
2363 

/ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1984 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

273 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με την :2257'7/ί21.8.1984 -απόφαση του Υπουργού Π,ροε- 
δρίας Κυβερ-ν-ήσεως, παρέχεται ο βασικός μισθός του 2ου 
β-α&μού στον υπάλληλο- με 4ο βαδμό και μισδό 3ου βαδμοι 
του κλάδου ΑίΤ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεώργιο Τελέλη 
του Ιω-άννη, από 20 Αύγουστου 1084, δηλαδή μετά ένα μήνα 
από τότε που κενώθηκε η για πλήρωση δέση?< επειδή έχει τα 
νέμιμ-α. προσόντα. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ Γπουργ. Προεδρίας Κυ¬ 

βερνήσω ς 8033/21.8.1084). 

Με την 221578/21.8.1984 απόφαση του Υπουργού Προε¬ 
δρίας Κυβερνήσεως,, παρέχεται ο βασικός μισδός του 4ου 
β-αδμού στους υπαλλήλους με 6ο βαδμό και μισδό δου βαδμού 
του κλάδου ΑΤ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σοφία Αντεδάκη 
του Χρήστου ’και Ιωάννη Σάρκο του Κων/νου, από 15 Αύγου¬ 
στου 1984, δηλαδή, ένα μήνα μετά τη συμπλήρωση του απαι- 
τούμενου για τη μισδολογική προαγωγή τους χρόνο, επειδή 
έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστκά προσόντα. (Α,ριδ 
βεβ. ΥΕΙΕι Υπουργ. Προεδρίας- Κυβερνήσεως 8032/21.8.84). 

Με την 22579/21.8.1984 απόφαση του Υπουργού Προε¬ 
δρίας Κυβερνήσεως, παρέχεται ο βασικός μισδός του 4ου· βαδ- 
μού στην υπάλληλο- -με 6ο. βαδΙμό και μισδό 5ου β-αδμού του 
κλάδου ΑΤ του Ελεγκτικού Συνεδίρίου Βασιλική Αίναλήτου 
Βασιλείου, από 30 Μαΐου 1984, δηλαδή ένα μήνα μετά τη 
συμπλήρωση του -απαιτούμενου για τη μισδολογική προαγωγ 
της χρόνου, επειδή έχει τα απαιτούμε να τυπικά και ουσια¬ 

στικά προσόντα. (Αριδ. βεβ. ΥΕΙΒ Υπουργ. Προεδρίας Κ 
βερνήσεως; 803-6/21.8.1984). 

Με την 22579/21.8.1984 απόφαση του Υπουργού Προε¬ 
δρίας Κυβερνήσεως, πρ-οάγεται, -κατ’ εκλογή., στον 4ο βαδαό 
του κλάδου ΜίΕΙ -- Διοικητικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ο υπάλληλος με 5ο βαδμό Νικόλαος Π ολυζωγόπουλος του 
Κωνσταντίνου, που έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσ: α¬ 

ττικά ποοσύντα. (Α:ιδ. βεβ. ΥΕΕ Υπουργ. Ποοεδρίας Κυ¬ 
βερνήσεις 8938/21 !δ. 1984). 

Με την- 22584/21.8.1984 απόφαση του Υ πουργου Προε¬ 
δρίας Κυβερνήσεως, παρέχεται ο βασικός μισδός του 4ου βαδ¬ 
μού στους υπαλλήλους με 6ο βαδμό και μισδό 5ου βαδμού του 
κλάδου ΑΤ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Στέφανο- Αναγνωστό- 
πουλο του Χρήστου, Αφροδίτη Στάδη του Παναγιώτη, Διο¬ 
νυσία Ευαγγελάτου του ..Παναγιώτη, Αλίκη Αημητρΐου του 
Ιωάννη, Ιωάννη Μπορμπότη του· Χρήστου·, Γεωργία Χονδρέα 
του Νικολάου και Μαρία Μπρεκουλάκη του· Αργυρίου, επειδή 
έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσι-αστικά προσόντα. (Α- 

ρδ. βε.β. ΥΈΐΕ Υπουργ. Προεδρίας Κυβερνήσεως 8035/21. 
8-1984). 

Με την 22585/21.8.1984 απόφαση του Υπουργού Προ¬ 

εδρίας Κυβερνήσεως, προάγοντα: κατ’ εκλογή, στον 6ο βαδ- 

μο του Κλάδου ΑΤ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι υπάλληλοι 
με 7ο βαδμά : Βασιλική Δ,ραγουμάνου σύζ. Κων/νου, Άννα 
Σπυριδάκη του Ζαχαρία, Χρηστός Λιάπης του Ευαγγέλου, 
Ελευδερία Κιάμου σύζ. Χρήστου, Θεοχάρης Θεοδωρ ύπουλος 
του Νικολάου, Κυβέλη. Σταυροπούλου σύζ. Νικολάου, Βασί¬ 

λειος Δήμου του Πασχάλη, Ελένη Σαμοίλη του Γεωργίου, 
Ιωάννης Ντόνιας του Λεωνίδα, Εμμανουήλ Ορφανάκης του 
Γεωργίου, Δέσποινα Αβραάμ σύζ. Σάββα, Γεώργιος Χάλακας 
του Γηργορίου, Μαργαρίτα 11 αναγιωτοπουλου του Αντωνίου, 
Δημοσδένης Χατζόπουλος του Βασιλείου και Χρηστός Ρο- 

ποκης του Γρηγορίου, που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και 
ουσιαστικά ποοσό-ντα, (Αοιδ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουογ. Προε- 
Π,ιας Κυβ^ήπως 8037/21.8 1984). 

Με την 22588/21.8.1984 απόφαση το> Γπουργου Προ 
εδρίας Κυβερνήσεως, παρέχεται ο βασικός μισδός του 4ου 
βαδμού στην υπάλληλο με 6ο βαδμό και μισδό 5ου βαδμού 
του Κλάδου ΑΤ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Περσεφόνη Πα*· 
παδογιάννη του Παντελή, από 16 Ιουλίου 1984, δηλαδή ένα 
μήνα μετά τη συμτίλήρωση του απαιτούμενου για τη μισδο- 
λογική προαγωγή της χρόνου, επειδή έχει τα απαιτούμενα 
τυπικά και ουσιαστικά ποοσόντα. (Αριδ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. 
Προεδρίας Κυβερνήσοως '8034/21.8.198-4). 

Με την 22589/21.8.1084 απέίραιη του Υπουρρί Προ 
εδρίας Κυβερνήσεως, εντάσσεται: η υπάλληλος με 8ο- βαδμό 
του Κλάδου ΑΤ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γαρυφαλλιά-—- 

Μαρία Παπαδοπούλου του Ευαγγέλου στον 7-ο βαδμό του 
Κλάδου που ανήκει (ΑΤ) και με πλεονάζοντα χρόνο στο 
βαδμό αυτό κατά τη 15.5.1984, δύο χρόνια, δύο μήνες κα, 
οκτώ ημέρες (2·'—2—8), επειδή έχει γι’ αυτό τα τυπικά 
κα: ουσιαστικά προσόντα. (Αριδ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργ. Προ- 

εδρίας Κόβερνήσεως 8039/21.8.1984). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην 20-747/24,7.]984 απόφαση του Υπουργού Προε¬ 

δρίας της Κυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στο 245/1.81984 

ΦΕΚ (τεύχος Γ') επιφέρεται η παρακάτω διόρδωση σφάλ- 

ματος από το εσφαλμένο «Ματσού/τα» στο ορδό «Μπατσού- 

τα». 

(Από το Εδνικό Τυπογραφείο) 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Με Π ροεδρικό Διάταγμα της 3.8.1964 αναγνωρίσθηκε 
ο Νικόλαος Λαζαρίδης ως Επίτιμος Προξενικός Πράκτο¬ 

ρας της Ιταλίας στην Καβάλα. 
Με άλλο Προεδρικό Διάταγμα με την ίδια ημερομηνία 

επι τράπηκε στον Νικόλαο Λαζαρίδη να δεχθεί τη &έση του 
Επίτιμου Προξενικού Πράκτορα της Ιταλίας στην Κα¬ 

βάλα. 

Με Προεδρικό Διάταγμα της 3.8.1984 αναγνωρίσθηκε ο 
Αναστάσιος Π ανταζόπουλο-ς ως -Επίτιμος Πρόξενος των 
Σεϋχελλών στην Αόήνα. 
Με άλλο Προεδρικό Διάταγμα με την ίδια ημερομηνία 

επι τράπηκε στον Αναστάσιο IIανταζόπουλο να δεχόεί τη 
όεση του Επίτιμου Προξένου των Σεϋχελλών στην Αθήνα. 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ιΏΑ^δΐΣ ΧΛΡΑΛΑΡτΠίίίΙΟΥΑΟε 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Με τη Φ. 161/300/ΑΔ. 27,3014/18.8.1984 απόφαση τ» 

Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις : 
Προάγετα: αυτοδίκαια από τον 4ο στον 3 ο βαθμό, ο μό¬ 

νιμος υπάλληλος του Κλάδου ΑΡ1Γ9 Μη,χαν/των—Ηλεκτρ/ 
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής 7Αμυνας/Τενικού Ε¬ 

πιτελείου Αεροπορίας Τσελεπής Αθανάσιος του Παναγ. 

^ΑΜ 386) που αποχωρεί από την Υπηρεσία, επειδή έχει 
λάβει το μισθό του 3ου βαθμού και σύμφωνα με τις διατά¬ 

ξεις του άρθρου .12 του Ν. 887/79 κατά την αποχώρησή το; 

προάγετα: αυτοδίκαια στο βαθμό αυτό. 
Γίνεται αποδεκτή η αίτηση παρ αίτησε ως από την Υπηρε¬ 

σία του ως άνω μονίμου υπα7ύλήλου με 3ο βαθμό του Κλά¬ 
δου ΑΡΠ9 Μηχαν/τών—Ηλεκτρ:τ/τών Τσελεπή Αθανα¬ 

σίου του Παναγ. (ΑΜ 386) και απαλλάσσεται αυτός από 
τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. (Βεβαίωση αναλήψεως υπο- 

χοεώσεως της Δ/νσεως Οικονομικού ΓΕΑ υπ’ αοιθ. 106/ 

8:8.84). 

Με τκ Φ.161/310/ΑΔ. 283964/20,8.84 απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κε ίμεν-ε ς δ ιατάιξ ε ις: 

Προάγεται αυτοδίκαια από τον 4ο στον 3ο βαθμό, ο μόνι¬ 

μος υπάλληλ:ς του Κλάδου ΑΡΠ10 Τεχνιτών αομοδιότητας 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου· Αεροπο¬ 

ρίας Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ του Δηαητρ-ίου (ΑΜ 994) 
που αποχωρεί από την Υπηρεσία, επειδή έχει λάβει το μισθό 
του 3ου βαθμού και σύμφωνα» με τις διατάξεις του άρθρου 1 2 
του Ν. 887/719 κατά τηιν αποχώρησή του προάγεται αυτοδί¬ 
καια στο βαθμό αυτό. 
Γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραιτήσεως από την υπηρε¬ 

σία του ως άνω μονίμου υπάλληλου με 3ο βαθμό· του κλάδου 
ΑΡΠ10 Τεχνιτών Κωνσταντινίδη Εμανουήλ του Δημητρίου 
(ΑΜ. 994) και απαλλάσσεται αυτός από τα υπηρεσιακά 
του καθήκοντα. (Βεβαίωση αναλήψεως υποχρεώσεως της 
Διευθύνσεως Οικονομικού ΓΕΑ υπ’ αριθ. 109/9.8.84). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΑΙΚΟΣ 

ΔΙε τη Φ. 471.51/344/788188/Σ. 3226/14.8.1984 από¬ 

φαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, η μόνιμος υπάλληλος 
του ΥΕΘΑ/ΓΕΙΣ-, του ιδίου προσωρινού κλάδου ΑΡί2ί Δ/κού 
Ν. 887/79 με βαθμό 4ο- Κολοβού Μαρία του Δημητρίου 
(ΑΔΙ 2168). προάχθηκε κατ’ εκλογή αυτοδίκαια από τον 
4ο στον 8ο βαθμό, επειδή έχει πάρει μισθολογική προαγωγή 

του 3ου βαθμού έγινε δεκτή η αίτηση παραιτήσεως της και 
απαλλάχθηκε από την άσκηση των υπηρεσιακών της καθη¬ 
κόντων. 
Η υπάλληλος διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της 

υπαλληλικής της σχέσεω·ς τον τίτλο της δέσεως της, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του ΠΔ 611/77. 

Με τη Φ.471.51/343/788258/Σ 3226/14.8.84 απόφαση 
του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, η μόνιμος υπάλληλος του 
ΥΕΘΑ/ΓΕ'Σ, του ιδίου προσωρινού κλάδου ΑΡ2 Δ/κού Ν. 
887/79 με βαθμό 4ο- Αναστασίου Δέσποινα του Φωτίου Αλί 
2856, προάχθηκε κατ’ εκλογή αυτοδίκαια από τον 4ο στον 
3ο βαθμό. επειδή έχει πάρει μισθολογική προαγωγή του 3ου 
βαθμού, έγινε δεκτή η αίτηση παραιτήσεως της και απαλ¬ 
λάχθηκε από την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων. 

Ο Αρχηγός 
Αντγος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΚΑΦΑΣ 

Με τη 471/45/788645/2. 3162/8,8.84 απόφαση Β' Υ· 
παρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις, η μόνιμη υπάλληλος του ΥΈ 
ΘΑ/ΓΕΣ του κλάδου ΜΕ2 Διοικητικού με βαθμό 8ο Αμοιρί- 
δ ου Παναγιώτα του Αθανασίου (ΑΔΙ 6928), τέθηκε σε δια¬ 
θεσιμότητα , λόγω νόσσ-ου·, δ'εκτικής ιάσεως (επαπειλουμένη 
-κύηση), για δέκα τέσσερις (14) ημέρες, από 14.6.84 μέχσι 
27.6 84. 

Με τη Φ.413.2/26/3-16976/Σ.3558/22.8,1984/ΓΕΣ/1 ο 
ΕΓ/4/3 απόφαση του Β' Υπαρχηγου του Γενικού Επιτελείοι 
Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

Μόνιμο ποιούνται οι παρακάτω Εθελοντές: 
Αρχιλοχίες. 
' Οπλων: 

Τεθωρακισμένων Γλάστρας Νικόλαος το<υ Ευριπίδη, Αΐ? 
9384, ΣΑ 134/1061192/79. 
Πεζικού ΔΙπούκουρας Γεώργιος του Αδαμάντιου, ΑΜ 

9376, ΣΑ 141/127060/78. 
Τεθωρακισμένων Λουκοβίτης Μιχαήλ του Αστέοιου, ΑΜΑ 

9383. ΣΑ 131/97363/78. 
Πεζικού Τ’επελίδης Κωνσταντίνος του Αλεξίου, ΑΜί 

9879. ΣΑ, 12:3/74583/78. 
Πεζικού Δίαυοοθαλασσίτης Ευάγγελος του Παναγιώτ- 

ΑΔΙΥ 9378, Σ)Α 116/54422/79. 
Τεθωρακισμένων Χρήστου Κωνσταντίνος του Ελευθεοίοι1 

ΑΜΥ 9681, ΣΑ 78596/79. 

Π εζικού Νικίολαίδης Νικόλαος του Θεμιστοκλή, ΑΔ17 
9380-, ΣΑ 136/109638/78. 
Τεθωρακισμένων Τσορμπατζογλου Αναστάσιος του Εμμα¬ 

νουήλ, ΑΜΥ 9381, ΣΑ 137/114474/78. 
Πεζικού Σκούρας Κωνσταντίνος του Γεονργίου. Α,ΔΙΥ 

9377. ΣΑ 103/19819/80, 
Π υο ο'βολ ι κού Σικ ρ εκ α ς Κω ν σ τ αν τ ίνο ς του Ευαγγέλ ου. ΑΔΙ Υ 

9385,4 Σ Α 15)2/159383/79. 

Πεζικού Αθανασίου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου. ΑΔΙΥ 
9375. ΣΑ 127/84270/70. 

Εφοδιασμού—Μεταφορών ; 
Καστράνκς Ηλίας του Αθανασίου. ΑΔΙΥ 9389. ΣΑ 134/ 

103305/79. 

Ζυγούρης Φώτιος του ΙΙετικλή, ΑΔΙΥ 9387, ΣΑ 125/ 
78046/78. 

Ζηκίδης Απόστολος του Ηρακλή. ΑΔΙΥ 9388. ΣΑ 125/ 
78239/79. 

Υλικού Πολέμου: 
Δημούδης Γεώργιος του Δκ μητριού, ΑΔΙΥ 9390:, ΣΑ 1381/ 

11771/80: 

Τεχνίτης Πυροβολικού: 

Καρασερίδης Σπυρίδωνας του Κωνσταντίνου. ΑΔΙΥ 9386. 
ΣΑ 137/115619/79. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 2365 

Ελπλοχί&ς. 
Όπλου: 

Π εζτΛοίϋ Μητάτος Χαράλαμπο-σ του Εμμανουήλ, ΑΜΤ 
8903, ΣΑ 130/90537/83, 

Τεχνικού: 
Ζιώγας Γεώργιος του Δηωητρίου, ΑΜΤ 8888, ΣΑ 141/ 

1 31371/81. 
Καλφάκης Ιωσήφ του Στυλιανού, ΑΜΤ 8890, ΣΑ ί 17/ 

ο5595/83. 
Βλάχος Χριστόδουλος του Κωνσταντίνου. ΑΜΤ 8889, ΣΑ 

125/784 43/86. 
Μαυρομάτης Χαοίλαος του Ευσταθίου, ΑΜΤ 8894, ΣΑ 

136/111344/8-2. 

Τεχνίτης Εφοδι-ασμοί—Μεταφορών : 
Μ άνθος Νικόλαος του Σπυοίδωνα. ΑΜΤ 8895, ΣΑ 127/ 

83087/81. 

Τεχνίτης Π υροτεχν ο υ ργό ς: 

Π ανταζίδης Νικόλαος του Δημτ,τοίου. ΑΜΤ 8896, ΣΑ 
135/10Θ156/83. 

Τεχνίτης Τγειο νομικού: 
Κ,ρ ητι κ όπουλ ο ς Σίτ έφ·ανο ς τ ο υ Π αν αγ ι ώ τ η, ΑΜΤ 9391, 

ΣΑ 116/53103/80. 

Τεχνίτης Τεθωρακισμένων: 

ΤτΐΌλάκης Ευάγγελος του Αχιλλέα, ΑΜΤ 8899, ΣΑ 
13.4/1054312/83. 

Τεχνίτης Πυροβολικού: 

Βρίζας Χρηστός του Αντωνίου, ΑΜΤ 8900, ΣΑ 134/ 
105251/83. 

Τεχνίτης Μηχανικοί: 

Πούλιας Ιωάννης του Νικολάου, ΑΜΤ 8901, ΣΑ 135/ 
1018369/81). 

Τεχνί της Δ ι α;β ι β άσ ε ων: 

Δεληκιοόρας Αλέξιος του Νικολάου, ΑΜΤ 8902, ΣΑ 
125/7855.4/812, 

Η παραπάνω σειρά των μονιμοποιούμενων Αρχιλοχιών "Ο¬ 
πλων και Εφοδιασμοί—Μεταφορών λογίζεται ως οριστική σει¬ 
ρά αρχαιότητάς τους. 

Αυτοί γράφονται στην επετηρίδα των Μονίμων Τπαξιω¬ 
ματικών στα αντίστοιχα τμήματα αυτής και μετά τους υπη¬ 
ρέτου ντε ς ομοιοβάμμους τους. 

Ο Β" Τπ αρχηγός 
Αντγος ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΓΙΟΤΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με την ΕΔΙα/14/748/ΑΦ/21 δ.84 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργό Δημοσίων "Εργων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, παρέχεται ο βασικός μισθός 3ου βαθμοί στις 
παρακάτω υπαλλήλους με 4ο βαθμό του κλάδου ΛΤ7 Διοι- 

κττικών: Χρυσή Ζωγραφάκη — Γλυτσοί και Ελένη Πέππα 
—Να-στο υ και με τη σειρά που έχουν στους πίνακες προακτέων 
έτους 1984, επειδή στις 17.8.84 συμπλήρωσαν το χρόνο που 
απαιτείται και κρίθηκαν προακτέες, κατ’ εκλογή, για το· 
έτοτ 1984, (Αζιθη. βεβ. ΤΕΕ ΤΓ. Λ*ι. ·χ.γων 8234/ 
10.8 84). * " 

Μ* την ίΕΔ 1 α/6/74.9/ΑΦ/22.8.1984 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού Δημοσίων "Εργων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάζεις* προάγετα: κατ’1 εκλογή στον 6ο βα¬ 
θμό η υπάλληλος με 7ο βαθμό του Κλάδου ΜΕ8 Δάκτυλο- 
γράσων Γιαννοίλη ΈΙ'ένη, επειδή στις 4.5.1034 συμπλήρω¬ 
σε το χρόνο ποια απαιτείται για προαγωγή καί κρίθηκε προ¬ 
ακτέα για το έτος 1984. (,Α,ριθ. βεβ. 'Τ.Ε,Ε. Τ|Π. Δ, Ε. 
8367/17,8.1984). ’ " 

Μ'ε την ΒΔ1 α /δ/749/ΑΦ/22.8.1984 απόφαση του Υ*φυ- 
■αουργου Δημοσίων Έργων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, παρέχεται ο βασικός μισθός του 5ου βα¬ 
θμοί στην υπάλληλο με 6ο βαθμό του Κλάδου ΑΤ7 Διοικη¬ 
τικών Χονδροί-Βραχνου Χριστίνα επειδή στις 14.8.1984 
συμπλήρωσε το χρόνο που απαιτείται για προαγωγή *και κρι- 
θηκε προακτέα νΐα το έτος 1984. (Αριθ. βεβ. Τ.Ε.Ε. 1Π. 
Δ. Ε. 8368/17.8.1984). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

βαει/ΐΕίοχ παπαπαννιις 

Με τη,ν ΕίΔ1α/11/749/ΑΦ/22.8.1984 απόφαση του Γε- 

νικοί Γραμματέα του Τπουργείου Δημοσίων "Εργων, που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ 
εκλογή στον 7ο βαθμό ο υπάλληλος με 8ο βαθμό του Κλά¬ 
δου ΣΕ1 Κλητήρων Φορόπουλος Ευγένιος, αναδρομικά και 
με δικαίωμα λήψης διαφοράς αποδοχών από 6.8.1984. επει¬ 
δή πέρασε μήνας από τότε που συμπλήρωσε το χρόνο που α¬ 
παιτείται για προαγωγή και κοίθηκε προακτέος, για το έτος 
1984. (Αριθ. βεβ. Τ.Ε.Ε. ΤΠ. Δ. Ε. 7098/10.6.1984). 

Ο Γενικός Γραυταατέας 
ΚΩΝ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Με τη ΔΊίβ/26971/84 απόφαση του Υπουργοί Υ'γρ'ας 
και Πρόνοιας, έιγεν δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία 
της με 8ο βαθμό υπαλλήλου Ευαγγελίας Πέτρου του κλάδου 
ΑΡ Νηπ/γών από τη θέση τ-ου Κρατικού Παιδικοί Σταθμοί 
Νεοχωριου Ξάνθης. 

Με τη Δ.1 α/27557/16.8.1984 απόφαση του Τπουργού 
Τγείας και Πρόνοιας, έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις της 
Ιωάννας Πολιτικοί και Αντωνίας Ζέρβα από τις θέσεις με¬ 
τακλητών υπαλλήλων με 4ο βαθμό που έχουν διοριστεί στο 
Γραφείο μας με τη Δ1α/2249/20.1.1984 (ΦΕΚ 20/24Έ 
1984 τ, Γ') απόφαση από 10.8.1984, 

Με τη Δ1α/27654/3ί0ι.7.19$4 -απόφαση του Τπουργού 
Τγείας και Πρόνοιας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις, διορίζεται ο Καραγεωργίου Μιχαήλ του Ευαγ¬ 
γέλου σε θέση δοκίμου υπαλλήλου του κλάδου ΣΕ1 Κλητή¬ 
ρων του Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας με εισαγωγικό 
βαθμό 12ο και τοποθετείται στην Κεντρική Τπηρεσία του 
Τπουργείου προκειμένου να καλυφθεί ισάριθμη κενή οργανι¬ 

κή θέση. 
Σεΐιρά αρχαιότητας του διοριζόμενου είναι η σειρά διορι¬ 

σμού αυτοί και καθορίστηκε από την σειρά επιλογής αυτου. 
(Αοιθ. βεβ. Τ.Ε.Ε. Τπ. Υγείας και Πρόνοιας Ε.Π. 10)677/ 

84/16.8.1984). (Π.Τ.Ε.Τ. 489/16.5.83). 
Με τη Δίβ/οικ. 26939 απόφαση του Τπουργού Τγείας και 

Πρόνοιας, που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9.8Τ984, έγινε 
δεκτή η επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία της Ανδρονικης 
Ροίσσα-Χονδροί του Χρήστου, πρακτικής νοσοκόμου Αγροτι¬ 
κοί Ιατρείου, σε θέση Ιδιωτικοί Δικαίου προσωρινή, αορίστου 
χρόνου, η οποία καταργείται μετά την οποιονδήποτε τροπο α- 
ναχώοηση αυτής. Διέπεται από τις διατάξεις του Κεφ. Γ 
του Ν. 993/79.^ 
Ο χρόνος από 25.9,1967 μέχρι την επάνοδό ^της, λογιζε- 

ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 193/75 σαν χρονος 
πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας με όλες τις συνεπείς, 
χωρίς δικ,αίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών, για το μέχρι 
της επανόδου της διάστημα. 
Η1 επαναφερομένη υπάλληλος, τοποθετείται στο Αγροτικό 

Ιατοείο Εαναλλακίου Νομοί Πρέβεζας. (Αριθ. βεβ. Υ Ε.Ε. 

Τπ; Τγείας και Πρόνοιας ΕΠ/10675/34). 

Με τη. ΔΓζ/οικ. 27790/20.3.1984 διαπιστωτική πράξη 
του Τπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ου εκδόθηκε σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις Π. Διατάγματος 611/1977 και υστέ¬ 
ρα από το 894/84 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας, 

διαπιστώθηκε ότι ο Ιωάννης Αλεξανδρής υπάλληλος με 4ο 
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βαθιμό του ΚλάΒου ΑΤΙ Δ/κού που υπηρετεί στη Δ/νση Επι¬ 

θεώρησης, έπαυσε να βρίσκεται σε αυτοδίκαια αργία από 2.8. 
1984, ημερομηνία που κ,ατέστη αμετάκλητο το ως άνω βού¬ 
λευμα, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική του δίωξη. 

Με τη ΔΙζ/οικ.2778'9/20.8.84 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοια:, που εκ,δόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 

ξεις του Π.Δ/τος 611/77 (άρθρο 192) και ύστερα από 
την 47/12.6 84 γνωμοδότηση του Β' Υπηρεσιακού Συμβου¬ 

λίου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τίθεται σε αρ¬ 

γία ο Ιωάννης Μουτούσης, υπάλληλος με 6ο βαθμό του 
Κλάδου ΑΤ5 Γιατρών, που υπηρετεί στη Δ/νση Υγιεινής 
Νομ. Αχαΐας, επειδή εκκρε,μεί σε βάρος του πειθαρχική δί¬ 

ωξη για αδίκημα που μπορεί να επιφέρει την απόλυσή του 
από την υπηρεσία και ποινική δίωξη για αδικήματα που 
μπορεί να επισύρουν την έκπτωσή του από την υπηρεσία. 

ο Υ ΠΟΥΡΓΟΪ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜ^ΗΜΑΤΑΣ 

Με τη ΔΙβ/23456 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας, που εκτέθηκε στην Αθήνα, στις 30.7.1984 διο¬ 

ρίσθηκε με τριετή θητεία η μαία Μαρία Γερογιάννη, του 
Τί,γ-νν:·υ στο ΑΎοοτικό Ιατρείο Γλώσσα: Σ’κ,οπέλου Μ αγντΓ 
σίας με αποδοχές 8ου βαθμού. (Αριθ. Ποάξης Τριμελούς 
Επιτροπής 19/819/11(5.4^8,3. Αμιθ. *·«. Υ.Ε.Ε. του Υπουρ¬ 
γείου Υγείας και Πρόνοιας ΕΠ/10274/84). 

Με τη ΔΙβ/24466 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας, που εκ δέθηκε στην Αθήνα, στις 30.7.1984. διο¬ 

ρίστηκε υε τριετή θητεία η μαία Ευλαμπία Κοσκερίδου του 
Ιωάννη στο Αγροτικό Ιατρείο Πυργιού Χίου με αποδοχές 
8ου βαθμού. (Αριθ. Πράξης Τριμελούς Επιτροπής 989/ 
16.12.1983·). (Αοιθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας Ε1Ί/10275/84). 

ο υφυπουργοί 

ΙΩΛΚΜΙΪΣ ΦΛΩΡΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ 
Με την υπουργική απόφαση Δ1/8466/20.8.84, που εκδό- 

θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η 
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του επιθεωρητή Β' 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ν. 309/76, με μισθολογικό κλι- 
χάκιο 9ο, Θωμαΐδη Ζήση. 

η νφΥΠΟΥΡΓΟ' 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΡΑΑΗΣ 

Με την υπουργική απόφαση Η/5952/8:8Γ 84, που εκδο- 
ηκε σ μφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγονται κατ’ 

7.ο 'αιότητα από το 10ο στον 9ο βαθμό οι παρακρατώ υπάλλη¬ 

λοι περιφ. υπηρεσιών κλάδου ΣΕ3· Επιστατών, γιατί έχουν 
τα νό :μ.α προσόντα για την προαγο)γή, αυτή. Σε περίπτω¬ 

ση, που η απόφαση αυτή δημοσιευτεί μετά τις 6.9.84, η: 

προαγωγή αυτή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από την ημε¬ 
ρομηνία αυτή: 

ΝτΛ'σιου Σταυρούλα 
Βαστάκης Ιωάννης. (Αριθ. βεβ. Υ0Ε του ΥΠΕΠΘ 

9688/17.8.84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΣΤ. ΒΡΟΥΤΣΉΣ 

ντε την υπουργική απόφαση Δ3/698/3.8.84, που εκδόθη- 

/Λ σύμφωνα *με τις κείμενες .δ.ιατάξεις,. χορηγούνται στον Α¬ 

θανάσιο Βαλακώστα, καθηγητή μουσικής της Παιδαγωγι¬ 

κής Ακαδημίας Λάρισας, με Μ.Κ.7, του κλάδου 4 πτυχίού- 

\ων Ανωτέρων Σχολών του άρθρου 11 του Ν. 817/78, οι 
αποδοχές του Μ.Κ.8 ,από 1.8.1984 ,γιατί συμπλήρωσε την 
απαιτούίχενη τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στο προηγούμενο Μ.Κ. 

(Αριθ. βεβ* ΥΕΕ του ΥΓΙΕΠΘ 9589/17.8.84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 

II. ΒΙΛΛΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη- 227/16.8.84 απόφαση του Νομάρχη Δ.Δ. Αττικής 
του εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάθεις που ισχύουν, έγινε 
αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Μανιάτη Πα¬ 

ρασκευής του Σταύρου -δ/λας του 9ου Δ..Σ. Αιγάλεω, κλά¬ 
δου δ/λων, χε βαθμό Δ/ντή Β' και μισθολογικό κλιμάκιο 
Μ.Κ.7. 

Με τη 230/20 8.84 απόφαση του Νομάρχη Δ.Δ. Αττι¬ 

κής ,που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Τράκα 
Αδαμαντίας του Ανδρέα δ/λας του 16ου- Δημ. Σχολείου Πε¬ 

ριστεριού του 3ου Γραφείου Δ.Σ. Δ.Δ. Αττικής κλάδου δασκά¬ 
λων με βαθμό Δ-'ντή 1Υ και (ΐισδολογικό κλιμάκιο ΜΚ7. 

Με τη 214/20Γ8.84 απόφαση του Νομάρχη Δ.Δ. Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, εγινε 
αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Λειβαδή Ελέ¬ 

νης του Σπυρίδωνος δ/λας του 17ου Δ.Σ. Περιστεριού του 
3ου Γραφείου Δ.Σ. Δ.Δ. Αττικής κλάδου δ/λων με βαθμό 
Δ/ντή Α' και μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ8. 

Ο Νοαάρχης 
Θ. Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ 

Με τη 1207/7.8.1984 απόφαση του Νομάρχη Έβρου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, έγινε απο¬ 

δεκτή. η παραίτηση από την υπηρεσία της Ηλιοπούλου Σουλ¬ 

τάνας του Γεωργίου, υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής 
Π αιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου Διδασκάλων με βαθμό 
Δ ευθυντή ΙΥ Μ.Κ.7. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ 

Με την 354/17.8.1984 απόφαση του Νομάρχη Ηλείας, 

που στηρίζεται στις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται βεκτή ή¬ 
παρ αίτηση από την υπηρεσία της Μπάρμπα Λουκίας του Συ¬ 

μεών, δασκάλας του Δημοτικού Σχολείου Κλεινδιάς Πύρ¬ 
γου, με βαθμό Διδασκάλου και Μ.Κ.2. ύστερα από αίτησή 

ΓΤ<ς· 
Ο Νομαοχών Δ/ντής 

ΜΙΧΑΛΗΣ Π Ε Τ Ρ Οι Π ΟΥ ΛΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Με τη Φ.ΐΟ.1/10-42/17.8.84 απόφαση του Νομάρχη Μα¬ 

γνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, 
Ρ'ΐνε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Κουμπα- 

ρέλου Ηλία του Γρηγοοί.ου. του κλάδου Διδασκάλων με βα^ 
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&?·ο Λ/ντή: Α' και μισθο7*ογικό κλιμάκιο Μ.Κ.8, του 12/θέ- 

Δημοτικού Σχολείου 10ου Βόλου. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Π ροϊστάΐΛενος κ,α.α. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Μ< ί την 32/6.12.1982 π ράξη τ3ϋ Ε--.-8Α ή Δ.Ε. τη ς Ι' 
Κ7-π/κ.ής Περιφέρειας Δ/τος Αθηνών, οιορί ζονται ως 
σωρι,Ν -οι αναπληρωτές ί : ά σκ αλο ι ί.ε σχέση ε; ιγασίας Ιδι ωτι- 
κού ; Δικαίου και βαθμό Διδ '/λου ΔΙ.ΚΔ οι : 

Γκ -όγκ α ς Ευάγγελο ς του Κων/ νου, δάσκαλ .ος στο 3ο Δη- 

μοτ. Σχολείο Δάφνης. από 26.11 .1982. 
Π απ αν ι κ. ο λ ά ο υ Α πόσ τολο ς του Κων/νου, δ άσ*Λαλος στο 

04ο Δημοτ. Σχολείο Αθηνών, ατυό 6.12.1982. 

Μπαράς Αντώνιος του Νικολάου, δάσκαλος στο 98ο Δη¬ 
μοτ. Σχολείο Αθηνών, αχό 6.12.1982. (Αριθ. εγκρίσεως 
ΤΠΕΙΠΘ Φ. .3161.1:1/100^1/6067/12.7.84). 

Ο Επιθεωρητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ 

Με την 993/17.8.1984 αχόοαση της Προϊστάμενης χου 
5ου Γραφείου Δ.Ε. (Κώμης) Εύβοιας. χου εκ δόθ ηκε σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η παραί¬ 

τηση αχό την υπηρεσία της Ξυχολΰτου Χρυσάνθης του Κων/ 

νου, Διευθύντριας Α' με Μ.Κ.8, που· υπέβαλε στις 8.8. 
1984. 

Η Π οοϊσταυένη 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΧΟΓ—ΚΑΤΕΒΑ 

Με τη Φ. 10.1/896/29.8.1984 απόφαση της Προϊστά¬ 

μενης του Ιου Γραφείου Δ.Ε. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, έγινε αποδεκτή η πα¬ 

ραίτηση αχό την υπηρεσία, της δασκάλας Αχοστολ ίας Αγγε- 

λίδου του Θεοδώρου, του κλάδου Δασκά7,ων. με 8αθμό Διευ¬ 

θυντή Β' και. Μ.Κ.7, του Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιά- 

λου. 
Η Π οοΐσταιαένη 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΑΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Με την 89823/4299/14.8.84 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού· Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με.: 

1. Τις διατάξεις του ΝΔ. 76/74 «περί επαναφοράς απο- 
λ,υθένιτων ή εξαναγκα σθέντων εις παραίτησιν υπαλλήλων, 
αχοκαταστάσεως υχοβιβασθ· έντων και ρυθμίσεως συναφών δε¬ 
μάτων» του οχοίου παρατάθηκε η ισχύς με το άρθρο 12 Ν. 

1232/82. 
Τα άρθρα 201 και 202 του Π.Δ. 636/77 «περί διαρθρώ- 

σεως του Υπουργείου Οικονομικών και Οργανισμού των Υπη¬ 
ρεσιών αυτού;)). 
Την Υ. 79/21.6,84 (ΦΕΚ 413/Β721.6.84) απόφαση 

του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναχλ. 
Υ που ογό Οικ/κών. 
Την 30560/1386/12.2.70 (ΦΕΚ 77/Γ727.2.70) χζί 

φάση του Υπουργού Ο'ιζ/κών με την οποία απολύθηκε αχό την 
υπηρεσία γιατί κρίθηκε ακατάλληλος για μονιμοποίηση : 
τέως δόκιμος γραμματέας με βαθμό 8ο του τέως Κλάδων 
ΑΙ—-Διοικητικού του Γ.Λ. Κράτους. Νικόλαος Κούρτης. 
Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Β'βάθμιας 

κρίσης του άρθρου 12 Ν. 1232/82 που διατυπώθηκε στο 
Πρακτικό 81/22.3.84. 

Βνσν-αφέρ'εται στην ενεργό- υπηρεσία ο τέως, γραμματέας του 
τέως- Κλάδου-Α1—-Διοικητικού του Γ.Λ. Κράτους1 Νικόλαος 

Κούοτης, καταργουμένησ αναδρομικά από τδτε *ου εκδοθηκ* 

της 30560/1388/12.2.70 (ΦΕΚ 77/Γ/27.2.70) απόφασης 
με την οποία απολύθηκε από την Υπηρεσία. 

Ο εχαναφερόμενος υπάλληλος καταλαμβάνει αντίστοιχη 
προσωρινή θέση μονίμου υπαλλήλου 8ου- βαθμού του Κλάδου 
ΑΤΙ— Δημοσιονομικού (τέως Α1—Διοικητικού) του Γ.Λ. 
Κράτους, που συνιστάται αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 2 
χα.ρ·. 2 του Ν.Δ. 76/74 και θ’ αρχίσουν; να του καταβάλονται 
αποδοχές ενεργείας από την ημερομηνία εμφανισεως και ανα- 
λήψεως υπηοεσίας. (Αίριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικονομικών 
Λ. 9481/6564/117.8.84). 

Με την 89824/4298/14.8.84 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, που εκδότηκε σύμφωνα με: 

Τις διατάξεις του Ν.Δ. 76/74 «περί επαναφοράς απολυ- 
θέντων ή εξ αναγκασμόν των εις παραίτησιν υπαλλήλων, απο- 
καταστασεως υποβιβασθέντων και ρυθμίσεως συναφών μεμπ¬ 
τών» του οποίου η ισχύς παρατάμηκε με το άοθ,ρο 12 Ν. 
123.2/82, * ' 4 

Τα άρμρα 201 και 202 του Π.Δ. 636/77 «περί δ;ιαρθρώ- 
σεως του Υπουργείου Οικονομικών και Οργανισμού των υπη¬ 
ρεσιών αυτού. 
Την Υ. 79/21.6.84 (ΦΕΚ 413/Β721.6.84) απόφαση 

του Πρωθυπουργού για αν άμεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργό Οικονομικών. 
Την 59099/2389/26.3.70 (ΦΕΚ 125/Γ78.4.70) αχώ 

φάση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία απολύθηκε, από 
την. υπηρεσία, λόγω της επιβολής, από το Β' Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο του Γ.Λ. Κράτους, της πειθαρχικής ποινής της 
οριστικής παύσεως για αδικαιολόγητη αποχή από τα υπηρε¬ 

σιακά καμήκοντα ο υπάλληλος του τέως Κλάδου Α1—Διοι¬ 
κητικού του Γ.Λ. Κράτους Κων/νος Μουοσελάς. 

Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Β'βάθμιας 
κρίσης του άρθρου 12 Ν. 1232/1982, περί επαναφοράς στην 
υπηρεσία και βαθμολογικής αποκατάστασης του παραπάνω 
υπαλλήλου που διατυπώθηκε στα πρακτικά 81/22.3.84 και 
1Ό9/Β729.6.84 αντίστοιχα. 
Επαναφέρεται στην ενεργό υπηρεσία ο τέως υπάλληλος 

με βαθμό 6ο του τέως Κλάδου ΑΙ—Διοικητικού του Γ.Λ. 
Κράτους Κων/νος Μουρσελάς ως εξαναγκασθίείς σε παραί¬ 
τηση κατά το· χρονικό διάστημα από 21.4.67 μέχρ>ι 23.7.74, 
καταογουμένης αναδρομικά από τότε που εκτέθηκε τησ 
59099/2389/28.3.70 (ΦΕΚ 125/Γ78.4.70) απόφασης με 
την οποία απολύθηκε από την υπηρεσία. 
Προάγεται ο παραπάνω υπάλληλος στον 5ο βαθμό αναδρο¬ 

μικά από 17.3.1972, ημερομηνία που προάχθηκε υ νεώτερός 
του Χρήστος Φλωράτος. 
Ο εχαναφερόμένος υπάλληλος καταλαμβάνει αντίστοιχη 

προσωρινή θέση 5ου βαθμού του Κλάδου· ΑΤΙ—Δημοσιονομι¬ 
κού (τέως Κλάδου ΑΙ—Διοικητικού) του Γ.Λ. Κράτους, που 
συνιστάται αυτοδίκαια σύμφωνα με το- άρ^ίρο 2 παρ. 2 του 
Ν.Δ, 76/74 και θα αρχίσουν, να του καταβάλονται αποδοχές 
ενεργείας από την ημερομηνία εμφάνισης και ανάληψης υπη- 
οεσίασ. (Αριθ. βεβ= ΥΕΕ Υπ, Οικονομικών Α.948176564/ 
17.8.84), 

Με την 92044/4406/14.8 84 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε¬ 

νες διατάξεις, π ροάγεται αυτοδίκαια στον 3 ο βαθμό ο υπάλ¬ 
ληλος με βαθμό 4ο του προσωρινού Κλάδου ΑΡί Δημοσιο¬ 

νομικού του Γ.Λ. Κράτους, Ηλίας Γιαννακόπουλος, από 23.7. 
1984, ημερομηνία αποχώρησής του από την υπηρεσία λόγω 
συαπλποώσεως 35ετίασ. (Λοιθ. βεβ. ΥΒΕ Υπ. Οίκον. Λ. 

9181/6564/17.8^4). 

Με την 92043/4404/14.8.84 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε¬ 

νες διατάξεις, προάγεται αυτοδίκαια στον 3ο βαθμό ο υπάλ¬ 

ληλος με βαθμό 4ο του Προσωρινού Κλάδου ΑΡ1 Δημοσιο¬ 
νομικού του· Γ.Λ. Κράτους, Γεώργιος Αλεξόπουλος, από 10. 

8.1984, ημερομηνία αποχώρησής του από την υπηρεσία λόγω 
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συν πλτ: σώσε ως 35ετίας. (Αριθ. β·εβ. ΥΕΕ Υπ. Οίκον. Λ. 

9481/6564/17.8.84). 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΟΒΟΛΑΕ 

Με την 6654/568/4:5.1984 πράξη του· Διεθυντή Προ- 

■σωπικού Είφοριών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκ δόθη¬ 
κε -σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 1 Ν. 1232/ 

1982 κ.λπ.), διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη απόλυση από την 
Υπηρεσία του Τζούρα Νικολάου του Γεωργίου, υπαλλήλου με 
βαθμό 2ο. του Κλάδου ΑΤΙ Εφορ-ιακών ,από 23.8.1984, για¬ 
τί συμπλήρωσε 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη, δημό¬ 

σια υπηρεσία κα»ι το 56ο έτος της ηλικίας του, διατηρεί δε 
τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τί¬ 

τλο της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή, του. 

Ο Διευθυντής 
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ 

Με την1 Τ. 3447/696/2,1.8.1984 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει βεβαιωθεί η 
αυτοδίκαιη προαγωγή στον 4ίο· βαθμό του Καλαματιανού Ιωάν¬ 
νη, Τομεάρχη» Β' τάξεως με οο βαθμό και μισθό 4ου; β·αθμθύ¬ 
του Κλάδου ΜΕ2 Τελων/κής του Υπ. Οικονομικών, που απο¬ 
χώρησε από την υπηρεσία την 20.8.1984 λόγω συμπλήρωσης 
35ετίας και του 56ου έτους της ηλικίας του. 

Ο Διευθυντής 
ΣίΠ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕδΕ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην Τ'.3087/585/17.7.84 απόφαση του Υφυπουργού των 
Οικονομικών που έχει δημοσιευθιεί στο ΦΕΚ 248/3.8.1984 

τεύχος Τ, σελίδα 2143 στήλη Α', διορθώνεται το «Παπα- 

ματθαίου» στο ορθό· ((Παπαθανασίου». Προστίθεται επίσης 
στο τέλος η φράση «Αρ, βεβαιώσεοος της Υ.Ε.Ε. του ΥΠ. 
ΟΙΚ. Τ. 3087/5751 /23.7.84». 

(Από το Υπουργείο Οικονομικών) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Με τη 298168/7.8.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας, προ άγονται κατ’ εκλογή στο 2ο βαθμό με τις προϋπο¬ 
θέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 887/79 οι κα¬ 

τώτερο) υπάλληλοι του κλάδου ΑΡ8 Τοπογράφων Υπ/κών με 
3ο βαθμό, οι οποίοι συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο για προα¬ 

γωγή χρόνο υπηρεσίας και συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες 
προακτέων έτους 1984 - 1985, ως εξής; 

Π απακωνσταντίνου Δημήτριος του Αθανασίου 
•Μπαϊρακτάρης Αναστάσιος του Στεφάνου 
Τραφαλης Θεόδωρος του Μιχαήλ 
Τζώρτζης Νικόλαος του Δημητρίου 
Μακρυδάκης Δημήτριος του Μιχαήλ 
Κομπούρας Απόστολος του Στυλιανού 
Σαρηγιάννης Βασίλειος του Ηλία 
ΤζιώτηςΤ.,τννουλής του Δημητρίου 
Εαράγγελσς Δγαήτρ:ος του Ιφάννη 
Κατσής Νικόλαος του ?ΑΎρεα 
Μανώλης Χρήστος του Εμμανουήλ 
Λποστολίδης Γρηγέριος του Ιωάννη 
Ξιφιλι'νος Ιωάννης του Δημοσθένη· 

ΙΙα-ρηγ-ρΑσας Αθανάσιος του Γεώργιον, ματ 

Ρεβελάκης Γεώργιος του Μάρκου. (Αριθ. βεδ, ΥΕΕ Υ.τ. 
Γεωργίας 298168/11363/84). 

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευθύντρια 
Δ. ΒΟΣΝΙΔΟΥ 

Με την 306202/14.8.1984 -απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας, χορηγείται! ο βασικός μισθός του 2ου βαθμού με τις 
προϋποθέσεις το!υ> άρθρου 8 του Ν. 887/79 στους κατωτέρω 
υπαλλήλους του Κλάδου ΑΓΠ Γεωπονικού με βαθμό 3ο που 
συμπλήρωσαν τον κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενο 
για προαγωγή χρόνο από τον 3ο στο 2ο- βιαθμό και κρίθηκα^ 
προακτέο·: κατ’ εκλογήν ως εξής; 
Σουλούμη Χαρίλαο του Περικλή. 
Σ'πανίδη Ευάγγελο του Κοσμά. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπουργ. 

Γεωργίας 306202/11429/84). 

Με την 302344/14.8.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας, προάγεται κιατ’ εκλογή στον 4ο· βαθμό ο. Παναγιώτης 
Ιναλαμπάλικης του Ευθυμίου, υπάλληλος του Κλάδου- ΑΤ2 
Δασολογιικού με 5ο βαθμό που περιλαμβάνεται στους πίνακες 
προακτέων έτους 1984—1985 και συμκλήρω^ε ευδόκιμα 
χοόνο- που χρειάζεται για προαγωγή. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. 

Γεωργίας 302344/11430/84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο' Διευθυντής 

Λ. ΚΡΟΜΜΥ-ΔΑΣ 

Μ3& την 305631/21.8.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας-, έγινε δεκτή· η παραίτηση από την Υπηρεσία της Πολυ¬ 
ξένης Γκαραγκάνη του Κλεομένη, υπαλλήλου του Κλάδου 
ΜΕ9 Δακτυλογράφων — Δακτυλογραφώ ν Ξένων Γλωσσών 
με 6ο βαθμό και Μ.Π. 5 ου βαθμού, προάγεται αυτή αυτοδί¬ 
καια στονι 5ο β-αθμό ο· βασικός μισθός του οποίου χορηγήθηκα 
σ’ αυτήν με την 364212/30· 11.82 ΦΕΚ 386 τ. Γ/16.12. 
1982 απόφαση. 

Με την 305630/21.8.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας, έγινε δεκτή1 από την Υπηρεσία η παραίτηση; της Αντω¬ 
νίας Κιυ,ριαζή του Φιλίππου, υπαλλήλου του Κλάδου ΜΕ9 
Δακτυλογράφων—Δακτυλογράφων· Ξένων Γλωσσών με βαθμό 
6ο και Μ.Π. 5ου βαθμού και προάγεται αυτή αυτοδίκαια στον 
5ο βα#μό ο βασικός μισθός του οποίου χορηγήθηκε σ’ αυτήν 
με τη 234498/9.3.82 ΦΕΚ 93/τ. Γ716.3.82 απόφαση. 

Με εντολή· Υπουργού 
Ο Διευθυντής κ.α;.α. 
Κ. ΜΑΑΑΓΑΡΔΗΣ 

-Με την 306015/14.8.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας1, μονιμοποιείται στον 7ο βα$μό που κατέχει ο Δελδε;ιώ- 
της Γαρύφαλλος του Κοσμά, υπάλληλος του Κλάδου ΑΤΙ ! 
Γεωλόγων με 7ο βαθμό ο οποίος συμπλήρωσε την 21.7.1984 
δύο- χρόνια δοκιμαστικής υπηρεσίας και κρίθηκε κατάλληλος 
για μονιμοποίηση. (Αριθ·. βεβ. ΥΕΕ Υπουργ. Γεωργίας 
396915/11530/84), 

Με Εντολή Υπουργού 
Ο Τμηματάρχης 
Εί ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
-^- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Με τη 13-33/10.8.1924 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας, 
σ/ιφωΐ'α με τ;ς Ϊγϊ τάξεις άρθρ. 5 *:* 10 του απί 6.9, 

1931 -.Π.Δ, «περί Δασικής ’ Διοικήσεως», του άρθρου 
183 ΝΑ «περί Δασικού Κώδικος» και του Ν.Δ. 
532/1970 σε συνδιασμό με το Β.Δ. 709/70, διορίστηκε ως 
ιδιωτικός δασοφύλακας του συνιδιοκτήτου δάσους Σελίου δω 
κατοδε/χ; ^αρχείου Ναούσης ο Αντώνιος Σωτηρίου·- Στρά- 
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κάτοιοκς Βέροιας, για πλήρωση κενής θέσης με μη- 

':3Γί2 αντιμισθία 27.000 δρχ.. την οττοία θα καταβάλλει ο 
Αναγκαστικός Συν/σμός Δ ι αχ/σε ως Δάσους Σελίου. 

Ο Νου.άρχης 
ΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ 

Δίε την 39727/19.7.84 απόφαση της Γπουργού Πολιτι- 
τμον και Επιστημών, προάγεται κατ' εκλογή ο μόνιμος υπάλ¬ 
ληλος «με βαθμό 7ο του κλάδου ΛΓΒ8 Φροντιστών Αρχαίων του 
Πί.Π.Ε., Σπετσιώτης Δημήτριος του Κων/νου, στον επό¬ 
μενο του κ.ατεχαμένου 6ο βαθμό, επειδή συμπλήρωσε τον απ αϊ¬ 

τό υαεν ο για προαγωγή χρόνο και έχει και τα λοιπά νόμιμα 
προσόντα, απαό 15.6.84. (Αριθ. βεβ. ΓΕΕ/ΥΠ ΠΕ/8044/ 
19.7.84) . 

ΔΙε την 3810*1/11.7.1984 απόφαση της Υπουργού ΙΙολι- 

~:~μού και Επιστημών, π ροάγοντα: κατ’ εκλογή οι κάτωθι μό- 

' ιμ:ι υπάλληλοι με 8ο βαθμό του κλάδου ΜίΕ6 Συντηρητών 
Εργων Τέχνης του ΥΠ.Π.Ε., στον επόμενο του κατεχόμε- 

•υ 7 ο β αθ μο, από τ η; ημε ρ αμ ηνία π ου α ν αγ ρ άφε ται απ έ ν αν τ ι 
από το ονοματεπώνυμο του καδένα, επειδή συμπλήρωσαν τον 
απ αιτούμε ν ο για προαγωγή; χρόνο και έχουν και τα λοιπά ν ό~ 
κ:μα προσόντα: 

Κλάδος ΜΕ'6 Συντηρητών Έργων Τέχνης: 

Από τον 8ο στον 7ο βαθμό: 

ΔΙικροπούλου Αγγελική του Γεωργίου, από 16.6.84, ΙΣΤ' 
Ε'7 Προϊστ. 
Μπρούλη Μυ,ρτώ του Νικολάου, από 26.6.84 . 

Η αναδρομικότητα της προαγωγής· συνεπάγεται και την 
αν αδ εοκική καταβολή της διαφοράς των αποδοχών τους (άρ- 

*53 8 του Ν. 837/79). (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ/ΥΠ ΠΕ/8043/ 
11.7.84) . 

Με εντολή Υπουργού· 

Ο Διευθυντής 
ΒΑΣ. ΤΌΥΜΠ ΑΝΑΚΗΣ 

Με την 511-42/5174/α/ΓΤ. 7.8·4 απόφαση του Δ,/ντή Δ/κοί 
του Γ-. Χ.Ο.Π., πουι εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, προάγεται κατ’ εκλογή στον 6ο· βαθμό η υπάλλη¬ 
λος με 7ο« βαθμό του Κλάδου ΜΕ8 Δχκτυιλογράφων 'Ά.ρ'τεμη 
Λαγού—Κα'Ρανόσιου, επειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο. για 
προαγωγή χρόνο· και κρίόκκε προακτέα. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ 
Υπ. Χ.Ο.Π. 2845/6.7.84)'. 

Με την 5762'5/5747/α,/Ι2'.8.84 απόφαση του Δ/ντή Διοι¬ 
κητικού του Υπ:, Χ.Ο.Π., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, προάγεται κατ’ εκλογή στον 5ο βαθμέ του 
Κλάδου ΜΕ6 Δ/κών η υπάλληλος με 6ο β;$μό Βασιλική 
Αλέστα από 5.8.84 ημερομηνία .κένωσης της θέσης και αφού 
ν/ρ. περάκει και το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79 αναδρομικά 
και αε δικαίωμα λήψης διαφοοάς αποδοχών. (Αοιθ-. βεβ. ΥΕΕ 
ΥΧΟΠ 3184/31.784). 

0· Δευθυντής 
Ε. ΣΑΚΛΑΑΙΠ ΑΝΑΚΗΣ 

ΛΙΟΡΘΠΕΕΪ& £ΦΑ&!νΐΑΤί*Ν 

Σ τ ην 38876/3803/ α/11.7.1984 απόφ ασ η τ ου Υπου ργού 
ΧΟΠ, που δημοσιεύτηκε στ: ΦΕΚ 234/24.7.84/τ. Γ' νίνε- 
ται η παρακάτω. διόρθωση; 

Από το λάθος: 
Έγινε αποδεκτή η παραίτηση του υπάλληλου με 2ο βαθμό 

του κλάδου (ΑΤ4) Αγρονόμων—Τοπογράφων—Μηχ/κων 
Ιωάννη Καλλιτάκη. 

Στο σωστό: 

Έγινε αποδεκτή η :;αρ αίτηση του υπαλλήλου με 2ό βαθμ; 
τ ου Κλάδ ου (ΑΤ 4) Αγ ρ ο νόμων—Τοπογράφων^—Μηχ/ κω ν 
Ιω άνν η Καλλ ι-ατ άκη. 

(Από το ΓΧΟΠ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΤΤΙΙΡΙΟ 

Με την 21.8.1984 (Συνεδρίαση 1738) απόφαση του Διοι¬ 

κητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 

Γίνεται δεκτή η παραίτηση της υπαλλήλου με 4ο βαθμό 
Κλάδου ΑΤ2 Λογιστικού, Τσαρουχά Κυριακής του Γεωργίου, 
από τη θέση της στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και- προ άγε¬ 

ται αυτοδίκαια η υπάλληλος αυτή στον 3ο βαθμό, του οποίου 
ο μισθός της έχει απονεμηθεί, από την ημερομηνία αποχώ¬ 
ρησής της από την Υπηρεσία (δημοσίευση· στο Φ.Ε.Κ. της 
πράξεως παραιτήσεως). 

Προ άγεται αυτοδίκαια η πρώην υπάλληλος με 6 ο βαθμό 
Κλάδου ΜΕ! Διοικητικού, Π απτά Ελένη- του Αθανασίου, 
στον 5ο βαθμό, του οποίου ο μισθός της έχει απονεμηθεί, από 
1 8.198 4 που δημοισεύτηκε η παραίτησή της στο Φ.Ε,Κ. 

Ο Διευθυντής Διοικητικού 
Α. ΜΠΑΛΟΥΡΔΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Μ.ε Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα. στις 
17 Αυγούΐστου 1984, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημο¬ 
σίας Τάξεως, σύμφωνα με το Νόμο, τίθεται ο Ανθυπομοίραρ¬ 
χος Μηλιό ς Γεώργιος; τουί Αυγούστου, (ΑΓΜ.Σ1 58856), που 
γεννήθηκε το· έτος 1986 στην1 Καυκανιά — Ηλείας — Η¬ 
λείας σε απόταξη, για απρεπή διαγωγή κατ’ επανάληψη 
του Αξιωματικού· και του Σώματος της Χωροφυλακής, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 παρ. 1 
εόαιφ·. α/ και γ/ του Ν.ΔΙ. 343/1969 «περί βαθμού και κα- 
ταστάτεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων- Ασφα¬ 
λείας^. 
Ο1 Αξιωματικός αυτός δεν εγγράφεται στο στέλεχος, της 

ί?εδρίί5*ς. ; 

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε: στην Αθήνα στις 
17 Αυγούστου 1984, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημο¬ 
σίας Τάξεως;, σύμφωνα με το Νόμο, τίθεται ο Μοίραρχος 
Ράπτης Σωκράτης του Βασιλείου, (ΑΓΜ5 59682), που γεν¬ 
νήθηκε. το έτος 1989 στα Θέ,ρ-μο — Τριχών ίδος — Αιτωλ/ 
ν!ας: «σε· απόταξη, για παραπτώματα που αφορούν την τιμή 
και την υπόληψη του Α.ξ/κού "και του Σώματος της Χωρ/ 
κής, κατ* εφαρμογή; των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 

παρ. 1 οδαφ. γ' του Ν. Δ/τ:ς 343/1969 «περί βαθμού και 
καταστάσ-εως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Α¬ 
σφαλείας». 
Ο Αξιωματικός αυτές δεν εγγράφεται στο στέλεχος της 

εφεδ’ρείαις1. 

Με την 3323 Φ. 17244/4 από 17.8,1984 απόφαση το.; 

Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα μ-ε τις 
κείμενες διατάξεις, τίθεται ο Ανθυ π αστυνόμος (17244) 

'Ανθής Γεράσιμος του Αλέξανδρου στην κατάσταση της δια¬ 

θεσιμότητας, λόγω νοσήματος (Γ' κακρά αναρρωσική άδεια) 

νια έξι (6)' μήνες, από 18.7.1984. 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 

Με την 3324 Φ. 15054/4 από 17.8.1984 απόφαση του 
Υπουργού Δήμοσιας Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. τίθεται ο Ανθυπσστυνόμος (15054) 

Γρυποντσιώτης Βλάγνος του Κωνσταντίνα στην κατάσταση 
της διαθεσιμότητας. λόγω νοσήματος (Β' μακρά αναρρωτι- 

χη άδεια) για ένα (1) μήνα από 3.8/1984. 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εν.δόθηκε στην Αθήνα στις 
17.8.1984, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται 
ο Υπαστυνέ-μος Α' Τάξης της Μονίμου διαθεσιμότητας 
(1930ΐ3) Εύδης Παναγιώτης του Γεωργίου στο βαθμό του 
Αστυ\όμου Β' Τάξης, αναδρομικά ατό 2.6.1984, ημερομηνία 
που προήχθη στον αυτό βαθμό ο νεώτερός του (20590) Κα- 
Χαντζής Λημήτριος τιυ Βασιλείου. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. 
Αημόσ,'ας Τάξης 6826/1984). 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 
17.8.Γ984, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποστρα¬ 
τεύεται ύστερα από αίτησή τοδ, ο Υπ αστυνόμος Β' Τάξης 
(16939) Ντανάσης Ιωάννης του Παναγιώτη, ο οποίος συμ¬ 
πλήρωσε τον απαιτούμενο μ:όνο για την απόκτηση σύνταξης 
και εγγράφεται στο στέλεχος εφεδρείας των Αξιωματικών του 
Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων. 

Με IIρ. Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17,8. 
1984, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγονται στο 
βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή Α' Τάξης οι παρακάτω 
Αστυνομικοί Διευθυντές Β' Τάξης, ύστερα από επιλογή τους, 
από το Ανώτερο Συμβούλιο κρίσης, προς πλήρωση υφισταμέ¬ 

νων κενών οργανικών δέσεων, ήτοι: 
15276 Σωτήρχος Λουκάς του Γεωργίου, και 
14Θ52 Αρκουδέας Νικόλαος του Αντωνίου. (Αριθ. βεβ. 

Υ.Ε.Ε. Υπ. Δημόσιας Τάξης 6908/1984). 

Με II ροεδ οΐ7.ό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα, 

την 17.8.1984 μετά από πρόταση του Υπουργού Δημοσίας 
Τάξ εο^ς, αν ακ αλείσαι το από 19.9.1969 Β. Δ/γμα,^ (ΦΕΚ 
τ.Γ' 340/7.1 0.1939), το οποίο τέθηκε σε αυτεπάγγελτη 
αποστρατεία ο Μοίραρχος Καπενεκάκης Ιωάννης του Μίι- 
χ-αήλ, .(ΑΓΜΣ 7747), τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρα¬ 

τεία ο Μοίραρχος Καπενεκάκης Ιωάννης του Μιχαήλ, 

(ΑΓΜΣ; 7747), γεν. το έτος 1923 στα Περιβόλια Κυδω¬ 

νιάς Χανίων, προ άγεται αυτός εν αποστρατεία, στο βαθμό 
του Ιαγ/ρχου και στέλεχος της εφε 

II αποστρατέ! ιται από 17.4.1970; 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 
17.8.1984 μετά από πρόταση του Γπουργού Δημοσίας Τά¬ 

ξε ως, τροποποιείται το Π.Δ/γμα της 21.9.1979, (ΦΕΚ 
263/27.9.1979. τ. Γ'), κατά το μέρος αυτού με το οποίο 
ο Μοίραρχος Βασιλάκης Βασίλειος του Αθανασίου, (Α.Γ. 
Μ.Σ. 58.822), προ ήχθη στο βαθμό του Ταγματάρχου κατ’ 
αρχαιότητα και πεούγετα: αυτός στο βαθμό του Ταγματάρ- στο οαΦυο 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 
17.8.1884 μετά από πρόταση του Υπουργού Δημοσίας Τά- 

ξεως, προ άγεται, η Υπομοίραρχος Ν.Δ/τος 1119/1970 

Τζουμέρκα Ανδρομάχη του Κων/νου, (ΑΓΜΣ 79.423), στο 
βαθμό του Μοιράρχου κατ' αρχαιότητα, για πλήρωση κενής 
οργανικής θέσεως γυναικός Μοιράρχου, από 1.1.1983 επο¬ 

μένης σπμπληρώσεως των απαιτουμενων για προαγωγή τυ¬ 

πικών ποοπόντων, που καθορίζονται από το άρθοο 10 του 
Νόαου 671/1977. Σχετ. βεβ. ΥΒΕ Υ.Δ. ΤάΗεως 6351/ 

1984). 

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 
17.8/1984. μετά από πρόταση του Υπουργού Δημοσίας Τά- 

ξεως, τίθεται ο Υπομ/ρχος Π ατεράκης Νικόλαος του Χρή¬ 

στου (Α.Γ.Μ.Σ. 68865), που γεννήθηκε το έτος 1948 στι 
Βουκολιές—Κισάμου—Χανιών, σε απόταξη,, γιατί εντό 
ίΟετίας τιμωρήθηκε δύο (2) φορές με την ποινή της αργίας 
δΓ απολύσεως, κατ’ εφαρμογή· των διατάξεων των άρθρων 
16 και 17 παρ·. 1 εδάιφ. στ' του Ν. Δ/τος 343/63 «περί βα- 

θυού και καταστάσεως εν γένει τοον Αξιωματικών των Ση¬ 
μάτων Ασφαλείας». 

Τον Αξιωματικό αυτό δεν εγγράφουμε στο στέλεχος της 
εφεδρείας. 

Με την 368/16/762 από 20.8.84 απόφαση του Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεεως, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, 

ο τελών εκτός οργανικών θέσεων, 1:ής Χωρ κής Μα¬ 

νώλης Λάμπρος του Παναγιώτή (Α.Γ.Μ.Σ’. 66857), γεν. 
το έτος 1932 στην Πορτή—Καρδίτσας—Καρδίτσας, από 1. 
9,1984;, που συμπληρώνει ένα μήνα από την προαγωγή του 
στο βαθμό του Ανθ/στ ή και 25ετή πραγματική υπηρεσία και 
δεν εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

(ΓΤΑΝΝΗΧ 2Κ0ΥΑΑΡΙΚΙΙΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
Με τη 16813 Φ. 216.11/21.8.1983 -απόφαση του· Αρχηγού 

Αστυνομίας Πόλεων, προάγεται ο Υπαρχιφύλακας 18234 
Παπακωνσταντίνου· Χρήστος το.υ Νικολάου, στον αμέσως επό¬ 
μενο βαθμό του Αρχιφύλακα, από 21.8.1984, διότι συμπλήρω¬ 
σε τις απ^ιτούμενες προς προαγωγή προϋποθέσεις και 22 
χρόνια υπηρεσία, στο Αστυνομικό Σώμα. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ 
Υπουργ. Δημοσίας Τάξεως 6170/18.7.84). 

Ο Αρχηγός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΙΛΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ιΜ·ε τη Δ.Α. 97 4//10.8.4 984 απόφαση του Νομάρχη Ημα¬ 

θίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γί¬ 
νεται αποδεκτή η από 30.7.1684 αίτηση παραιτήσεως απϋ 
την Υπηρεσία Αγροφυλακής του υπαλλήλου, Κλάδου ΣΙΕΐ2 

Αγροφυλάκων με ΓΟο βαθμό·, Κων/νου Σαμαρά του Θωμά, 

της αγροτικής περιοχής Διαβατού του Αγρονόμε ίου Βέροιας, 

για λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του. 

Με τη ΔΑ. 988/10.8.1984 απόφαση σου Νομάρχη Ημα¬ 
θίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γί¬ 

νεται αποδεκτή η από 3.8.1984 αίτηση παραιτήσεως από την 
Υπηρεσία Αγροφυλακής του υπαλλήλου Κλάδου ΣιΕ2 Αγρο¬ 

φυλάκων με ΓΟο βαθμό Χρύσανθου Δανόγλου του Αποστόλου, 
*ης αγροτικής περιοχής Βέροιας, για τους λόγους που ανα- 
φέορντα: στην αίτησή του. 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ 

Με την 593/10.8/1984 απόφαση της Νομάρχου Χίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε αποδε¬ 

κτή η από 9.8.1984 αίτηση παραιτήσεως τ:υ Αγροφύλακα 
της Α.Π. Βροντάδου του Αγρονόμε ίου Χίου της Διοίκησε ως 
Αγροφυλακής Χίου, Νικολάου Ρέβη του Μιλτιάδη, υπαλλή¬ 
λου Αγροφυλακής, κλάδου ΣΕ2 — Αγροφυλάκων, με βαθ¬ 

μό 10ο. 
Η Νομάρχης 

ΑΛΕΚιΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ιο
 


