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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με την 618*9ο/30:.8,1984 από<φαση> τον Υφυπουργού Προ- 
εορίας της Κυβέρνησης, που εκδίόί-ηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, καταγγέλλεται η σύμβαση, εργασίας τον με 
τχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ:καί<ον αορίστου χρόνου υπαλλή¬ 
λου της ΕΡΤ 2 Αλατόπουλου Μάρκον τον Σάββα, δημοσιο¬ 
γράφον, λόγω σωματικής ανικανότητας. 

Με την 61968/3.9.1984 απόφαση τον Υφυπουργού Προ¬ 
εδρίας της Κυβέρνησης, που εκόόΦηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας των 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χσόνον υπαλ¬ 
λήλων της ΕΡΤ2. ■ ■ '· 

^ ν ■' ’ν; ;λ ·ν· ί··'··^>±Τ -ΓϊΥ ΣτνΜανον,ςτεχνιτη με-σω^ Τηλεπι¬ 
κοινωνίας καί, ■ ;ν ' XV " “ ΓγΥΒ 

. Κωνσταντίνον ^^του_Σταύρον/ύ/Ηλεκτρο^κρυ ΒΓ, 
λόγω τον ότι υπέπεσαν στο ’' πρ ο βλ επομενο ,; από" το *" α;?4 ?Α. 1 
παρ. 1 τον Ν. 1256/812. παράπτωμα τής παράβασής καθή¬ 
κοντος για το οποίο κα_ι..παραπεμφ^ησαν στον Εισαγγελέα. 

Σ/ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ' X * ν*7 77 ~ 5 ΜΛ 

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ 

1-4 ΥΑΠν? 
Μέ*&| *ΐΕ^^;3ί43^ί8(^&δΤ.8^ 

πον εκδ'όΦηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. έχει προ- 
αχ^εί κάτ:·'εκλογή ο ' Ιωάν ν η ς Ήίοιρ.φ ιάτ η ς του. .Πέτρου,- μόνι¬ 
μος-· υπάλληλος με θο βα^ίμό . τον Κλάδου; Μ<Ε8 Βοηόών: ,·^- 

II ρογραμματιστών Η/ιΥ του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ¬ 
βέρνησης ; ·στον* 8ο · βα#μό αναδ;ρομίκά. :από 30.8.84λ (Α.ρ ι$. 

βεδνΥΜ Υ-Π ΠΚ 84Γ3/Μ). 
• ' :;π χ..ν»3τς#;· ■· :'·.■'*■ χ ’-\ΐ ολ:: ς/· -.εε.(νΓ;ν γ τ * * 

- -· :χ.χ :·-■"■Μί ,·*ντ«λή Υπουργοί;, ·Λ·^-;κ-ΐ' „_ 

.>·*:.(*£! ν- Η Π?οϊστ.αμ«ν.γ,.. , 
' ί;Β·! IΣΑΡ ΑίΝΤΟ Π ΟΥΛΟΥ : 

;χ Ν'ω^Χ'νΌεΛ: υιυ: 
'·'?ίΧ ,!?ΛΤ ' ' -·. 

Δ_ϋ.7 χτχλ- ννγ“ ΐσεμ Ο 
-'τν : · ?:Υ’ηΜΛν>σ 

ΓΕΝΙΚΗ" ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΓτΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Μ« '/ν ' Εί>Φ.ΜΕ2.53/Γ5/3.ώ^ι^0^σ^,;τ^ 
ντη Διοίκησης της Γενικής ί. ραμματειας Ρύπον και IIλή¬ 

ρο φ ορ ι ών, πον εκδό$;ηκε - σύμφων α 0με. τ φς μσ χύ ο νσε ς δια τ ά ξ ε ι ς. 

π ρ ο άγο ν τ α ι κατ’ ε,κλογή οιΤ παμακξτ ω < μόνι με ς υπάλληλ οι μ ε 
βα&μό 9ο. τον Κλάδου ΜΕ2 Δακτυλογραφούν Ελληνικής της 

:7γΠ ί8ΓΜ Υ.Γ ί (V ί 1' .>[:£ η- 5Ι/. 

^ -'^γοο'οπί λ>ν-'Τ,Ύ.ν·!Λ’Σ ςωΞτνύθναί. :.υγ ς·:·/ 
·· ~ η ,υγλ* · ί;:: χ. ; γ = ι· ■ γ . χ μ: λ;οε .ν ν 2·ς·β .νε ,: ; λι · ν\. ·; 

Γενικής Γραμματείας Τύπον και Πληροφοριών τον Υπουρ¬ 

γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, στον επόμενο 8ο βα$μο 

του ίδιου Κλάδου, επειδή έχουν συμπληρώσει τον απαιτονμενο 

7'α προαγωγή χρονο και έχουν περιληφόεί σεονς πίνακες 
προακτέων έτους 1984: 

Ζουή Ψωμιάδον 

ΛΙατίνα Καμβύση 

Ελένη II αναγιωτοπονλον. (Αζ·Λ. βεβ. ΥΕΕ τον ΥΙΙ. 

II.Κ. 8332/3.9.84). 

Με την Ε1/Φ.ΜΕ2.53/Τ5/3.9.ί984 απόφαση τον Διευ¬ 

θυντή Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Τύπον και ΙΙλη- 

ροφοριών τον Υπουργείου Πιροεδρέαΐς Ό 

ο^οίτ!Μ0βη:Α»5 ^ύμφω^^ ’$ιαΗ§ 
ιλαίτ,/^κλΌγή. ^ .μέγίμή; ^υξάλλη- 

λος με βα#μό 9ο. τον Κλάδου ΜΕ2 Δα^τυλογ·ράφ^νν '^^η- 

νικής της Γενικής Γραμματείας Τύπον και Πληροφοριών του 

Υπουργείου Προεδρίας της:Κυβέρνησης, στον επόμενο 8ο βα- 

ό··μό τον ίδιου ;ϊΒ$ίδ&λ ί?ίο«ν απαιτονμενο 

για ποοανωγή χοόνο και έχει περιληφ^ε! στους πίνακες προ¬ 

ακτέων έτους 1984. (Αίΐ^/βεβ/ΤΕΕ τον ΥΠ.ΓΙ.Κ. 8334/ 

3δ198ί^ΥΜΑ ΙΗΜΙΙ/ΙΘΗ ΟΙΗΉΥΟΠΥ 
την ΕΙ /φ.ΛΙΕΙ ,8β^Φ24/3.9.198.: «ση το·; 

:'5^0*τί-ϊ^'2»ΰ':.·Κ5ν«59··>. 

Υΐΐίνπ^οαγωγτη' ■ ί^-Γ 
α κ τέο) ν: Ιέ το υ ς σΐ 984.^1 Αρ(ΐ<5* - Τΐ'ΕΕ. >^.-0 υ Ή . ·ΙΝα ν·δ^:^ (* 

3.9.1984). ^ ιοτ^υοπ (ύ^η ο 
2 λ Μ ν0Λ ^ τ^^ύνηης ^ΥόΓ,#. : Α'' 

■Ί νοτ ^τχνόπχ : 8( · ι.8, !ΚΛ''/ -Ο Ι' IΧ ΙΟ*!. Φ ύγ ;1£ 

; ■ υπουργέ ι α; ,εηοτε ρι κρ;Νμ ^ γ 
Τ :·'ί ς ο 9 χ ϊ 5 3ο *Δ.ν τχ οοπ νωε τέ■ ■·*■ : ώ.γ * νπ γ ? ο ν:> ν .ντ 

“τήν 11 ->τΤ£Ν—ε 120/ΑΣ ς 4323 'τηις''3ν9:.Ι9β4 ^απόφ^σ/η 

ΐόν^Υπσυδγόυ Εξόηερτκώνητ^που ·. εκδό4ηκ^τ σ4μφω^λ^με0·τι.ς 

ιτγξ^ φω 

. /οΓ,Ύ-χτ'ΉΛ/ΎΤΟ'ίίΐςΤ ίτί'ΒΙ/ 0&Λ>1 

:Ο ύ λ; ν Α·■ ε ο ,ν ι γ <ο γχ ^ ί 3 ε ίΓ 

/Π Λ.·! V ς, 7 * ην’-.'λ Μ ; Ι’ ο 7 (γ 7 Χ'.' / 7 *.(ί Ο ^7 £ 7 7 .* Υ /) 
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ισχυουσες διατάξεις, διορίζονται σε 30 κενές θέτεις, στο 
Διπλωματικό κλάοο του 1 πουργεί-ου Εξωτερικών, με βα/ίμο 
Ακολούύ-ου Πρεσβείας, μ:ε τη σειρά επιτυχίας τους, σϋμ- 

?ωνα με τον πίνακα επιτυχόντων τον Κέντρου Διπλωματι¬ 
κών Σπουδών, ο: : 

Ανδρέας ΙΓαπασταύρου 
~< <1 υ ρ ιο ον -/V αμπ ρ ι>ο η ς 
Κωνστ αν τ ίνο ς Μπ ίικ α ς 
Κυρ:άκος Λουκάκης 
Αλέξανδρος Κατράνης 
Δημήτ ρ ιο ς X ρ ο νόπουλο ς 
Αικατε ρ ί ν η Μ πού ρ α 
Ελένη Λειβαδίτου 
Ανδρέας Π απαδάκης 
Λ ημ ή τ ρ ι ο ς Καραμήτσο ς—Τζ ί ρ ά ς 
Μαρία Διαμαντή 
Πολυξένη Στεφανίδου 
Τασία Αθανασίου 
Θεόδωρος Δασκαρόλης 
Γεώργιος Αυγουστής 
Μ ιχαήλ—X ρ ήσ τ ος Δ ι άμε σ η ς 
Δημήτριος Τσούγκας 
Δημήτ ρι ος X α τζόπο υ λο ς 
ΓΙ αν αγ ι ώ τ η ς Σ το υ ρνά ρ α ς 
Κλεοπάτρ α Λιούν η 
Αγλαΐα Μπαλτά 
Ιωάννης Ανδρεάδης 
Μαρία Θεοφίλη 
Αλίκη Χατζή 
Ελευ$ε ρ ί α Γ αλ α$ ι ανάκη 
Ευύύμ ι ο ς Π αντζόπουλο ς 
Κωνσταντίνος Μαυρέλης 
X ρήιστ ο ς Μ αν ιάκης—Γ ρίβ ας 
Αικατερίνη Λούπα 
Εμμανουήλ Παπαδογιωργάκης. (Αριύ. βεβ. Υ.Ε.Ε. του 

Υπουργείου Εξωτερικών 10449/30.8.84). (Π.Τ.Ε.Υ. 408/ 

1983 και 971/1988). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόύηκε στην Α$ήνα στις 
29.8.1984, κατόπιν προτάσεως του Π ρωύυτουργού κ.αι Υ¬ 
πουργού ίΕί&νικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις, 
διορίζεται ως τακτικός καθηγητής για την πλήρωση της 
κενής: τακτικής Έδρας της «Χημείας» της Σχολής: Ικά¬ 
ρων1, ο Υφηγητής της ως άνω Σχολής Αλεξόπουλος Ιωάν¬ 
νης του Βασιλείου, ο οποίος έχει τα απαιτούμε να τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα και εκλέχθηκε από το ειδικό Συμβού¬ 
λιο Εκλογής Τακτικών Καθηγητών της Σχολής Ικάρων. 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ϊ1ΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Με τη Φ.Ρ61/110/Ϊ283579/3Γ.8.1984 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού ίΕΦνικής Άμυναςι που εκδ;ό5η*κε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες δϊατάξ]εις, διορίζονται δόκιμοι υπάλληλοι για πλήρω¬ 
ση κενών- οργανικών δέσεων που υπάρχουν σε. διάφορους κλά¬ 
δους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας και τοποθετούνται στην απέναντι σε κάύε έναν 
Υπηρεσία ως εξής: 

Κλάδο ΜΙΕ1Ι2 Ραδ:οτηλεγραφητών. 

Με εισαγωγικό βαύμό 9ο: 
Κανταρτζοπούλου Αγάπη του Ιωάννη στην ΕΜΥ. 

Κλάδο ΜΕΜ Μετείυρολόγων Γ/ Τάξης: 

λ ΙΕ ε ι σ αγ (ν γ ι κό ο ανΊμ ό IΟ ο : 

Βασιλείου Όλγα του Βασιλείου στην ΕΜΥ. (Άριά. 99/ 
30.7.84 βεβαίωση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικο¬ 
νομικού (Δ5/ΪΙΒΑ). α,ριά. 3ιΙ 5/31.3.1983 πράξη Τριμελούς 
εξ Υπουργών Επιτροπής). 

^ Με τη Φ.1-6,1/319/ΑΔ. 283&83/:3ιί .8.84 απόφαση του 
Υφυπουργού Είύνικής Άμυνας που εκοόδηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, προάγεται αυτοδίκαια από τον 4ο στον 
3ο. βαάμό, ο μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΑΡΠ6 Τεχνι¬ 
τών αρμοδιότητας Υπουργείου Εύνικής Άμυνας / Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας Κάρμας Ιωάννης του Αλεξάνδρου 
>,ΑΜ· '951) που αποχωρεί από την Υπηρεσία, επειδή έχει λά¬ 
βει το μισάό του 3ου βαθμού και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρ&ρου 4(2 του Ν. 887/79 κατά την αποχώρησή του, 
προάγεται αυτοδίκαια στο βαύμό αυτό, γίνεται αποδεκτή· η 
αίτηση παραιτήσεως από την Υπηρεσία του ως άνω μονίμου 
υπαλλήλου με 3ο βαύμό του κλάδου ΑΡ Π6 Τεχνιτών Κάρ¬ 
μα Ιωάννη του Αλεξάνδρου (ΑΜ. 961.) και απαλλάσσεται 
αυτός από τα. υπηρεσιακά του καθήκοντα. (Βεβαίωση ανα- 
λήψεως υποχρεώσεως της Δ/νσίεως Οικονομικού ΓΕΑ υπ’ 
%μ$, 11 δ/23.8.84). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ 

Με τη Φ.161/310/ΑΔ, 283670/30.8.1984 απόφαση του 
1 "αρχηγού ΓΕΑ, που εκδόύηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η από· 27.8.84 αίτηση παραι¬ 

νήσει» ς από! την Υπηρεσία του μόνιμου υπαλλήλου με 4ο 
βαύμό (οίκον. 3α) του Κλάδου ΜΕ3 Οικονομικού — Εφο- 
δ ι ασμού α ρ μ οί ι ότ ήτας Υ π ου ρ γε ί ου Εύ νι κής ' Αμυν ας/Γ ενικό ύ 
Επιτελείου Αεροπορίας, Μαρνέλου Ιωάννη του Σάββα (ΑΜ 
642), ο οποίος, σύμφωνα με τ:ς διατάξεις της παρ. 6 του 
αρύρου 4 του Ν. 1199/1984 έχε.: λάβει το μισύό του 3ου 
βαύμου που προσαυξάνεται με τα πάσης φύσε ως επιδόματα 
και λοιπές παροχές και απαλλάσσεται αυτός από τα υπηρε¬ 
σιακά του καθήκοντα. 

Ο1 Υπαοχηγός 
Υποπτέραρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑ ΠΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Με τη ΔΚ. 22676/4.9.1984 απόφαση, του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα του Υπουργείου Εύνικής Οικονομίας, που εκδό$ηκε 
νόμιμα, εντάσσεται ο Αναστάσιος Μοσχόπουλος, μόνιμος 
επάλληλος με 10ο βαΛμό του Κλάδου ΜΕ2 Διοικητικού του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, επειδή έχει χρόν-ο πραγμα¬ 

τικής υπηρεσίας που έχει διανυ$εί με τα τυπικά προσόντα 
που απαιτούνται για τον Κλάδο στον οποίο ανήκει και δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί για την ποοαγωγική του εξέλιξη, στον 
Οο βαύ·μό του ίδιου Κλάδου από 27.10,4979. 

Ο μετά την κατά τα ανωτέρω ένταξη πλεονάζων χρόνος, 
Υπολογίζεται για την προαγωγή του υπαλλήλου αυτού στον 
ανώτερο βαύμό, σύμφωνα αε τις διατάξεις του άσπρου 183 
του Π.Δ. 611/77. (ΑριόΧ βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας 9921 /4.9.1984). 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 

Με τη ΔιΚ. 21554/4.9.1984 απόφαση του Προϊσταμέ¬ 

νου της ΔιευΦυνσεως Διοικητικού του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, που εκδόέ/ηκε νόμιμα, γίνεται αποδεκτή η πα- 
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ρζΐτψτ, α-ό την Υ-τ.ρεσίχ της Ειρήνης Σαμκάνη, μόνιμης 
νταλλήλον με 4ο δαό'μό. τον Κλάόον ΑΤ8 Υτηρετιών Εςω- 

-ερΓ/χό (Ειμ-ορί'/.ών Αν.ολοό-δων) τον Υοτονργείον· Εθνικής 
Οικονομίας και απαλλάσσεται από τα υπηρεσιακά της κα¬ 

θήκοντα. 

Με τη ΑΚ 22801/3.9.1984 απόφαση του Προϊστάμενο-» 
. ης Διευθύνσεως Διοικητικού του Υπουργείου Εθνικής Οικο¬ 

νομίας, που εκδάθηκε νόμιμα, προάγεται κατ’ εκλογή ο μόνι- 
υ .ς υπάλληλος με 9ο βαθμό, τον Κλάδου ΣΕ3 Κλητήρων 
:οο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Νικόλαος Βασιλάκης. 
που έχει περιληφθεί στους πίνακες προακτέων έτους 1984 - 

1885. στον επόμενο 8ο βαθμό του ίσιου Κλάδου, επειδή συμ¬ 
πλήρωσε το χρόνο που απαιτείται για προαγωγή και έχει όλα 
τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. (Αριθ, βεδ. 
ΥΕΕ του Υπ. Εθνικής Οικονομίας· 9920/5.9.84). 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΝιΑΣ 

Με τη 186ί84/ί5ι3ι8|6/4.9.1θ84 απόφαση του Προϊσταμέ¬ 
νου της Δ/νσης Προσωπικού της ΕΣΥΕ, η οποία έχει εκδο- 

θ·εΐ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η πα¬ 
ραίτηση από την Υπηρεσία που υπέ'βαλε η Χειρ. Μηχ. Προπ. 
Δεδ. με βαθμό 5ο του ομώνυμου Κλάδου ΜΕΙ6 του Τέχνιτ,ού 
Προσωπικού της ΕίΣΥΐΈί Ελένη Πανηγυροπούλου του Μι¬ 
χαήλ και απαλλάσσεται από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα. 

Ο Προϊστάμενος 
Μ ΙΧιΑΙΙΛ ΧϋΥΛΙ ΑΡΑΚΗΣ 

:οχής διορισμού άλλης υποψήφιας και 
ντ ρ;>τή Υπηρεσία του Υπουργείου. 
Η σειρά αρχαιότητας της ανωτέρω 

:τον πίνακα επιτυχόντων και καθορ 

τοποθετείται στην Κε- 

είναι η σειρά, που έχει 
ίστηκε σύμφιονα με το 

δυ.4μό της καθεμιάς στο διαγωνισμό (ΦΕΚ 40/9.7.84 τ. 
II αρ /μα). ν Α οιθ. 6 εβ. ΥΕΕ Υπ. Υγείας και Π ρόνοι ας 
Β.Π. 11360/1048/29.8.84. Πράξη 489/16.5,83 Τριμε¬ 

λούς Επιτροπής Υπουργών). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΏΡΓΙΟΝ ΓΕΝΝΚΜΑΤΛΣ 

Με τη Δ18/27Γ16/27.8.84 απόφαση του Υφυπουργού· Υ¬ 

γείας και Πρόνοιας, προσλήφθηκε με θητεία ενός χρόνου 
και με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου η ιατρός Βαβ λή 
Γούλα του Ευρυπίδη στο Α.ί. Βάλτου του Νομού Έβρου με 
αποδοχές 6ου βαθμού. (Αριθ. δε δ. ΥΕΕ Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας Ε Π/Μ 473/84. Αριθ, 508/82 πράξης 3 μ έ¬ 
λους Επιτροπής Υπουργών). 

Με τη Διβ/27126/27.8.84 απόφαση του Υφυπουργού Υ¬ 

γείας και Πρόνοιας. προσλήφθηκε με θητεία ενός· χρόνου 
και με σχέση* εργασίας Δημοσίου Δικαίου ο ιατρός Χρήστου 
Βασίλειος του Κων/νου στο Α.Ι. Προδρομίου Νομού Θεσ¬ 
πρωτίας: με αποδοχές 6ου βαθιαού. (Αριθ. 6εβ. ΥΕΕ Υπ. 

Υγείας και Πρόνοιας 011/11474/84). (Αριθ, 508/82 

Πράξης 3*μελούς Επιτροπής Υπουργών). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Με τη Δ1 α/275ϋΟ/20.8.19ΐ84 απόφαση του Υπουργού Υ- 

γ* ίας και Πρόνοιας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
δ; α τάξεις, διορίζονται οι κατωτέρω σε κενές οργανικές θέ¬ 

σεις κλάδου ΜΕ! Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας με εισαγωγικό 10ο βαθμό, προκειμένου να καλυ¬ 
φθούν ισάριθμες θέσεις που είχαν προκηρυχθεί και δεν πλη¬ 
ρώθηκαν. λόγω μη αποδοχής διορισμού άλλων υποψηφίων : 

Π α π α δ ά τ ο υ X ρ υ σου λ α του Θε οδ ώ ρ ο υ 
Νταϊκου Λαμπρινη του Αντωνίου 
Βουρβοπούλου Παναγιώτα του Σταύρου 
Αλεξίου Ηλίας του Ανδρέα 
Τάσιος Παναγιώτης του Αναστασίου 
Μπίμης Γεώργιος του Αθανασίου 
Κατζαγιαννάκη Αικατερίνη του Γεωργίου 
Τσεκούρα Ελένη του Σταύρου- 

Μιλιλή Σπυρί δούλα του Κωνσταντίνου (συζ. Αθανασίου 
Καλ αβρή) 

Θεοδωρ α κόπου λ·ο ς Θεόδωρος του Λυκούργου 
Μπαξεβ αν ίδη ς Π αν αγιώτη ς τ ου Π αν αγι ώτη 
Κυριαζόπουλος Δημήτριος του Σταύρου. 
Η σειρά αρχαιότητας των ανωτέρω είναι η σειρά, που 

έχουν στον πίνακα επιτυχόντων και καθορίστηκε σύμφωνα με 
το βαθμό του καθενός στο διαγωνισμό (Φ;ΕΚ 40/9.7.84. τ. 
Παε/μα). (Αοιθ. δεβ. ΥΕΕ Υπ. Υγείας και Πρόνοιας 
ΕΠ. 11357/1044/29.8,84. αοιθ. Πράξης Τριμελούς Επι¬ 
τροπής Υπουργών 489/16.5.83). 

Με τη Δ:α/28525/20.8.1984 απόφαση του Υπουργού Υ¬ 

γείας και Πρόνοιας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, διορίζεται η Βοσκάκη Αγγελική του Εμμανουήλ, 

σε κενή οργανική θέση -κλάδου ΜΕ6 Δακτυλογραφούν του Υ¬ 
πουργείου Γγείας και Πρόνοιας, με 9ο εισαγωγικό βαθμό 
(ξένης δακτυλογραφίας) προκειμένου να καλυφθεί κενή θέ- 

που είχε προκηρυχθεί και δεν πληρώθηκε λόγω μη απο- 

Με τη Δ Ι α/28632/27 8.84 απόφαση του Δ,/ντή Διοικ/ 

κού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που εκτάθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 611/77. του Ν. 887/ 

1979. του Ν. 301/76 /αι την 777/83 Υπουργική απόφαση, 
προ άγεται κατ’ εκλογή από τον 5ο στον 4ο βαθμό η Δασκα- 
λάκη—Ρακιντζάκη Ευαγγελία υπάλληλος του Κλάδου ΑΤ4 

Ιατρών Υγιειν αλόγων, επειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο 
για προαγωγή; χρόνο· υπηρεσίας, περιλαμβάνεται στους πίνα¬ 

κες των κατ’ εκλογή προακτέων έτους 1984 και συγκεντρώ¬ 

νει όλες τις υπόλοιπες νόμιμες πσ ο υποθέσεις. (Αοιθ. βεο. 
ΥΕΕ Υπουογείου Υγείας και Πρόνοιας ΕΠ/11431/29.8. 
1984). 

Με τη Δ1α/27369/23.8.1984 απόφαση: του Δ./ντή Διοι¬ 

κητικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που εκδόθη- 

κε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
1 του Ν. 887/79. του Ν. 301/76· και την 777/83 υπουργι¬ 
κή απόφαση «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», προάγεται η Αρνα- 

ούτη-—Γιαννακίδου Πασχαλιά, τέως υπάλληλος με 6ο βαθ¬ 

μό και με αποδοχές 5ου1 βαθμού του Κλάδου ΜΕ1 Δ/κού 
αυτοδίκαια στον 5ο βαθαά που έχει προαχθεί μι·σθολογικ.α 
αε τη Δ,1α/4329ί6/29.ί2.82 (ΦΕ 409/31.12.82 τ.# Γ \ 

απόφαση από την προηγούμενη ημερομηνία της δημοσίευσε ως 
της παραιτή(τεώς της με τη Δ1α/902 4/17.3.83 (ΦΕΚ 
101/31.3.83 τ. Γ') απόφαση, δηλαδή από 30.3.1983, για¬ 
τί περιλαμβάνεται στον πίνακα των -κατ’ εκλογή, προακτέων 
υπαλλήλων με 6ο βαθμό Κλάδου ΜΕ1 Δ/κού έτους 1982. 

ΔΙε τη ΔΙα/28512/24.8,84 απόφαση του Δ/ντή Διοικητι¬ 
κού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που εκδέθηκ.ε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 611/77, του Ν. 887/ 
.1979 του Ν. 3;0ί1/76 και την 777/83 Υπουργική απόφαση, 
προάγεται κατ’ εκλογή από τον 5ο στον 4ο βαθμό η Γϊαν- 
νακάκη — Καρουάνα Μερόπη υπάλληλος με 5ο βαθμό και 
με αποδοχές 4ου βαθμού του κλάδου ΑΙΤ1 Διοικητικού, ε¬ 
πειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο υπη¬ 
ρεσίας. περιλαμβάνεται στους πίνακες των κατ’ εκλογή προ¬ 
ακτέων έτους 1984 και συγκεντρώνει όλες τις υπόλοιπες ση. 
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νόμιμες προυπο ύεσεις. (Αρ ι7. βεβ. ΥΕΕ Υπουργείου Υγείας 
*/.αι Προνοώ; Η Π /! 1256/] 045/29.8.84). 

Ο Δ/ντής Διοικητικού 

ΒΓΛΓ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Με την 78 Ϊ.Ι 8/5.9.1.984 απόφαση; του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης. πο_; εκδόΓηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μα- 

νι;; ο ποιείται η ύνρυσούλα Βλα; οπούλου του Ιο σννη. δόκιμη 
υπελληλο: με !(;■:■ βαύμό κλάδου ΜΕ2 Δακτυλογράφων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. επειδή 
ευμπλήρωοε διετή δοκιμαστική υπηρεσία καί κρίόηκε ακατάλ¬ 
ληλη. γ;α μονκλ,οπ οίηση με την ατό 30,8.1984 απόφαση του 
Υπηρεσιακού Σ/μβουλίου οταλ/.ήλων του Υπουργεοου Δικαιο- 
σννης. 

Με την 78714/5.9.84 υπουργική α;:όφ ::ση. που εκδοληκε 
σύμφωνα με τ'.ς κείμενες 3/ξεις. προάγεται κατ' αρχαιότητα 
7τον 9ο β-α#μό κλάδου ΜΕ2 Δακ/φων της Κεντρ. Υπηρεσίας 
του Υπ. Δικαιοσύνης η Χρυσοόλα Βλαχόπουλου του Ιωάν/η, 

■ τάλληλος *;ε 10ο βαέμό του αυτού κλάδου και Υπηρεσίας, 
επειδή Γερίλαμ8άνετα; ατούς οριστικούς πίνακες τον κατ’ αρ- 

να·'-τνντα ποοακτεων υπα’/Λτλων και έχε; και τα λοιπά νόμιυ.α 
προσόντα. ί'Ατ'ν. βεβ. Υ.Ε,Ε. Υπ. Δικ/σύνητ 78711/8595/ 
Ο 9.1984). 

Μ ε την 787 ! 2/4.9.1 (984 υτουργ:κή απόφαση. π·: υ ?.κ8ό - 
'^ηκε συμπονά με τις κείμενος διατάξεις. παρέχεται ο βα¬ 
σικός μ'.σίός του 4ου βαθμού στη Σταυρούλα Σκρομπόλα. 
υπάλληλο με 6ο βαΦμό και αποδοχές 5ου βαθμού, Κλάδου 
ΑΤΙ Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, επειδή* έχε; συμπληρώσει μετά τη μισ^ολογική 
προαγωγή της στον ι5·0 βα$μό. τον απα-ιτούμενο γ;α προα¬ 
γωγή χρόνο από τον 5 ο στον 4ο βαόμό κα; έχε; κρ:3εί ω: 
προακτέα για τη μ:σ7ολογ:κή προαγωγή τη.ς στον 4ο βα^μό 
με την από 30.8.1:984 πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (Αρ;7. βεβ. ΥΕΕ 
Υπ. Δικαιοσύνης 78712/8655/5.9.84). 

Με εν τολή Υπου ρ-γο·ύ 
II Διευθύντρια Διοικητικού 
Α. ΧΑΛΚΙΘΠΟΥΛΟΥ 

Με τη Δ2/13044 υπουργική απόφαση που ε/δό7ηκε συ μ¬ 
υώνα υε τις κ,είαενες διατάξεισ τροποποιούνται: 
Η Δ2/Ί4885/1.9.82 (Φ.Ε.Ιν. 271/1.9.8.2 τ. Τ') απόφα¬ 

ση κα; προστίθεται στον κλάδο Α2 Φιλολόγων. η Παρα¬ 
σκευή Συρβάνογλου — Κακουλίδη του Γεωργίου με ΜΚ3. 
μεταξύ του Βασιλείου Μπελαντά/ου του Ιωάννη κα; του 
Παναγιώτη Κολαβάκη του Κεωργιου, και τίθεται αυτή στη 
διάθεση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης Καστοριάς. 
Η Δ2/20238/11.8,83 (ΦΒΚ 274/22.8.1583 τ. Γ). από¬ 

φαση κα; διαγράφεται από τον κλάδο Α2 Φιλολο ;ων η οιο- 
ρισλεισα κα,ληγήτρια Παρασκευή Σηβάνογλο; Κακου¬ 
λίοη του Γεωργίου στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευ¬ 
σης Καστοριάς με Μ.Κ.3. 
Ο; παραπάνω μεταβολές γίνονται σύμφωνα με τη 1700 

1983 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο 
δέχεται ότι η ανασε,οόμενη καό/ηγήτρια έποεπε να διορίστε; 
υε'ττ Δ2/14885/1.9.82 (ΦΕΚ 271/1.9.82 τ. ΓΊ από¬ 
φαση.* (Αρι7. βεβ. ΥΕΕ του ΥΠΕΠΘ 97-50/29.8.84). 

Μ ε την υπουργική α π ό φ α σ η Ε 2/3832/1 7.'7.8 4 που ε κ δ ο- 
νηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. μετατάσσεται η 
2εληγιαννίδου Σόνια. διοικητικός υπάλληλος με 6ο βάψιμό 
του κλάδου ΜΕ1 του 8ου ΚΕΤΕ θεσ/νίκης σε κενή ομοιό- 
βαέμη 7έση του κλάδου ΑΡ1 διοικητικού της Τεχνικής και 
Επαννελυατικτ.ς Εκπαίδευσης. (ΑριΦ. βεβ. ΥΕΕ του 1 π. 
Είν. II αιδείας */αι βρησκ. 9023/9.8.84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛποετοΛοε κακλαϊκλνιις 

Μ5 την υπουργική απόφαση 11/5733/2:0.8.84 που ε/.δούη- 
κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ' αρ¬ 
χαιότητα από το 10ο στον 9ο βαλμό η Χριστακοπούλου Ε¬ 
λένη. υπάλληλος περιφ. υπηρεσιών κλάδου ΣΕ3 επιστατών, 
γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα για την προαγωγή αυτή. Σε 
πεσίπτωση. που η απόφαση αυτή δημοσιευτεί μ.ετά τις 18.9. 
1984. η προαγωγή αυτή θεωρείται ότι έχε: συντελεστεί απο 
την ημερομηνία αυτή. (ΑριόΓ δϊδ. ΥΕΕ του ΥΠΕΠΘ 
0005/30.8.84). 

Με ΐντολή Υπουργού 
Ο' Διευθυντής 

ΣΤ. ΧΟιΥΡΔΑΚΗΣ 

Με την 35»>2ί/,ό.Ο.ί984 υπουργική χπόοαιη /.αι με την 
ζτί! 4.9.1984 γνίο,μοίόττ,τη του αρμόδιου ΥπηρεϊίοΙ',ού Συμ- 
οουΑίου του 1 πουργειου Δι/αιοςυνης. ε^ει προα^'^εί. υ.χ~7 

εζλογή ςτο δ*·3μέ του ΥποίηχΌβρόλοτ/ * Β' τάξης στο Υπο- 

&φ.(κ·&ττ.Μ Λάηνών σε πλήρωση κενής 3έσης που κατα- 
/.αυ. υ άνετα; υποχρεωτικά απο μη πτυ*χ ιούχο υπάλληλο, ο Δη- 

“νήτριος Ν'άτσοτ. Γραμματέας Α' τάξη; με αποδοχές 5ου 
β·αύμ:υ στο Υπού·ηκοφυλαιΥ..είο Αέηνών. που έχει απολυτήριο· 

1 υανασιου, συμπλήρωσε 4 χρόνια υπηρεσία στο βα$μό του 
5 ρα'υ.ατεα Μ ταξτς και κρί^ηκε προακτέος από το αρμό- 
ό:ο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

π ανωτέρω προσαγωγή λογί^ετ 
'Ι 984. δηλαδή μετά ένα μήνα από 

ότι έχει γίνει από 10.5. 
ότε που· κενώθηκε η 4'έση 

30 του Ν. 291/1976 
συασμο με τις διατάξεις του άρύρου 12 του ,Ν. 965/ 

(> \,ρ ι ·ύ. βεβ. ) ΕΈ Υπ. Δ: κ. 85522/8052/5.9.84 ί άρ- 
περ. η/ Ν. 30*1/76) . 

Με εντολή Υπουργού 
11 Διευθύντρια 

ΓΥΔ. ΙΜ Π ΡΑιΤΣΑΛΙ I 

Με την υπουργική απόφαση Η/570(6/117.8.84. που εκ δό¬ 

θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγονται κατ* 
αρχαιότητα απο τον 9ο στον 8ο €αΦμο οι παρακατω υπα/,- 
ληλοι περιφ. υπηρεσιών κλάδου ΣΕ3 Επιστατών, γιατί έχουν 
τα νόμιμα προσόντα για την προαγωγή αυτή. Σίε περίπτωση 
που η απόφαση αυτή δημοσιευτεί μετά τις 16.9.84. η προ¬ 

αγωγή αυτή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από την ημερο¬ 

μηνία αυτή : 
Μπέσης Ευάγγελος 
Μπομπότας Δημήτριος 
Κυριακόπουλος Βασίλειος. (Αρι$. 8 

177νίκης Παιοείας και Θρησκευμάτων 
;β. Υ.Ε.Ε. Υπουργ. 
9905/30.8.84). 

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

ΛΪΟΡΘΏΖΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΠΝ 

Στην απόφαση του Υπ. Εθνικής Παιδείας -και Θρησν.ευ- 
πάτων ί.ζ αοιύ·. Δ2Λ2Ι 1-51/20.8.84. που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 2.62/22.8.84 τ. Γ. στη σελίδα 2266. στο 15ο στίχο, 
διορθώνεται το όνομα της διοριζόμενες, από το λανθασμένο 
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«ΓΙαχύνη—Προέδρου Ελευθερία του Παναγ.», στο ορθό 
Παχυλή—Προέδρου Ελευθερία του Παναγ.». 

(Από το Εθνικό Τυττογραφ^ίο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑ ΑΙΑΣ 

Με τη 1540/24.8.1984 απόφαση του Νομάρχη Αρκα¬ 

δίας. που εκδόθηκε σύμφωνα με τ:ς ιδατάξεις που ισχύουν, 
γίνεται αποδεκτή η .παραίτησή από την Υπηρεσία της δ/λας 
υε βαθμό Α/ντή Α' Μ.Κ.8 Θεοδωροπούλου Διονυσίας του 
Γεωργίου. που υποβλήθηκε στ:ς 16.8.84. 

Ο Νομάρχης 
Σ1ΊΥΡ0Σ ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 1ΩΑΝΝΙΝΏΝ 

Με τη 2082/27.8.1984 απόφαση του Νομάρχη Ιου αννι¬ 
βών. έγινε δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του 5 α- 

τ/.άλου Βώττη Αημη,τρίου του Γεωογίου με βαθμό Α/ντή Β 
•/α' Μ.Κ.8. 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Προϊστάμενος 

]ΙΟΑΓΧΡΟΝΗΣ ΒΕΛΟΓΊΛΝΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Με την 8■[ 1.5.1984 πράξη του Προϊσταμένου Α/νσης 
Μέσης I ενικής Γκπ σης Ν. Κιλκίς, τ οποία στηρίζεται 
“την 4/11.5.1984 πράξη του ΙΤΥΣΜΈ που περιλαμβά- 
νεί γνωμοδότηση γ'.α την ένταξη των Εκπ/κων της Εκπ/ 

/-ης ΓΙ εριφέρειας Κιλκίς, εντάσσεται από 11.5.1984 ημερο- 
νηνια σονέδριάισεως του ΠΥΣΜΚ η Λυμπάρη—Καρακώστα 
Βυλία του Ευσταθίου, καθηγήτρια κλάδου Α6 ΜΚ3 του 
ί αμνασίου Ν. Γυν/στρου στο ΜΚ4 με πλεονάζοντα χρόνο 
κατά την ανωτέρω ημερομηνία, 1 έτοσ, 0 μήνες και 5 ημέ¬ 
ρες. (Αρίν. βεβ. ΥΒΕ του ΥΠΕΥ1Θ 10122/30.8.84). 

Ο ΓΙ σοϊστάαενοτ 
ΑΝΑΡ. ΑίΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

Με τη 1525/29.8.1984 απόφαση του Προϊσταμένου της 
Α νσης Α.Ε. Ν. Εύβοιας. που εκ δ όθ η κε σύμφωνα με τις 
: αταςεις που ισχύουν, έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την 
υπηρεσία του Σταμόγιαννη Νικολάου του Σταύρου, κλάδου 
Διδασκάλων με βαθμό Α/ντή Α' και μυθολογικό κλιμάκιο 
Μ.Κ.8 του 6/θ. Αημ. Σχολείου Βαρέος, που υπέβαλε με 
την από 26.8.1984 αίτησή του. 

Ο Π οοϊστάμενος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ 

Με 7η 2/18.1.1984 πράξη του Προϊστάμενου της Λ/ 
ντης Α.Ε. Νομού Σερρών, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις 
κείμενες οιαταξεις. προσλαμβάνονται οι κατωτέρω εκπ./κ,οί: 

Χατςηγισννη Ελένη του Αημητρίου και Αουλγέρη Ανατολή 
του Χρήστου, πτυ-χιούχοι της Σχ. Νηπ/γών Καρδίτσας, σε 
αν απλήρωτη της Νηπ/γου Ταμπούρη Αρετής του Νηπ/γείου 
Π ρ ου. αχών α. 4ου Γραφείου Α.Ε. Ν. Σερρών, που βρίσκεται 
:ε άδεια κύησης-τοκετοο. (Αριθ. εγκρ. ΥΙΙΕΓΙΘ Φ.36111/ 

1 (Ί/Α1/7Θ34/20.8.84). (Αοιθ. βεβ. ΥΕΕ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
9870/29.8.84). 

(4 ΤΙροίστάν.ενος 
ΕΥΛΓΓ. Π Α Π Ο νΑΑΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

παρέχεται ο όασικος μισθός του 3ου βαθμού στους πιο κάτω 
υπάλληλους με βαθμό 4ο του προσωρινού Κλάδου ΑΡ3 Ελεγ¬ 
κτικού του Γ.Λ. Κράτους, επειδή συμπλήρωσαν τρία χρόνια 
υπηρεσία στο βαθμό που κατέχουν και έχουν κριθεί προα¬ 
κτέοι κατ εκλογή: 

Νούρο Γεώργιο 
Α ημ ο *»ο υ λ ο ΒασίΑειο =- 
Μουρελ άτο Α:ονυσι ο 
Μονιούδη Παντ. = 
Χριστοφοράτο Λεωνίδα 
Τσαμαδό Επαμ. 

Γκότση Παναγιώτη = 

Αενδρινό Ελευθέριο. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικ/κών Λ. 
9930/7053/3.9.84). 

Με την Ε. 11751/3415/31.8.1984 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, έχουν προαχθεί κατ' εκλογή από τον 4ο στον 3ο 
βαθμό οι παρακάτω υπάλληλοι του Κλάδου ΑΤΙ Εφορια¬ 
κών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, ως ακολούθως: 
Αναδρομικά, από την ημερομηνία που αναγράφεται έναντι 

του καδένα, επειδή παρήλιε μήνας από της κένωσης της 
θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 887/79. 
Αβραμόπουλος Γ. Ανδρέας, από 14.7.84. 
Ντίνος Σ. Αημήτριος. από 22.7.84. 
Βατσάκης Ν. Ιωάννης, από 2.8.84. 
Ινώτσης Σ. Ιωόννης, από 8.8.84. 
Ζερβός Κ. Αντώνιος, από 19.8.84. 

Τζανάικης Μ. Ιωάννης, από 25.8.1984. 
Από της δημοσίευσης της παρούσας: 
Πάίγγιος Θ. Γεώργιος. 
Μιχαλόπουλος 1. Θεοφάνης. ^Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπουργείου 

(Οικονομικών Ε. 11751 /7051/31.8.84). 

Με την Ε. 11750/3-416/31.8.84 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. έχουν προαχθεί κατ' εκλογή από τον 3ο στο 2ο βαθ¬ 
μό οι παρακάτω υπάλληλοι του Κλάδου ΑΤΙ Εφοριακών που 
έχουν τα νόμιμα προσόντα, ως ακολούθως: 
Παπουτσής Γ. Τριαντάφυλλος 
IIαπανδοέου Π. Γεώογιος. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ 1 πουργειου 

Οικονομικών Ε. 11750/7052/31.8.84). 

Με την 98221/31.8.1984 απόφ-αση του Υπουργού Οι¬ 
κονομικών. που εκδόθηκ,ε σύμφωνα με α) τις διατάξεις του 
ΝΑ 76/74 «περί επαναφοράς στην ενεργέ υπηρεσία των απο- 
λυθεντων ή εξαναγκασθέντων σε παραίτηση κλπ.» όπως 
συμπ.ληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 1232/1982, ο) 

την από 23.1.1984 σύμφωνη γνώμη της Βιοικης Επιτροπής 
στο Υπ. Οικονομικών του άρθρου 4 του ΝΑ 76/74, γ) τις 
ισχυουσες διατάξεις: 

Επαναφόρεται στην ενεργό υπηρεσία ο τέως υπάλληλος μ- 
βαόμ.ό 2ο του Κλάδου Α2 Ελεγκτικού του Γ.Λ. Κράτους 
Ευ.αανουηλίδης Ελευθέριος, ως εξαναγκαστείς σε παραίτη¬ 

ση κατά το από 21.4.1967 μέχρι 23./. 19/4 χρονικό οια- 
στη; α κ α τ αρ γ ουμέν ου αναδρομικά, του απο 22.8.68 Β.Δ. 

'ΦΕΚ 31 %/Γ/7.9.68), με το οποίο είχε γίνει αποδεκτή η 
παραίτηση από την υπηρεσία. 
Διαπιστώνεται ότι ο τέως υπάλληλος με βαθμό 2ο του 

7έως Κλάδου Α2-Ελεγκτ:κού του Γ.Λ. Κράτους Εμμανουη- 
λίδης Ελευθέριος, απολύεται αυτοδίκαια από τη,ν υπηρεσία 
την 21.8.75 γιατί στις 20.8.75 συμπλήρωσε 35 χρόνια πρα¬ 

γματική δημόσια υπηρεσία και είχε συμπληρωμένο και το 
56ο έτος. αφού υπηρέτησε ως τακτικός υπάλληλος από 21, 
γματ ικη 
56ο έτο·: 
8.ΓΗ0 

0 αν: 

του - :ον ,ο ττ.«: θέσε ως. (Αρ ι ό. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικονομι¬ 

κών λ. !)!)39/70*53/?>,9,8ύ'ι. 

Αίε την 98220/31.8.1984 απόφαση του Υπουργού Οι- Με την 85.254/7231/ 25.7.1984 απόφαση του Υπουργού 
κονομικων που εκοό^ηκε σύμφουνα με τις κείμενες διατάξεις. Οικονομικών, που εκδόΛηκε σύμφωνα α) με τις διατάξεις 
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του άρθρου 19*1 παρ. 1 του Π. Δ^τος 611/77 «περί του Υ¬ 
παλληλικού Κώδι'/.ος». ί) την έκθεση φυλά/,ισης αριθ. 

£ϊ 149/4.7.84 της δικαστικής φυλακής Κορυδαλλού από 
την οποία φαίνεται ότι. με το ένταλμα προσωρινής κράτησης 
αρ:θ·. 16 3.7.84 του Ανακριτή 8ου· τμήματος ΙΙλημ/κείου 
Αθήνας. φυλακίσθη-κε ο Πυλιώτης Επαμεινώνδας για δωρο¬ 
δοκία. τέθηκε σε κατάσταση, αυτοδίκαιης αργίας από 4.7.84 

ο υπάλληλος με βαθμό 2ο του Κλάδου ΑΤ2 Ελεγκτικού Πυ- 

λ’ώτης Κπ αμεινώνδας. 
ο ΥΠΟΥΡΓΟΊ 

Γ£ΡΑΣϋν!©Ε ΑΡΕΕ^ΗΕ 

Με την 952ο5/8337/31.8.84 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 

ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τ:ς διατάξεις που ισχύουν, έγινε δεκτή από- την Υπηρε 
σία η παραίτηση που υποβλήθηκε με την από 20.8.84 αίτη¬ 

ση παραιτήσεις του Κσοβούνη Κων/νου. υπαλλήλου με βα- 

ύ ό 10; του Κλάδου ΜΕ3—Ελεγι/.τικού του Γ.Λ. Κρά¬ 

τους. από 20.8.84. 

Μ ε τ ην £4832/8321 /31.8.84 α πθφ αση του Γένι κού Γ ρ αμ- 

ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν, έγινε αποδικτή από την Υπη¬ 
ρεσία η παραίτηση που υπο>βλήθηκε με την από 6.8.84 αί¬ 

τηση π:;αιτήσεως του Πετρώκου Ανδρέσ, υπαλλήλου :με βα- 

Ί ;; 6 4ο του Κλάδου Α Γ2-Ελεγκτικού του Γ.Λ. Κράτους. 

Ο Γ εν 6 ς 11 ρ α-μυ. α τ ε α ς 
ΞΕΝ. π ΗΛΟ Π ΟΝΝΗΣΙΟΣ 

Με την Ε. I I 699/1376/30.8.1984, απόφ αση του 1 *πο υ.ρ- 

γου των Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 

ξεις που ισχύουν και τον πίνακα κατ’ εκλογή προακ,τέιον υ¬ 
παλλήλου 8ου βαθμού του Κλάδου ΜίΕΐ3 Είρευνητριών Εφο¬ 

ριών Καπνού του έτους 1984, προάγεται 7νατ’ εκλογή η υπάλ¬ 
ληλος με 8ο βαίΚέ του Κλάδου ΜΕ3 Είρευνητριών Εφο¬ 

ριών Καπνού του Υπουργείου Οικονομικών Λέσποινα Δεμενεο- 

πουλου του Νικολάου, στον 7ο βαθμό του ίδιου Κλάδου, ε¬ 

πειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αισθ. β·εβ. ΥΕΕ ΥΠΟΙΚ. 
Μ 699/7034/4.9.84). ’ 

Με την Ε.11715/1392/3.9.1984, απόφαση του Υπουρ¬ 

γού των Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ζεις που ισχύουν και τον πίνακα κατ’ εκλογή προακτέων 
επάλληλων 5ου βαθμού του Κλάδου ΑΐΤ2 Καπνεφοριακών του 
έτους 1984. προάγονται κατ’ εκλογή οι υπάλληλοι υε 5ο 
βαθμό του· Κλάδου ΑΤ2 Κα πν ε ο ο ρ ι αχώ ν τ ο υ Υπου ρ γε ί ου 
Οικονομικών στον 4ο βαθμό του ίδιου Κλάδου, επειδή έχουν 
τα ν>:α ι μ α π ρ οσ όντ α. 

Ευάγγελος Π απαδημητρίου του Νικολάου 
1 'εωργιος Ηλιύπουλος του Βασιλείου 
Δω τ η ρ: α ΙΊ απ α ϊω ά ν ν ο υ τ ου Δ ημ η τ ρ ί ο.υ 
Θαλασσινή Δουγέκου του Ιωάννη 
Ιάλευθερία Μπίντου του Κων/νου 
Χαράλαμπος Ορνιθόπ αυλός του Μελετίου 
Ευγενία Γεωργιάδου του Ευαγγέλου. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. 

Υπ. Οικονομικών Ε. 1.1715/7033/4.9.84). 

Με την Ε. 1174 3/1394. από 31 Αυγούστου 1984, από¬ 
φαση του Υπουργού των Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφω- 
να με τις διατάξεις που ισχύουν και τον πίνακα κατ’ εκλο¬ 
γή προακτέων υπαλλήλων 5ου βαθμού του Κλάδου ΑΤ2 

Καπνεφοριακών του έτους 1984. προάγεται κατ’ εκλογή ο 
υπάλληλος με 5ο βαθμό του Κλάδου ΑΤ2 Καπνεφοριακών 
του 7 πουργειου Οικονομικών Λβράμ Λπατσίδης του X ο ιστο¬ 
ί ορού, στον 4ο δσθμ.ο του ίδιου Κλάδου, επειδή έχει τα νό- 
υιμα προσόντα. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. 0:κ. 1 1713/70^2 
4.9.84). 

Με την Ε. 11744/1393, από 3 Σεπτεμβρίου 1984. από¬ 
φαση του Υπουργού των Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις που ισχύουν και τους πίνακες κατ εκλο¬ 
γή προακτέων υπαλλήλων 5ου και 6ου βαθμού του Κλάδου 
ΑΤ2 Καπνεφοριακών του έτους 1984. παρέχεται ο βασι¬ 
κός μισθός του 4ου βαθμού στους υπαλλήλους: 

Με 5ο βαθμό του Κλάδου ΑΤ2 Καπνεφοριακών του 1 - 

π ο υργε ί ο υ Ο ι κο νο μ ι κώ ν : 
Αγγελική Βασιλοπούλου του Χρύσανθου 
Περσεφόνη Γιαμπανοπούλου του Βασιλείου 
Αλίκη Π ουλάκου του Κων/νου 
Λ ι κ α τε ρίν η Κο υ ο σο υνάκ ου του Χρήστου. 

Με 6ο βαθμό του ίδιου ως άνω Κλάδου : 
Ευαγγελία Ρίζου του Σπυρίδωνα, επειδή όλοι αυτοί συ- 

μπλήρωσαν τριετία από τη λήψη του μισθού του 5ου βαθμού 
ναι κατέχουν τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις που απαιτού¬ 
νται. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικ. Ε. 1Γ714/7031/4.9.84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΚΑΡΤΛΛΗΣ ΒΑΡΣΑιΜΟΣ 

Με τη Δ. 3516/1945 της 30 Αυγούστου 1984 πράξη του 
Αναπληρωτή Υπουργού των Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ¬ 

φωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ’ εκλογή ο 
υπάλληλος Παναγιώτης Παπασάβιβας με τον 8ο· βαθμό του 
Κλάδου ΜΒ4 Διοικητικού — Προσωπικού Λειτουργίας και 
Εκμετάλλευσης Η/Υ του Μηχανογραφικού Κέντρου 4 π. 
Οικονομικών (ΜΗ.Κ.Υ.Ο.) στον 7ο βαθμό του ίδιου Κλά¬ 
δου, επειδή έχει τα απ αιτούν, εν α προσόντα. (Α-ριθ. βεβ. Υ π. 
Οικονομικών Λ. 3ο16/6996/30.8.1984). 

Με τη Λ. 3515/19] 6 της 30 Αυγούστου 1984 πράξη 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ' εκλογή, ο 
υπάλληλος Παναγιώτης Νικολοδήμος με τον 6 ο 6 αν μ ο του 
Κλάδου ΜΈ1 Βοηθών Προγραμν,ατιστών Η/Υ Μηχανογρα¬ 

φικού Κέντρου Υπ. Οικονομικών (ΜΗ.Ιν.Υ .0.) στον ο ο σαν- 
μό του ίδιου Κλάδου, αναδρομικά με λήψη αποδοχών απο 1 5. 
7.1984 (ά;ρθρο 8 Ν. 887/1979·). επειδή έχει τα σπαιτού- 
ηενα προσόντα. (Αοιθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικονομικών Δ.351 5/ 

6995/30.8.84). 
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Ο Διευθυντής 
Β. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

Με την 96412/28.8.1984 απόφαση του Δ/ντή Προσω¬ 

πικού Ελεγκτικού Κλάδου του Γ.Λ. Κράτους, που εκ δόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παρέχεται ο βασικός 
μισθός του 6ου βαθμού στον υπάλληλο με βαθμό 7ο του 
Κλάδου ΣΕ2 Επιμελητών Ελεγκτικού Κλάδου Γοβεσνό Σω¬ 

κράτη. επειδή συμπλήρωσε έξι χρόνια υπηρεσία στο βαθμό 
που κατέχει και έχει κοιθεί προακτέος κατ’ εκλογή. (Αριθ. 
βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργείου Οικονομικών Λ. 9.824/6908/28.8. 

1984). 
Ο Διευθυντής 

ΔΗΜ. ΛΑΜΠΕΡΗΣ 

Με την Τ. 35Ί2/730/23.8.1984 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που 
εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχουν προ- 
αχθεί κατ’ εκλογή οι παρακάτω Τελωνειακοί υπάλληλο: ;;ε 
9·ο βαθμό του κλάδου ΥΙΕ2 Τελων/κής. σε υπαλλήλους με 
8 ο βαθμό του ίδιου κλάδου, γιατί έχουν τα απαιτούμε να για 
:ην προαγωγή αυτή προσόντα : 

Λλεξέπόυλος Ι\ Γιάννης 
Καοαδήίαος Κ. Κ<ον/ν·ος. < Αοιθ. άβεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουργεί ο ^ 

(>ικονομικών Τ. 3512/6967/3.9.1984). 
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Μ; την Τ. 3513/731/23.8.1981 ζπδγ«η τον Λϋνίυντη 
Λ:ο:/.ητ:/.οό Τΐλθ)νΐίων τον Γ~ννργ·ϊ'.ον <Ι·7.ον'.;λ'.ν.(ον. Γον 
εκδότη*/, ε σύμφωνα με τις κείμενες οιατάςεις, εχει προα·- 

■,■&*{ *ατ εκλ:γή, αναδρομικά από 14.8.1984, σύμφωνα με 
τ:: διατάξεις του< άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 8*8*7/79, με 
δικαίωμα να. λάββι αναδρομικές .αποδοχές αυτό την ημερο¬ 

μηνία αυτή. 7ε Τελωνειακέ υπάλληλο ,με 8ο βα$μό του 
κλάδο» ΜΕ9 Ναυτών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου· του 
ΥΙΙ.ΟΙίΚ., ο Τζιαβάς Π. Βασίλειος, υπάλληλος με 9ο 
όν$κό του ίδιου κλάδου, που έχει τ* απαιτούμε να για την 
πεοαγοτ'ή αυτή ποοσόντα. ι^Αριό·. οε>β. 4 .Κ.Ε. ϊπουργει&υ 
ιλκονοχικών Τ. 3513/0966/3.9.1984). 

Με την Τ. 3000/747/29:8.1984 απόφαση του Διευθυντή 
Διοικητικού Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, που 
εκδό'&ηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχουν προ- 
ζγβιί κατ’ εκλογή οι παρακάτω Τελωνειακοί υπάλληλοι με 
8ο βα$μό του κλάδου ΜΕ2 Τελωνοφυλακής σε υπαλλήλους 
με 7ο βα&μό (Δεκ-άρχες), ίδιου κλάδου γιατί έχουν τ’ απαι¬ 

τούμε να για την προαγωγή αυτή προσόντα : 
Ντίνας Α. Κωνσταντίνος 
Λιούσας Κ. Δημήτριος 
Μολιχιτούδης1 Σ. Σταύρος 
ΙΙροόατάς Ν. Ανδρέας 
Μουντζούρης Η. Κωνσταντίνος. (Αρι$. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υ¬ 

πό υ ο γε ί ο υ Οι κ ον οχ ι κ ώ ν Τ. 3600/69615/3.9.1984). 

Ο Διευθυντής 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

Με την απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικού του Γενι¬ 
κού Χημείου του Κράτους παρέχεται ο· βάσκος, μισθός του 5ου 
βαθμού στον Ιωάννη Αγγίελόπουλο· υπάλληλο του κλάδου ΑΤ2 
Διοικητικού του Γενικού Χημείου του Κράτους με βα$μό 6ο, 
επειδή συμπλήρωσε τρία (3) έτη στον 6ο βαύμό και κρίύηκε 
πσοακτέος. (Αιρι-5. βίεβ. 4.Β.ιΕ. Υπουργ. Οικονομικών X. 

! 449/7671 /4.9.84). 

Η Διευθύντρια 

ΑΝΝΑ ΣΓΟΥΡΑ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην 80612/3862/12.7.814 απόσαση του Αναπληρωτή Υ- 

π ευ ργου Ο ι /ονομικ ών. που δ ημοσ ιε ύτηκε στο· ΦίΕΚ 231 / Γ V 

19.7.84 (σε λ. ί9!9'4), γίνεται η εξής διόρθωση: 
Από το εσφαλμένο: «ΧρΊστίδου Νικολακοπούλου» στο ορύό 

« X ρ ιστ :να Νικολακοπούλου». 
(Από το Γ.Λ. Κράτους) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Με την 312151/4.9.1984 από-σαση· του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας. απολύθηκε αυτοδίκαια από την υπηρεσία στις 2'.9. 
1981, επειδή κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας αυ¬ 

τής συμπλήριοσε 3δετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία 
και το 5οο έτος της ηλικίας του. ο Αντώνιος Γεωργακόπου- 

Λος του Νιικολάου. υπάλληλος του Κλάδου ΑΡ3 Διοικητι¬ 

κού με 4ο βα#μέ και μισό/· 3ου βαθμού και προάγεται αυτο¬ 

δίκαια στον 3ο βαύαό του οποίου ο βασικός μισΦός χο·ρηγή:- 

ύ>,ι·/ε σ: αυτόν με τη 244411/24.2.82 (ΦΙΕΚ 82/Γ78.3. 

1982 απόφαση, αναδρομικά από 2.3.81. 

Με την 311560/4.9.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας. έγινε δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση της Ουρα¬ 

νία; Κουτσοπούλου του Ιωάννη, υπαλλήλου του Κλάδου ΜΕ3 

Λιοι/ητικού ί>ο βαύνό και χισνέ 5ου βανχού. (355016 
I Ε12ΧΤ ΦΒΚ ίΙ VI 721.12.83 απόβαση/ 

Με εντολή Γπουργού 
11 Διευθύντρια 
Δ. ΒΟΣΝΙΔΟΥ 

Με τη 298Π9/21.8.1 984 απόφαση του Υπου*ργού Γειορ- 
γιας, προ άγεται κατ’ εκλογή τσον 8ο βαύμό, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις του άρόρου 8 του Ν. 887/79, η Δελατόλα 
Ιωάννα του Ιωάννη, υπάλληλος του Κλάδου ΜΉ21 Χειριστών 
Διατρητικων Μηχανών με 9ο βαύμό που συμπλήρωσε τον 
σπαιτουμενο για προαγωγή χρόνο υπηρεσίας και συμπεριλή- 
φθηκε στους πίνακες προακτέων έτους 1984—85. (Αοί#. 
δ£β. ΥΕΕ Υπ. Γεωργίας 298179/11765/84). 

Με τη 298180/21.8,1984 απόφαση του Υπου-ργού Γεωρ¬ 

γέ*! προάγεται κατ εκλογή στον δ ο δαύΐμό, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ταυ Ν. 887/79, η Σαρ,αγιώ- 
τη Ειρήνη-—Άννα του Παναγιώτη, υπάλληλος του Κλάδου 
ΑΤ9 Ιχθυολόγων με βαόμό 6ο η οποία συμπλήρωσε τον 
απαιτουίμενο για προαγωγή χρόνο υπηρεσίας και συμπερι- 
λήφύΐηκιε στους πίνακες τςροακτέουν έτους 1984 — 1985. 

(Αρ*. βεβ. ΥΒΕ Υπ. Γεωργίας 2)98189/11766/1964). 

Με την 30ί1354/16.8.1-984 απόφαση του Υπουργού Γεω-ρ- 

γίας. προάγονται κατ εκλογή στον 7ο βαΦμό, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79, οι παρα¬ 
βάτου υπάλληλοι του Κλάδου ΜΚ3 Διοικητικού με β·α#μό 8ο, 
που συμπλήρωσαν το χρόνο υπηρεσίας π:υ απαιτείται για 
προαγωγή στον επόμενο βαόμό, ως εξής : 
Αλεξίου Ελένη του Βάιου 
Καραχρήστου Ηλίτσα του Βασιλείου 
Αλεξίου Κωνσταντία του Ιωάννη. (ΑριΦ. βεβ. Υ.Ε..Ε 

Υπουργείου Γεωργίας 301354/11677/84). 

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

Με την 312034/3.9.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας, έγινε δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση της Μάρ¬ 
κο π ούλου— Π απαγιάννη Αντιγόνης του Γεωργίου, υπαλλή¬ 

λου του Κλάδου ΑΤΙ Γεωπονικού με βα$μό 2ο. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Δ/ντής Γεωτεχν. Προσωπικού κ.α.α. 

Φ. ΛΥΚΟΥΡΑΣ 

Με τη 46774/5.9.1984 απόφαση της Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού και Επιστημών, προάγεται κατ’ εκλογή, η Παναγιώτα 
Σκιά, μόνιμη, υπάλληλος με 7ο β·α$μ·6 του Κλάδου ΑΤΙ 
Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, 
στον επόμενο 6ο βα#μέ του ίδιου Κλάδου, επειδή συμπλήρωσε 

χρόνο 
: 

ι σ μου 

που απαιτείται για προαγωγή και έχει τις άλλες 
τοοϋπούάσεις. ·Λοι$. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπουογείου Πό¬ 
κα: Επιστημών 9932/4.9.1984/ 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Με την 28631 Φ,Α. 3179 α-6 5.9.1984 χ~ό<ρτη τ» 
47ουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδο&ηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, και κατόπιν της 693 από 7.8Λ984 
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γνωμάτϊυντη; της Λνωτάτη; Υγε^νομ’κής Έτγϊ τρο-τ,ί 
ιΆ.Γ.Λ.Ε.τ’Λιτζ". στην κατάσταση τη; δι7θεσΐ[Α0τητας- 
λόγω νοσήματος. (Γ' Μακρά Λναρρωτικη άδεια), διάρκειας 
τριών (3) μηνών, ο Υποπυραγός. (3179) Κούζιλος Χαρά- 

λαμπος τον Π ανέρωτο;;. 2-6 8.8.1984. δηλαδή απο τη; 
επομένης της χρονολογίας γνωμάτευσης της Ανώτατης Υ¬ 
γειονομικής Αστυνομικής Επιτροπής (Α.Υ.Α.Ε.). επειδή πά¬ 
σχει από ανευρωτίκές διαταραχές υποχονδριακού κυρίως τύ¬ 
που». 

Με την 29600 Φ.Α. 2406 από 4.9.1984 απόφαση του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες σχετικές διατάξεις. τίθεται ο Πυρονόμος (2406) 
Γαλανής Αθανάσιο·; του Σπυρίδωνα σε αποστρατεία με αί¬ 
τησή του από τ:ς τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, γιατί 
έχε·, συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συνταξιοδότησή του 
χρόνο υπηρεσίας και του απονέμεται ο· αποστρατευτικός βαθ¬ 
μός του Ανθυποπυραγού. 

Με την 29975 Φ.Α, 2384 από 4.9.1984 απόφαση του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες σχετικές διατάξεις, τίθεται ο Πυρονόμος (2384) 

Τσαπαλής Σωτήριος του Αντωνίου, σε αποστρατεία με αί¬ 
τησή του από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, γιατί 
εχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συνταξιοδότησή του 
χρόνο υπηρεσίας και του απονέμεται ο αποστρατευτικός βαθ- 
μό ς του Ανθυποπυ ρ αγού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

Με την 20*322 Φ. 23088/5/7.8.84 απόφαση του Αρχηγού 
Αστυνομίας Πόλεων, προάγεται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα 
ο Αστυφύλακας (23088) Ανδροιυλιδάκης Αλέξανδρος του 
Γεωργίου από ,1.8.1984 ημερομηνία που κρίνΐηΐκε τελικά από 
την Αν'αύεουρητική Γγ/κή Επιτροπή ανίκανος για- εκτέλεση 
Αστυνομικών καθηκόντων και,ν απολυτέυς του Σώματος για 
λόγους υγείας. τίθέτσ'/' από την ανωτέρω ημερομηνία εκτός 
οργανικών δέσεων ναι διαγράφεται από τη δύναμη του Αστυ¬ 
νομικού Σώματος δέκα πέντε- (15^ ^ημέρες μετά τη δημοσίευ¬ 
ση ίτηςΓ· απο-φάσεω'ί ’στην Βτημεοίδα της νΚυβ!ερνή>σιεως. ΓΑρ. 
6ε·ΐν/ΥΕΕ^ Υπουργί Δημοσίας Τάξεως 694Γ/ί 0.8.84)■■ 

>1* λυ&χ: ■··■ .Π !Τ / . :<λ Λ υοτ 
Με τη 17479 Φ.216.11^ από 3.9.1983 απόφαση του Αρ- 

χηγου Αστυνομίας, Πόλεων^ πρραγονται οι κατωτέρω Υπαρ- 
χιφύλακες στον' αμέσως,, εηήμενο.:"βαθμό του Αρχι φύλακα. από 
3.9.1984, διότι συμπλήροόσάν ' τις απαιτούμ'ενες για προα¬ 
γωγή προϋποθέσεις και 22 χιόνια υπηρεσία στο Αστυνομικό 
Σώμ,α: 

182561Αύρας Παναγιώτης του Λεωνίδα 
18259- Χρήιστου Σπυρίδων του Δημητρίου 
18262 Παρασκευάς Παύλος του Αναστασίόυ’' -;τ είλ 

χγ48263.1 Ιωάννου Στέργιος του Νικολάου · ύγτ * - 'Λ :τ ν ν 
: 1ι 18264 /Νικολάου Κίων/νος του Βασιλείου λ; .χιινΣ 

18269 Μπρολιας Νικόλαος του Βασιλείου- 
- γ (.182(?1 Μαχαλ ιώ της χ Ιωάννης του Π αναγ ιώτ η - ·. ■ · ~ - · γ 

(181285· Δημητιρούλιας Ευστάθιος του Θεοδώρου ~ 
; ί 18291·-Π-αν-αγό.πουλος Κων/νος/του .Λάμπρου ;ιλ;; \.·.'·ν 

18294 Σαμαρτζής/Εϊλίας του· Γεωργίου ~·| .*Λ· Χητ .·/ 
18296 Κλουδάς Πέτρος του Χριστοδούλου 
1-8302 Π απαδημαακοπδϋλος Γεώργιος του Χρήστου 
18303 Θωμαιδης. .Νικόλαος , τρμ . Προδρόμου 
18312 Μίαύ-ιουδάκης Μιχαήλ τού Γρηγορίου 
183-1(3 Σταυράκογλου Αθανάσιος του< Χρήστου 
18316 Μαχαίρας Θεόδωρος του Δημητρίου 
1832-Γ Κ όκκος Λέων ίδιάς·· του Άσημάκή-· Υ 0 Π Υ 
18328 Παπαναγιώτου Ιωάννης του Δήμου 

1-8334 Σέργη; Ιωάννης του Σωματίου. (Λρι·3. 
Γπ;υ:γ. Δημοσία; Τάξεως 7204/29.8,84). 

Με τη 11 577 Φ. 216.11 από 2.9.1985 απόφαση του Αρ¬ 
χηγού Αστυνομίας Πόλεων. προάγεται ο Υπαρχιφύλακας 
(18191) Μπιδ'έλης Γεώργιος του Βασιλείου στον αμέσως 
επόμενο βα#μό του ΑρχιφυΛακα, από 2.9.1984, διότι συμπλή¬ 
ρωσε τις απαιτοϋμενες προς προαγωγή προϋποθέσεις και 22 

χρόνου υπηρεσία στο Αστυνομικό Σώμα. (Αρΐ'3. βεβ. I ΕΈ 
Γπουργ. Δημοσας Τάξεως 720/20.8.84). 

Με τη 17475 Φ.216.1 I από 1.9.1984 απόφαση του^Αρχη¬ 
γού Αστυνομίας Πόλεων. προάγονται οι κατώτερο) Υπαρχι- 
φύλακες στον αμέσως επόμενο βαβ/μό του Αρχιφύλακα, από 
1.9.1984, διότι συμπλήρωσαν τις απαιτούμενες για προαγωγή 
προϋποθέσεις και 22 χρόνια υπηρεσία στο Αστυν-ομκό Σώμα: 

! 8278 Κουμουτσάκος Αρισταρχος του Κυριάκου 
18289 Ρίνης Πέτρος του Σωτηρίου- 
18293 Χρονόπουλος Νικόλαος του Διονυσίου 
18304 Αναστασιάδης Ιωάννης του Κων/νου 
18317 ΙΤαπαδόπουλος Γεώργιος του Λεωνίδα 
,18327 Κωσταράς Παντελής του Δημητρίου. (Αριύ·. βεβ. 

ΥΕΕ Υπουργ. Δημοσίας Τάξεως, 7206/20.8.84). 

Ο Αρχηγός 
Π ΑΝΑΠΩΤΗΣ ΡΑΦΤΟ Π 04-ΛΟΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Με την 31258 ΦΑ 7016/29.8.1984 απόφαση του Αρχη- 

|:ύ Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδό-άηκε σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, τιμωρείται ο Πυρ/στης (7016) Σοο- 

τηριάδης Ευστράτιος του Νικολάου με την ποινή, της αργίας 
δ λ απολύσεως των δύ; (2) μηνών, για πειθαρχικά παρα¬ 

πτώματα. 

Με την 30257 ΦΑ 7027/27.8.1984 απόφαση του Αρχη¬ 

γού Πυροσβεστικού Σώματος. π:υ εκδό^ηηε, σύμφωνα με τις 
ΐν-χύοοσεατά?2' εγκρίνέτ αι·αλλαγή .Επωνύμου .και ,πα.- 
τρωνυμου του ΙΙυρ/στη Κρεκούκη — /Λ^ι^ύ Ιωάννη του 
Διονυσίου και της Άννας και στο· εξής ο ανωτέρω «3α ανα¬ 
γράφεται σαν: «Κρεκούκη; Ιωάννης του Διονυσίου — Γεωρ¬ 

γίου και της Άννας». ] · Λ /././/, 
Ο Αοχηγός 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΝΑΝΤΕΡΑΣ 

1Λ5ΓΓΛ?-~   —π' ίΟ.Ο 

Ί γτω^Λπχ,/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ <- 

Μέ'Τ'ην.ΆΓ. 593/29.·8.1 ί984 απόφαση του Νομάρχη Λευ¬ 

κάδας. που -εκδό#·ηκε σύμφωνα μέ τις -κείμενες- διατάξεις, 
διαπιστώνεται-ό·τ·> εγινε αποδεκτή· ή αίτηση τίαρ-αΐτήσεως' του 
υπαλλήλου Αγρ/κής Κλάδου ΣΒ2 Αγρ/κων με βαθμός 10ο 
Χρήστου Κεύρτή του Νικολάου, της περιοχής Απόλπαινας 
Αγρονόμε ίου Λευκάδας της Διοίκησης Αγρ/κής Λευκάδας. 

Ο Νομάρχης 
2; ! ΠΑΝ. ΣΚΑΛΤΣΑΣ, Π γ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥ (ΊΔΙΑΣ 
.0.3 π,'Γτ χ?τ>2·^(Υπ···· ·τ“ γ-·:. 3τοπ(»^ ε.ν,ν^Λοπί 

1 "ΜΥ'τη 0,10211/188/84/30.8.1984 αΥόβατη:τον Γτονί- 
γού ν Εμπορ ική ς Ναυτ ιλί ας. τίθεται, σε αργί α δι α' πρόσκαιρο υ 
παύσεως επί .τέσσερις | (4). μήνες ο Αν«3υποπλοίαρχος ΑΣ 
Ινα β α λ λ ι έ ρ.ο ς. _Νι κ,ό λ αο ς. για πρά ξε ι ς π ο υ δ ι αλ α μ βά ν ο ν τ α: 
στην πάρ^απανώ απόφαση και αποτελούν παραπτώματα για 
ςζ οποία"";/.ρίνονςα: ανεπαρκείς οι· συνήθεις πειθαρχικές ποι- 

4 ος. " ' . 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

,, . ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΛΡΑΣ.- ν Μ> 
3 ϋογφΓόπ ί . .ϊ . ! Γί*. *. .ν. : 

■: ^·ί I -τσ ίτ γ.,ύτ ·:'*:π ^ντ.ν-5 ' ' 

ΙΥΆΗ Ά4/Ι -τ ■··■: ν .···- :.·; : 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕϊό 


