτη, καδη- 

γήτρια κλάδον Α1 με ΜΚ3, τον 7ου Γυμνασίου Αιγάλεω, από 
το Α,αδμό του καδηγητή με ΜΚ3 στο βαδμό του καδηγητή· μ.ε 
ΜΚ4 και με πλεόνασμα νρόνου στις 28.6.84, 4 μήνες και 10 

ημέρες. (Λριδ. βεβ. ΥΒΕ ΥΠΕΠΘ 932.1/8.8.1984). 

Π Προϊστάμενη 
Π ΛΧΑΓΤΩΤΑ ΣΑΡΔΕΛΗ -ΝιΙΚΟΛΟ ΠΟΥΛΟΥ 

Με τη 46/12.7.84 πράξη τον Προϊσταμένου του Γραφείο·. 
Μ.Γ.Ε. ΑΑος Δυτ. Αττικής, που εκδόδηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρδρων 4 κα: 10 τον Ν.Δ. 287/74 κα: 12 τον 
Ν. Μ99/81 και τη 14/28.6.84 πράξη τον ΙΊΥΣΜΕ Δ/τος 
Αυτ. Αττικής, εντάσσονται οι παρακάτω καδηγητές από 
28.6.84. με πλεονάζοντα· χρόνο υπηρεσίας στην ημερομηνία 
αυτή στο μισδολογικ,ό κλιμάκιο πον εντάσσονται τον αντίστοι¬ 
χο με το όνομά τους ως εξής: 

Από το Μ.Κ.3 στο Μ.Κ.4*. 
Λέλης Ιωάννης τον Χρήστου, κλάδον Α3, 1 χρόνο, 3 μήνες 

και 18 ημέρες. 

Τσαντήλα Παρασκευή του Γεωργίου, κλάδου Α2, 7 μήνες 
κα: 13 ημέρες. 

Αημητροπούλου Φοιτεινή του Γεωργίου, κλάδον Α1, 3 μή¬ 
νες και 1 ημέρα. 

Κατράκ.η Αγλαΐα του Αχιλλέα, κλάδου Α5, 1 χρόνο, 2 μή¬ 
νες και 11 ημέρες. 

Πανοντσάκου Κλεοπάτρα τον Κων/νου, κλάδον Α2, ] χρό¬ 
νο. 7 μήνες και 9 ημέρες. 
Νταό,αρίνου—Ιωαννίδου Αλεξάνδρα του Σταύρον, κλάδον 

Λ2, 1 χρόνο, 3 μήνες και 16 ημέρες. 
Πρινιωτάκης Νικόλαος του Μιχαήλ, κλάδον Α4. 1 χρόνο, 

2 μήνες κ« 7 ημέρες. 

Από το Μ.Κ.4 στο Μ.Κ.4: 
Κορδήις Ενδύμιος. του Κων/νου. κλάδου Α2. 2 χρόνια, 8 

μήνες και 16 ημέρες. 

Ρεπούση Ελευδερΐία τον Αντωνίου, κλάδον Α6. 3 χρόνια, 2 
μήνες και 13 ημέρες. 

Οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν -από τη δημοσίευση των 
εντάξεων στο Φ.Ε.Κ. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ ΥΙΙΒΠΘ' 9621/ 
8.8.84). 

Ο Π ροϊστάμενος 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Με την 94040/4518/21.8.84 υπουργική απόφαση, πον 
εκδόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγοντα: 

κατ’ εκλογή στον 4ο βαδμό οι υπάλληλοι με βαδμό 5ο τον 
Κλάδον ΑΤΙ—Δημοσιονομικού τον Γ.Λ. Κράτους, Βασιλική 
Αποστολάκον—Μάκ,κα. και Μαρία Τσάφκ,α. (Αοιδ. βεβ. ΥΕΕ 
Υπ. Οικονομικών Λ 9730/6765/22.8.84). 

Με την 91011/4661/10.8.84 υπουργική απόφαση, που εκ- 
δόδηικε σύμφωνα με τις κείμενες περί προαγωγών διατάξεις, 
προάγετ-αι καπ’ αρχαιότητα στο· 10ό βαδμό. η υπάλληλος με 
βαδμό 11ο του Κλάδου ΣΕΙ1—Επιμελητών Δημοσιονομικού 
του Γ.Λ. Κράτους Μαρία Αδανασοπουλου. (Αριδ. βεδ. ΥΕΕ 
Υπ. Οικονομικών Λ. 9125/6450/10.8 84). 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 
Ο Δι,ενδνντής 
Γ. ΤΖΕΡΜΙΑΣ 

Με τη Δ.3362/1846/21.8.1984 πράξη τον Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, πον εκδόδηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 

μενες διατάξεις, προάγονται «κατ’ εκλογή» οι παρακάτω 
υπάλληλοι με τον 11ο βαδμό τον Κλάδου ΣΕ1 Επιμελητών 
το» Μηχανογραφικού Κέντρου Υπ. Οικονομικών ('ΜΗ.Κ. 

Γ.Ο) στο 10ο βαδμό τον ίδιον Κλάδου, αναδρομικά με λήψη 
αποδοχών από 17.8.1984 (άρδρο 8 παρ. 1. τον Ν. 887/ 

’979). επειδή έχουν τα απαιτούνε να προσόντα, 
Λ αμπρ οπούλον Α δ αν. 
Δράκου Ιωάννα 
Μπαχούμη Αιμιλία 
Τσαρέ Ελένη 
Μανονσοπού/.ου Ανδριάνα 
Τάίοη Αλεξάνδρα. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ Υπ, Οικονομικών 

Λ 3362/6715/22.8.84). 

ΑΙε εντολή Αναπλ. Υπουργού 
Ο Διενδνντής 

Β. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

Με την Ε.11402/3347/24.8.84 απόφαση τον Διενδνντή 
11 ροσωππ/.ού Εφοριών τον Υπουργείου Οικονομικών, πον εκ 
δόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχουν προαχδε: 
ο: παρακάτω υπάλληλοι ως ακολοόδως: 

Κλάδου ΑΙΕΙ Εφοριών 
Από τον 7ο στον ϋο 5α·9μό κατ' εκλογή: 

Οικονόμου Μαρία 

Από τον 8ο στον 7ο βαδμό κατ’ αρχαιότητα: 
Ζερβονδάκ.η Ελένη 
Ν ικο/.ουζάκη ς Στ αύρ ο ς 
Στρα,τηκόπουλος Χρήστος 
Ζωγράφος Κων/νος 
Συλλαίος Λουκάς 
Λ ν τωνακοπούλον Ευδοκία 
Μαργαριτ η Αγγ ε λ ι κ ή 
Κ αλοπή τ α Στυλ ι αν ή 

Κλάδον, ΑΙΕ2 Δακτυλογράφων Εφοριών 
Από τον 5ο στον 

Γ’ ρ ίμμ η Α ι/.ατε ρ ίν η 
4ο βαδμό κατ’ εκλογή: 

Από τον 8ο στον 7ο βαδμό κατ’ εκλογή: 

IΓ αναγιωτακοπουλου Αγγελική 
Βλάχου Ρόζα—Μαρ 

ί 
17 

ΑΙαντε Αναστασία 
Αευδεοιώτη Αγγελική. (Αριδ. βεβ. ΓΕΕ Υπ. Οικονομι¬ 

κών Ε. 11462/6885/27.8.84/ 

Ο Αιενδ'νντήσ 
ΚΑ Ρ ΓΑΛΗΣ ΒΑΡΣΑΑΙΟΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Με -η 29017Ϊ4ΛΙΟ.8.1904 απόφαση του Υπουργού Γεωρ- 

ν'ας, προάγεται κατ’ εκλογή στον 5ο βαθμό με τις προϋποθε 
σεις των διατάξεουν τον άρθρου 8' του-'Ν. 88 // 19. η Κων/να 
Κάρλ,ου τον Ιωάννη, υπάλληλος τον Κλάδου ΑΓΠ9 Ιχθυολό¬ 
γων με βαθμό 6ο η οποία συμπλή,ρωσε του απαιτούμενο για 
προαγωγή χρόνο υπηρεσίας κ,αι συιμπεριλήφθηικε στους πίνακες, 

προακτέων έτ-ουί 1ΐ904—1985. (Αριθ. βε.β, ΥΕΕ1 Υπουργείου 
Γεωργίας 298174/11531/84. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευθύντρια 
Δ. ΒΟΣΝΙΔΟΥ 

Με την 307423/23ν8.1904 απόφαση τον Υπουργού Γεωρ 
γίας, έγινε δεκτή από την Υπηρεσία η παραίτηση του Ανάστα¬ 
ση ΣταμπΟιλΈη του Ηλία υπάλληλον τον Κλάδου ΑΤ2 Δασο- 
λογικού με βαθμό 7ο. 

Με την 309483/24.8.1984 απόβαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας. έγινε δεκτή από την Υπηρεσία η παραίτηση του Γεωρ¬ 

γίου Χτηστίδη τον Θωμά, υπαλλήλου τον Κλάδου ΑΤΙ Γεω¬ 
πονικού με βαθμό 2ο. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Δ/ντής 

Λ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 

Με την 301352/22.8.19814 απόφαση τον Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας. προάγετε» κατ’ εκλογή στον 7ο σύμφωνα, με τις προϋπο¬ 
θέσεις τον άρθρου 8 τον Ν. 807/79, η. Τζσούλα Παρλίτση 
τον Γεωργίου, υπάλληλος τον Κλάδου ΜΕ& Διοικητικού με 
βαθμό 8ο, που συμπλήρωσε το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται 
·»α προαγωγή στον επόμενο βαθμό. (Αριθ. βε-δ. ΥΕΕ Υπουο- 
γείου Γεωργίας 301352/11579/84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής κ.α,α. 
Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ 
Χίε την 43791. / 1 6.8.1984 απόφαση της Υπουργού Πολι- 

τ’τμού και (Επιστημών, προάγεται κατ’ εκλογή, ο μόνιμος 
υπάλληλος, με 6ο βαθμό, του Κλάδου ΑΤ6 Τόπογράφιον του 
VII.Γί .Ε.. Άγγελος Καμπουράκης τον Νικολάου. στον 
επόμενο τον κατεχομένον 5ο βαθμό. επειδή συμπλήρωσε τον 
απαιτο. /ενο για προαγωγή χρόνο και έχει και τα λοιπά νό¬ 

μιμα προσόντα ατ.ι;. 9.8.04. Η αναδρομικότητα τη,ς προ¬ 
αγωγής. συνεπάγεται και την αναδρομική καταβολή της δια¬ 

φοράς των αποδοχών (άρθρο 8 τον Ν. 887/79). (Αριθ. βεδ. 

ΥΕΕ/ΥΠ ΠΕ/8506/16.8.1984). 

Με τη 437^2/16.8.84 απόφαση της Υπουργού Πολιτι¬ 

σμού και Επιστημών, προάγεται κατ’ εκλογή η μόνιμη υπάλ¬ 

ληλος. μ* 7ο βαθμό. του Κλάδου ΑΠΤΟ Μουσειακών Γλυ¬ 

πτών τον ΥΠ.Π.Ε., Πηνελόπη Τρίτον τον Γεωργίου, στον 
επονενο τον κατεχομένον 6ο βαθμό. αναδρομικά από 30.1. 

1984. επειδή συμπλήρωσε από την ημερομηνία αυτή τρν’ 

απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο και έχει και τα λοιπά νό¬ 
μιμα προσόντα. 

Π αναδρομικότητα της προαγωγής συνεπάγεται και την 
αναδρομική καταβολή της διαφοράς των αποδοχών (άρθρ,ο 8 

τον <Ν. 887/79Υ (Αριθ. βεδ. ΥΕΙΕ/ΥΠ:ΠΕ/850ί8/16.8. 
1984). 

Με τη 43793/16.8.1984 απόφαση της Υπουργού Πολιτι¬ 

σμού και Επιστημών, προάγεται κατ’ εκλογή ο μόνιμος υπάλ¬ 

ληλος με 7ό βαθμό, του Κλάδου ΑΤ7 Καλλιτεχνών Συ¬ 

ντηρητών και Μουσειακών Ζωγράφων του ΥΠ.Π.Ε., Αντώ- 

νης Φουντουλάκης του Μηνά, στον επόμενο του κατεχομένου 
6ο βαθμό, επειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο για προαγωγή 
χρόνο και έ(χει και τα λοιπά νόμιμα προσόντα από 10.7.84. 

II αναδρομικότητα της προαγωγής συνεπάγεται και την 
αναδρομική, καταβολή της διαφοράς των αποδοχών (άρθρο 
8 τουΝ. 887/79). (Αριθ. βεδ. Υ!Ε!Ε/ΥίΠ ΠΕ/8506/16. 

8.1984). 
Με εντολή Υπουργού 

Ο- Διευθυντής 
ΔΗ Μ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην 27271/27.6.1984 απόφαση της Υπουργού Πολιτι¬ 

σμού και Επιστημών, που δημοσιεύτηκε στο 223/Γ/13.7.84 

ΦΕιΚ.. με θέμα «Διορισμός υπαλλήλου σε -δέση του Κλάδου 
ΑΤ2 Αρχαιολόγων» διορθώνεται το εξής: Από το εσφαλμέ¬ 

νο «διορίστηκε η Ανατσασία Λαζαριδου- του Ιωάννη» στο ορ¬ 

θό «διορίστηκε η Αναστασία Λαύαρίδου του Ιωάννη». 

(Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΗΡ0ΤΛΞ1ΛΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Με την 58504/6985/α/1ΐ6.8.19-84 απόφαση του Διευθυν¬ 

τή της Δ/νσης Δ/κού του ΥΧΟΙΙ, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, παρέχεται ο δασικός μισθός του 
4ου βαθμού στους πιο κάτω υπαλλήλους με 6ο βαθμό του 
Κλάδου ΑΡ1 Πολιτικών Υπομηχ/κών από την ημερομηνία 
που γράφεται απέναντι από το» καθένα, αναδρομικά και με 
δικαίωμα λήψης διαφοράς αποδοχών, επειδή έχουν συμπληρώ¬ 

σει τρία (3) χρόνια παροχής βασικού μισθού 5ου βαθμού, 

κρίθηκαν κατ’ εκλογή προακτέοι για το έτος 1984 και έχει 
περάσει και τα χρονικό διάστημα του ενός (1) μηρός σύμ¬ 

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79. 

Φασουλάκη Ευαγγελία, από 16.7.198-4 
Εξαδακτύλου Ευαγγελία, από 7.6.1984. 

Από 5.7.1984: 
Λυκάκη Φωτεινή 
Αλε ξοπούλου-Αθ αν ασοπούλου Σωτηρ ία 
Ζαδερδινού Ουρανία 
Πολ ίτου-Τουρή Αρίστη 
Τσάντα-Βοϊδομάτη Ελένη 
Αογοθέτν, Γιολάντα. ίΑειθ, βεβ. ΥΕΕ ΥΧΟΙΙ 27 49,-6 

8.1984-). 

Ο1 Διευθυντής κ.α.α. 
Π. ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Με την ΥΠΑ/Δ1 /Α/29816/8367/16.8.1981 απόφαση 
τ:··> Υπο-ογού Συγκοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθείσα από 
την ενεργό υπηρεσία η υπάλληλος με 8ο βαθμό του Κλάδου 
ΑΤ5 Οικονομικών Ζωή Μαστροκώστα του Κων/νου από 28. 
6.1984 ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού της στην Εθνι¬ 
κή Τράπεζα, της (Ελλάδος. 

Με την ΥΠΑ/ΔΓ/Α/29818/8366/16.8.84 απόφαση του 
Υπουργού Συγκοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε¬ 

νε" διατάξεις, έγινε δεκτή η υποβληθεί-σα παραίτηση από την 
ενεργό υπηρεσία του υπαλλήλου με 4ο βαθμό του Κλάδου 
ΑΡ2 Ε.Ε.Κ. Λάιου Γεωργίου του Αγγέλου. 

Με την ΥΠΑ/,Δ/1 /Α/29817/8366/16.8.1984 απόφαση 
του Υπουργού Συγκοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα μ.ε τις 
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ΥΛψΑνι- διατάξεις, βγινε δεκτή η υποβληθείσα παρ-αίτημηΐ 
Τγΐν 2'·ίογό υπηρεσία της υιπχλλήλου με 9ο βαθμό- του1 

Κλοοου ΜΒ5 II ασοχής Πληροφοριών Π απσδημητρίου Μ«- 
Ρ’ζ; του Στεφάνου. 

-Με την 25857/4560/21.8.84 απόφαση του Υπουργού 
— υγκοινωνιών. προσλαμβάνεται ως υπάλληλος με 12ο βαθμό 
"ου Ελαίου ΣΕΙ Κλητήρων του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
··’* :'·»τη δοκιμασία ο Νικόλαος -Καροπίίης του; Χαραλ-άμπους, 
"ου εχει τα νόμιμα -ροτόντα και προς π/.ήρωση. κενής οργα- 
νικη,ς θέσης. τοποθετείται δε στη. Δ/νση Συγκοινωνιών 
Ηεσσαλονίκης. (Αριθ. ΙΓ.Τ.Κ.Τ. 412/1983- Αριθ. 6ε€. 
ΥΈ1 Υ- -υγκο'.ν ωνίων 4 / / Π/23.8.84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με την 6684/21.8.84 απόφαση του Υπουργού Κοινωνι¬ 

κών Ασφαλίσεων, διορίζεται η Ελπίδα Πραξιάδου ως μετα¬ 
κλητή ο— άλληλος με 4ο βαθμό στο Γραφείο της Υφυπουργού 
Ινοινοινικών Ασφαλίσεων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Με την 300/5/95 από 22.8.1984 απόφαση, του Υπουργού 
Λημόσιας Τάξης, τίθεται ο Ανθ/στής Μπέσσας Ευάγγελος 
του Δημητριου. (Α.Γ.Μ.Σ. (422-27), που γεννήθηκε το έτος 
1939 στη Σπερχειάία Φθιώτιδας — Φθιώτιδας. σε αργία 
;:α πρόσκαιρου παύσεως επί δύο (2) μήνες για ραθυμία και 
αμέλεια περί την εκτέλεση των καθηκόντων του, κατ’ εφαρ¬ 
μογή των διατάξεων των άρθρων 7. 8 και 45 του Ν. Δ/τος 
343 Τ869 «περί βαθμού και κατχστάσεως εν γένει των Αξιω¬ 
ματικών των Σωμάτων Ασφαλείας». 

Με την 300/8/26 από 22,8.1984 απόφαση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης, τίθεται ο Ανθ/στής Χωρ/κής Τσιούτσιας 
Αθανάσιος του Δημητριου. Α.Γ.Μ.Σ. 58904). που γεν¬ 

νήθηκε το έτος 1936 στο Ψάρι Τριφυλίας — Μεσσηνίας, 

σε απόταξη, για παραπτώματα που αφορούν την τιμή και τη·· 
υπόληψη του Αξιωματικού και του Σώματος της Χωρ/κής. 
κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθοων 16 και 17 παρ. 
I εδαφ. γ' του Ν.Δ. 348/1969 «περί βαθμού και καταστά- 
σεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας». 

Ο Ανθ/στής αυτός δεν εγγράφεται στο στέλεχος της εφε¬ 
δρείας. 

Με την 300/10/751 από 23.8.1984 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Δημόσιας Τάξης, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, 

ο τελών εκτός οργανικών θέσεων Ανθυπασπιστής Χωρ/κής 
Διαυάντης Κων./νος του Θεοδώρου. (Α.Γ.Μ.Σ. 60848·), γεν. 
το έτος 1932 εις Πορτή — Καρδίτσας —· Καρδίτσας, από 
1.9.1984. πο·υ συμπληρώνει ένα μήνα από την προαγωγή του 
στο βαθμό- του Ανθ/στή και 2δετή πραγματική υπηρεσία και 
δεν εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας. 

Με τη 1ι0014/ί17.8.1984 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, α¬ 
νακαλείται η 15,624/24.11.1 983 ομοία του ιδίου ως άνω Υ¬ 
πουργού. ως προς τον Αρ.χιφύλακα Βασίλειο Οικονόμου του 
Γεωργίου με την οποία εντάχθηκε σε κενή θέση υπαλλήλου 
Αγροφυλακής Κλάδου ΜΕΤ Διοικητικού με 8ο βαθμό και το¬ 
ποθετήθηκε στο Αγρονομείο Ναυπλίου-Αργολίδας και η οποία 
δημοσιεύθηκε στο 2/5.4.1984 ΦΕΚ τ. Γ'. λόγω μη αποδοχής 
της εντάξεώς του και τοποθετήσεώς του. 

Με τη 10015/17.8.1984 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, α- 

■-α/.αλόίτα: η Μ !! 0-/39,7.1983 ομιία του ίδιου ως άνω Υ¬ 

πουργού. ως προς τους Λρχ:φύλακες Π αναγιώτη Βρυώνη του 
Δημητριου και Διονύσιο Μαρκόπουλο του Παναγιώτη με την 
οποία εντάχθηκαν σε κενές θέσεις υπαλλήλων Αγροφυλακής 
Κλάδου Μ,ΕΙ Δ/κού με 8ο βαθμέ και τοποθετήθηκαν στα 
Αγρονομεία Χατζή-Μεσσηνίας και Ληξουρίου-Κεφαλληνίας 
αντίστοιχα και η οποία δημοσιεύθηκε στο 339/20.10,1988 
ΦΕΚ τ. Γ' λέγω μη αποδοχής της εντάξεώς τους και τοπο- 

θετήσεώς τους. 

Με την 9338/80.7.84 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, παρέχεται ο βασικός μισθός του 3ου βαθμού στο Δη- 

μήτριο Μανουσάκη του Εμμανουήλ. υπάλληλο του κλάδου 
ΑΡ)1 Δ/κού με βαθμό 4ο. επειδή συμπλήρωσε υπερτριετή 
υπηοεσία στον 4ο βαθμό και κρίθηκε προακτέος κατ’ εκλο¬ 

γή/ ΙΑριθ. βεβ. ΥΡΈ Υπ. Δημ. Τάξης 7274/23.8.84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στο Π ροεδρικό Διάταγμα της 17.7.1984 που δημοσιεύθηκε 
στο 244/1.8,84 (ΦΕΚ τ. Γ') και αφορά τις προαγωγές 
των Υπαστυνόμων Β' Τάξης, γίνονται οι εξής διορθώσεις: 

α) Από το -εσφαλμένο «22786 Χρυσικός Ανδρέας του Δη- 
μητρίου», στο ο.ρ-θύ «22624 Χρυσικός Αντώνιος του Γεωρ¬ 
γίου». 

β) Από το εσφαλμένο «227(35 Χρυσικός Ανδρέας του Δη- 
αητρίου», στο ορθό «22736 Χρυσικός Ανδρέας του Δημητριου». 

γ) .Από το εσφαλμένο «Πατσόρη» στο ορθό «Πατσού- 

εης». 
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Με την 301/9/260 από 22.8.1984 απόφαση του Αρχη¬ 

γού Χωροφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, προάγονται από 22.8.1984 στο βαθμό του Ενω¬ 
μοτάρχη ο: κατωτέρω αναγραφόμενοι Υπεν/ρχες Γενικών 
Υπηρεσιών, επειδή συμπλήσωσαν είκοσι δύο (22) χρόνια υπη¬ 

ρεσίας στο Σώμα της Χωροφυλακής: 

Νήμας Ευθύμιος του Βασιλείου 
Γεωργίου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 
Γιαχνάκης Παντελής του Γεωργίου 
ΧατΊηοωτίου Ανδρέας του Κωνσταντίνου. (Αριθ. βεβ. 

ΥΕΕ; Υπ Δημ. Τάξης 6886/8.8.84Υ 

Με την 301/17/394 από 22.8.1984 απόφαση του Αρχη¬ 

γού Χωροφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, προάγεται στο βαθμό του Υπεν/ρχη από 22.8. 

'98ί4 ο Χωροφύλακας Γενικών Υπηρεσιών Κατικάκης Στυ¬ 

λιανός του Κωνσταντίνου, επειδπ συμπλήρωσε δυκα οκτώ 
(18) χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα της Χωροφυλακής. (Αριθ. 

6εβ. ΥΕΙΕ: Υπ. Δημ. Τάξης 6885/8.8.84). 

Με την 684ι13/^/Ι κη από 28.8.1984 απόφαση του Αρ¬ 

χηγού Χωροφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, π ρ τάχθηκε στο βαθμό του Υπενωμοτάρχη και τέ¬ 
θηκε. ως υπεράριθμος, εκτός οργανικών θέσεων, ο Χωροφύ¬ 

λακας Κουσκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, γιατί κρι- 

θηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Χω¬ 

ροφυλ ακήσ. με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επι¬ 

τροπής. (Αριθ. βεβ. ΥΕΙΕ Υπ. Δημ. Τάξης 7014/8.8.84). 

Ο Αρχηγός 
Αντ/γος ΓΑΠί. ΜΠΡΙΛΑΑΚΗΣ 



2338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 

Με ττ,ν 84957/1/32 α-ό 23.8.-84 απόφαση του Α' Υπαρ- 

χγ,γού Χωροφυλακής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις νόμιμες 
διατάξεις, απολύεται, με αίτησή του, από το Σώμα της Ελ¬ 

ληνικής Χωροφυλακής, ο Χωρ/κας Παπαδάκης Νικόλαος 
του Εμμανουήλ, λόγω συμπλήρωσης των 2/3 της εθελούσιας 
υποχρέωσης που α>έλαβε από της εξόδου του εκ της Στολής. 

Ο Α' Υπαο/ηγός 
Υποσ/γος ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΡΟΜΟΣΤΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Με τη Δ.Α. Γ.)[2/21.8.84 απόφαση του Νομάρχη Κοριν¬ 

θίας. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

έγινε αποδεκτή η από 16.8.1984 αίτηση παραιτήσεως από 
την υπηρεσία του αγροφύλακα Νικολάου Κούτρα του Αλεξάν¬ 

δρου. υπαλλήλου Κλάδου ΣΕ2 (Αγρ/κων), με βαθμό 10ο. 
περιοχής Σοφικού - Αγρονομείου Κορίνθου. 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΆΤΡΟΠ ΟΤΛΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Με την 8ι67/'1.8.1984 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται 

κατ' αρχαιότητα στο 10ο βαθμό ο υπάλληλος Αγρ/κής 
Κων/νος Κυρμεντζας του Κυριάκου. Κλάδου ΣΕ® (Αγρ. 

κων), που έχει όλα τα απαιτούμενα από το Νόμο για προα¬ 
γωγή τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αναδρομικά από 1.2. 
1984 και με δικαίωμα λήψεως αποδοχών με το νέο δαθμό 
από 16.4.1984. ηυέοα που επανήλθε και ανέλαβε υπηοεσία. 

< Αριθ. ζεδ. ΥιΕΐΕ Τπ. Λημ. Τάξης 6950/13.8.1984). 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διοικητής Αγροφυλακής 

ΤΙ Μ* 1ΛΕΩΝ !ΤΛ!ΤΤ Λ ΚΩ ΣΤ Λ Σ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Με τη 10131/78/84/21.8.1984 απόφαση του Υπουργό 
Εμπορικής Ναυτιλίας, που στηρίζεται στις ισχύουσες διατά¬ 

ξεις, έγινε αποδεκτή η από 10.8.1984 αίτηση παραίτησης 
από την Υπηρεσία της μόνιμης πολιτικής υπαλλήλου ΥΕΝ 
Βαρουχά Χρυσούλας του Εμμανουήλ με 5ο βαθμό του Κλά¬ 
δου ΜΕ1 Διοικητικού, λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρό- 

;ου στο Δημόσιο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


