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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Μ,ε Π,ροεδρ. Διάταγμα, που εκδό-δηκε στην Α·δήνα στις 
25.10.1984 κατόπιν προτάσεως του Τπουργαύ Αναπληρωτή 
Εθνικής Άμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις, προάγονται: 

Στο βάψιμό του Ανδυποσμηναγού, ανεξάρτητα από την ύπαρ¬ 
ξη κενών οργανικών δέσεων, σύμφωνα με τα άρ·δρα 12 και 
36 του !Ν.Δ. 445/1974 και το άρ&ρο 7 ταυ Ν.Δ. 1375/ 
1983, οι κατωτέρω Α&υπασπιστές: 

Τε,χν ική ς Τποστη ρ ί ξ,εω ς: 

Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Παπανικολάκης Παντελής 
(23987), με ΑΜΑ (14381). 
Μηχανοσυν·δ έτη ς Π ε ρ ακάκης Εκμανουήλ (23932), κε 

ΑΜΑ (,14382). 
Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Παντελιδάκης Μιχαήλ \23988). 

με ΑΜΑ (14383). 
Τλικονόμος Ζαρ·αμπ>ούκας Δημήτριος (24006), με ΑΜΑ 

(14384). 
Οπλουργός Μήτρόπουλος Παναγιώτης (23932), με ΑΜΑ 

(14385). 
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Κωστόπουλος Γεώργιος 

(23962), με ΑΜΑ (14386). 

Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Γεωργίου Α,ογύριος (23989), με 
ΑΜΑ (14387). 
Οπλουργός Κωστούλας Πολύχρονης (23953), υ.ε ΑΜΑ 

(14388)·. 

Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Σοφής Θωυ,άς (23990), με ΑΜΑ 
(14389). 
Μηχανοσυνδέτης Τυχερός Α-δανάσιος (23933), κε ΑΜΑ 

(14390). 
Τλικονόμος Μακρυγιάννης Δημήτριος (240,07), κε ΑΜΑ 

(14391). 
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Σκιαδάς Κωνσταντίνος 

(23963), με ΑΜΑ (14392). 

Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Χρίστος ίδης Ευάγγελος (23991), 
με ΑΜΑ (14393). 
Οπλουργός Κωτάντζης Ιωάννης (23954), υ.ε ΑΜΑ 

(14394). 

Τλικονόμος Αργορόπουλος Α,ογύριος (24008). κε ΑΜΑ 
(14395). 

Μηχανοσυν-δετης Ράμμος Σπυρίδωνας (23935). κε ΑΜ <\ 
(14396). 

Οπλουργός Καρατσιώλης Λάμπρος (23956) υ,ε ΑΜΑ 
(14397). 

Μηχανοσυνδέτης Χρέππας Δημήτριος (23936). με ΑΜΑ 
(14398). 

Οπλουργός Καραντώνης Ιωάννης (23957), με ΑΜΑ 
(14399). 
Μηχ. ΠΑΒΑΙΙ Σνρεκος Θωμάς (23978), με ΑΜΑ 

(14406). 
Οπλουργός Ζχνιάς Γεώργιος (23958), με ΑΜΑ (14401). 
Μηχανοσυνδέτης Βαοσαμής Κωνσταντίνος (23937), ν.ε 

ΑΜΑ "(14402). 
Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Κώνστας Δημήτριος (23995), με 

ΑΜΑ (14403). " 

Μηχ. ΚΑΠΑΚ Τσίγκας Μιχαήλ (23979), με ΑΜΑ 
(14404). 
Μηχ. Τηλ/νιών Μπαλωμένος Γεώργιος (23965), με 

ΑΜΑ (14405). 
Μηχανικός Τηλ/νιών ΜανΒαλαρίδης Σά&δας (23966). με 

ΑΜΑ (14406). 
Οπλουργός Τζικπρές Νικόλαος (23969), με ΑΜΑ 

(14407). 

Μηχανοσυνδέτης Μαντούδαλος Παναγιώτης (231939), με 
ΑΜΑ "(14408). 

Μηχανικός ΙΐΑΒΑΚ Κσοντήοηΐς—Πένητας Κωνσταντί¬ 
νος (23980). κε ΆΜΑ (14409). 

Μηχανοσυνδέτης Κοντογεωργόπουλος Γεώργιος (23941). 
με ΑΜΑ (144110). 

•Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Πανουργίας Χρήστο.ς (23996), 
με ΑΜΑ (14411). 

Τλικονόμος Θεοδωοίδης Αδανάσιος (24014), ,με ΑΜΑ 
(1441,2). 

Τλικονόκος Κατσώνης Πέτρος (24012), με ΑΙΜΑί 
(14413). 

Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Δαδίτσος Χαράλαμπος (2,3997), 
με ΑΜΑ (14414). 

Μηχανοσυνδέτης Σαμπάνης Παναγιώτης (23942). με, 

ΑΜΑ. "(14415). 
Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Στόκου Κωνσταντίνος με ΑΜΑ 

(14416). 

Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Τίγκας Στέφανος (23999), με 
ΑΜΑ (14417). 
Μηχανοσυν-δ,έτης Κωτσόπουλος χΑστέοιος (23943). με 

ΑΜΑ "(14418). 

•Ελεγκτής Αναχαιτίσεως Δανιήλ Κωνσταντίνος (24009), 

με ΑΜΑ ,(-14419). 

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Χοιστόπουλος Δημήτριος 
(23968), με ΑΜΑ (14420). 

Μηχανοσυνδέτης Μίτσιος Αθανάσιος (23945), με ΑΜΑ 
(14424). 
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Οπλουργός Καοαμπέτσος Κωνσταντίνος (23961), με 
Λ ΜΑ (14422). 

Μη/ανοσο'νόέτη; Διάφχας Δηα.ήτοιος (23946), μα ΑΙΜΙΑ) 

(14423). ' ν' 
Μη/. ΚΑΡΑΚ Γανέλης Γεώργιο; - 239814. με ΑΜΑ 

(14224). 
Μη/ανοσυν-λέτης Κρικελας Κωνσταντίνος ν23947), αε 

ΑΜΑ V 1442:5). 
Μη·/. ΒΑιΙΜΒ Τσαγαλά; Παοασκευάς (23982). αε 

ΑΜΑ (14426). 
Μηχανικός- Τηλεπικοινωνιών Μουταβίοης Ευάγγελο; 

(23969), με ΑΜΑ (14427). 
Μηνανοσον-δέτης Πλάκας Στέφανος (23948), με ΑΜΑ 

(14428). 
Ελεγκτής Ανα/χιτίσεως Τειανταβύλλου Ευάγγελο; 

(24062), με ΑΜΑ:'(14429). 
Μη/. ΒΑΕΑΒ Πράττος Κλεάνθης (23983), με ΑΜΑ 

(14430). 
Μη/αν:7.ός Τηλεπικοινωνιών Αναστασόποιυλος Σωτόριος 

(239701), με ΑΜΑ (14434). 
Μη/. ΚΛΡΆΒ, Καμπανακτής Ιωάννης (23984), μα ΑΜΑ 

(14432). 

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Σιγάλας Μαρίνος (23971), 
με ΑΜΑ (14433). 
Ελεγκτής Ανα/αιτίσεως Π απαδομανωλάκης Γεώονιος 

(23381), με ΑίΜιΑ (14434). 

Μη/ανοσυνδέτης Κουτρουμανίδης Γεώργιος (23950), υε 
ΑΜΑ (14435). 
Μη/. ΚΑΟΑιίΙ Ημβολιιιάδης Αριστείδης (23985), υ.ε 

ΑΜΑ (14436). 
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Ντάκας Γεώογος (23974), 

με ΑΜΑ (14437). 
Μη/. ΒΑΠΑ,Ε Κουντοοριώτης Αναστάσιος '23986'ι, ι·. 

ΑΜΑ (14438). 

Ελεγκτής Αναχαίτισε ως Κατέβα; Χοή-στο; (24003'«, ο.ε 
ΑΜΑ (14439). 
Μη/ανοσυώέτης Μπύσιν-ας Παναγιώτης (23840) αε 

ΑΜΑ (14440). 

Μονιμοπο.ιηιδέντες βάσει του ΑΝ. 32/1967: 

Μη/ανοσυνδέτης, Ευαγγέλου Ευδύμιος (25002·). οα ΑΜΑ 
(14441,). 

Μη/α.νο συν·5έτη ς Τζερεμές — Χριστάν.ης Λάαπρο; 
(25003), με Α,ΜΑ (14442). 
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Γεωεγακόπουλος Παναγιώ¬ 

της (25006), με ΑΜΑ (14443). 
Μη/εν. Τηλεπικοινωνιών Αθανασίου Χαρίλαος (25007), 

με ΑΜΑ (14444). 

Ηλεκτρολόγος Πούλιος Αλέξανδρος (2500Θ), με ΑΜΑ 
(14445). 
Επισκευαστής Οργάνων Μαλίτης Κορν ήλιος (25012). ιχε 

ΑΜΑ. (14446). 

Συντηρητής Εγκαταστάσεων Μυλωνάς Αθανάσιο; 
(25014), με ΑΜΑ (14447). 

Ελεγκτής Ανα/αιτίσεως .Χατζή αύ αν ασίου Θεοδόσιος 
(25016), με ΑΜΑ (14448). 
Οι ανωτέρω εντάσσονται στην επετηρίδα Αν-λυποσμηναγών 

Τε/ικής Υποστηρίξεωςι μετά από τον Κατέδα Χρηστό 
(14439;) και πριν από το Μπόσινα Παναγιώτη (14440). 
(Αριδ. ρε€. ΓΕΑ/Δ5/3α739/18.10.84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΧ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ιΜε το 97239/25.10.1984 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ- 
δό-δηκε στην Λυήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης: 

Μετατένη/αν για την πλήρωση κενών οργανικών δέσεων 
ύστερα από αίτησή τους και με δικά τους έξοδα, οι Πρόεδροι 
Πρωτοδικών των Διοικητικών Πρωτοδικείων: Ναυπλίου, 
Λαμπρινή Παπαδήμα, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πει¬ 
ραιώς και Πύργου, Ιωάννης Σκρεπετός. στο Διοικητικό Πρω¬ 
τοδικείο Ναυπλίου. 

ΙΙροά/ύηκαν κατ εκλογή, για την πλήρωση κενών οργα¬ 
νικών δέσεων, σε Προέδρους Πρωτοδικών Διοικητικών Δι¬ 
καστηρίων, οι πρωτόδικες των κατωτέρω Διοικητικών Δικα¬ 
στηρίων, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποδετήδηκαν ως 
ακολούθως: Λύηνών, Χρηστός Βασιλάκης, στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Πύργου. Χαλ.κίδος, Γεωργία Πετράκη—Γιαν- 
νοπούλου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Αδη- 

νών, Βασιλική Καλαντζή, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ- 
σ αλο-νίκη ς, Κορίνδου, Ατδ αν όσιος Φού,ρλας, στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Αδηνιόν και Αδηνών, Ειρήνη Γανωσέλη, στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. (Αριδ. βεβ. ΓΕΕ 
Γπ. Δικαιοσύνης 10600/25.10.1984). 

Ο ΥΒΟΥΡΓΟί 

ΓΕΏΡΓΙΟΣ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

Με την 91599/11.10.1984 υπουργική απόβαση, χορηγή¬ 
θηκε: 

Α) Ο βασικός μισδός του γραμματέα Ερετών Β' τάξης 
στους κατωτέρω γραμματείς πρωτοδικών α' τάξης: 

Της πρώην α' κατηγορίας; 

Λρναούτη Σταυτούλα του Πρωτοδικείου Αδηνών. από 1. 
2.1984. 

1ης πρώην (δ' κατηγορίας: 

Φωτόπσυλο Αθανάσιο του Ειρηνοδικείου Υπάτης, από 1.2. 
1984. 
Τενέ Ασπασία του Πρωτοδικείου Αδηνών. από 1.2.84. 
Β) Ο βασικός μισδός του γραμματέα Πρωτοδικών α' τά¬ 

ξης στους κατωτέρω δικαστικούς γραμματείς α' τάξης, με 
δασικέ μισδύ του γραμματέα πρωτοδικών {5' τάξης: 

Της πρώην α' κατηγορίας: 

Γιαννικοπούλου Δήμητρα του Πρωτοδικείου Αδηνών, απο 
3.7.83. 

Της πρόσην (σ' κατηγορίας: 

Κατσή Βασίλειο του Πρωτοδικείου Αδηνών, από 1.2.84. 
Στεςανάκη Γεώργιο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, από 1· 

2.1984. 
Γ ; Ο δασικός 

ξης στους κατώι 

■μισδός του γραμματέα II ρωτο δικών β 
-έριο δικαστικούς γραμματείς α' τάξης: 

τα- 

Της πρώην α' κατηγορίας : 

Μαντά—Οικονομοποόλου Παναγιώτα, της Εισ. Πρωτοδι¬ 

κών Λευκάδας, από 20.7.84. 
Λλεξιάδτ, Αικατεοίνη του Πρωτοδικείου Βολου, απο 26. 

8.1984. 

Της πρώην ρ' κατηγορίας: 

Λυμπεροπούλου Αλεξάνδρα της Εισαγγ. Πρωτοδικών 
Πειραιά, από 1.2.84. 
Μαρίνου Τασία το-υ Ιίρωτοδ. Αδηνών, απο 1.2.84. 
Θεοδωρίδη Σάββα του Ειρηνοδικείου Προσοτσάνης. «« 

13.7.84. 
Για τον υπολογισμό της ημερομηνίας προαγωγής των ανω¬ 

τέρω δικ. υπαλλήλων έχει προστεδ-εί ο μήνας που προδλεπε- 

ται από τη διάτααάη του άρδρου 30 παρ. ί του Ν. 294/<6. 
(Α,ρ:δ. βεβ. ΪΙΗΕ Γπ. Δικαιοσύνης 91599/16190/16.10. 

1984). 

Με τη/ 9ι4364/'24.10.84 απόβαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης, έγιναν αποδεκτές ο: παραιτήσεις από το δικηγορικό 
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λειτούργημα των Ιωάννου Π. Σι ούλα, δικηγόρου Λ-δηνών και 
Γρηγορίου Νικ. Κωνσταντίλα, δικηγόρον Θεσσαλονίκης. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γοαμαατέας 

Γ. ΑΣΓΙ ΜΑΚΟ Π Ο ΥΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Με την υπουργική απόφαση Ε2/4657/3.1'0.198ι4. που εκ¬ 

δό-δηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, π,ροάγεται κατ’ 
αρχαιότητα ο Πράσινος Δημήτριος, Διοικητικός υπάλληλος 
κλάδου ΣΈΙ2 (επιστατών - απο-δηκαρίων - Νοκτοφελάκων) του 
ΒΕΤΕ Κιλκίς, από τον 9ο στον 8ο ι&α-θμό, αναδρομικά από 
25.9.1984, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα και με δικαίωμα 
λήψης αναδρομικών αποδοχών από την ημερομηνία αυτή 25. 
9.1984). (Αρι-3. βεβ. ΥΒΕ ΥΠ,ΒΠΘ 12230/18.10.1984). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 
ΑΡ. ΜΙΑΝΊ1Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Με την Ε.14441/6630/25.10.84 πιριάξ,η του Υπουργού 
Οικονομικών, που εκδό-δηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, παρέχεται στους κατωτέρω υπαλλήλους με βα-δμό 4ο 
του Κλάδου ΑΤΙ Εφοριακών·, ο βασικός μισθός του1 αμέσως, 

επόμενου δαόμοώ 3ου, γιατί έχουν τα νόμιμα προσόντα, ως 
ακολούθως: 

Κούκουζα Δ. Ανδρέα 
Κ'αραμπάτσο Β. Βασίλειο·. (Αιο:·-3. βεβ. Υ0Ε Υπ. Οικο¬ 

νομικών ιΓ. 14442/8875/219.10.840. 

Με την Ε. 14443/6531/25.10.84 πράξη του Υπουργού 
Οικονομικών που εκδό-δηκε σύμφωνα μ·ε τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, παρέχεται στον υπάλληλο με βα-δμό 4ο και μισ··δο 3ο 
του Κλάδου ΑΤΙ Εφοριακών Βιγκόπουλο Π. Αθανάσιο, ο 
βασικός μισθός του 2ου βα-διαού επειδή έχει τα νόυ,ιαα προ¬ 
σόντα. (Αριδ. -βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικ/κών Ε.14443/8874/29. 
10..1984). 

Με την Ε. 14441/6629/25.10.84 που εκιδόδηκε σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις, παρέχεται στους παρακάτω 
υπαλλήλους με βα-δμό 4ο του Κλάδου Α!Ρ2 Εφοριών, ο 6α- 
σικός μισθός του 3·ου βαθμού, γιατί έχουν τα νόμιμα προσό¬ 
ντα, ως ακολούθως : 

Τίριχιά Σ. Α·3ην ά 
Δδξαστάκη Γ. Μιλτιάδη. (ΐΑ,οιό. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικ. Ε. 

14441/8876/29.10.84). 

Με την 2Γ641/441Ι5/25.10.1984 απόφαση του Υπουογού 
Οικονομικών, προάγεται κατ’ εκλογή στο 2ο βα-δμό η Στα- 
ματίνα Αναγνοστοπούλου, υπάλληλος με βα-δίμό 3ο, του Κλά¬ 
δου ΑΤ2 Διοικητικού του Γενικού Χημείου του Κράτους, ε¬ 
πειδή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο και 
συγκεντοώνει όλες τις υπόλοιπες νό'ΐ'υεσ πΛοϋ-οδότκ'ς. (Α- 

?ι-3. βε,&'. ΥΕΕ Υπ. Οικ/κών X. 1768/8877/29.10.84). 

Με την 120875/5046/24.16.84 απόφαση του Υπουογού 
Οικονομικών, που εκδό-δηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, προ άγεται κατ’ εκλογή στο 2ο βαΦμΰ ο υπάλληλος 
με βα-δμό 3ο του Κλάδου ΑιΤΙ — Δην.οσιονουικού του Γ.Λ. 
Κοάτους. Κων/νος Πτλόσ. (Αριδ. βε’8. ΥΒΕ Υπ. Οικον. 
Λ'. 11844/8750/25.10.84). 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 

Με την 119453/5778/22.10.1984 απόφαση του Αναπλη¬ 

ρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόδηκε σύμφωνα με: 
I. Τις διατάξεις του άρθρου 12 τον Ν. 887/79 «περί ρυ· 

-δμίσεως -δεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων του Δημοσίου κα'· 
ΝΠΔΛ». 

2. Την Υ.79./21.6.1984 απόφαση του Πρωθυπουργού «για 
ανάδ'ε-ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληοωτή Υπουργό Οικονομι¬ 
κών» (Φ.ΕΚ 413/Β72!.6.1984). 

3. Τη 1325/1984 απόφαση, του Διοικητικού Εφετείου Α- 

δηνων, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως του 
υπαλλήλου με βα-δμό 4ο του Κλάδου ΜιΒΙ—Δημοσιονομικού 
του Γ.Λ.Κ., Ιωάννη Κούτση και ακυρώδηκε το 4/24.’9.1982 

πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων του ΓΛΚ 
κατά το μέρος που αφορά τη μη κατάταξή του στον προσωρι¬ 

νό Κλάδο ΑΡ1—Δημοσιονομικού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άο-δρου 12 του Ν. 887/1979. 

4. Την από 5 Οκτω-βρ ου 1984 σύμφωνη γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων του ΓΛΚ: 

Α) Κατατάσσεται στον αντίστοιχο προσωρινό Κλάδο ΑΡ1 
—Δημοσιονομικού του ΓΛίΚ του άρ-διρου 12 του Ν. 887/1979 
ο υπάλληλος με βα-δ'μό οο, του Κλάδου ΜίΕΙ—Δημοσιονομι¬ 

κού του ΓΛΚ. Ιωάννης Κ-ούτσης, αναδρομικά από 3.7.1979, 

ημερομηνία κατάταξης στον προσωρινό α-υΐτό Κλάδο των άλ¬ 
λων υπαλλήλων, και 
Β) Εντάσσεται από ΓΙ.7,'1'979 (ημερομηνία δημοσίευσης 

ένταξης των άλλων υπαλλήλων) ο ανωτέρω υπάλληλος στον 
προσωρινό Κλάδο ΑΓ1—Δημοσιονομικού του ΓΛΚ. από τον 
δο στον 4ο βα-δαό με πλεονάζοντα χρόνο στο βα-δμό που εντάσ¬ 
σεται στις 11.7.1979, 15 χοόνια, 7 μήνες και 4 τπέοες 
(15—7— 4). (Αοι-δ, βεβ. ΥΕΕ Υπ. Οικονομικών Λ.11843/ 

8749/25.10.1984). 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΑΑΣ 

Με την 120876/5847/24.1ι0.84 υπουργική απόφαση, που 
εκδό-δηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χορηγούνται 
οι αποδοχές του δασικού μισ-δού του 4ου &α$μ.ού στους παρα¬ 
κάτω υπαλλήλους με βα-δμό 6ο του Κλάδου ΑιΤΙ Δημοσιο¬ 

νομικού του Γ.Λ. Κράτους: 
Κοκκόλη Βασίλειο 
Κωνσταντινίδου Άννα 
Π ι ε ρρ άκο υ Αν αστ α σ ί α 
Ντάναση Αικατερίνη 
Αλεξοπούλου Διονυσία 
Ζάριδα - Γεωργόΰτσοϋ -Ελένη 
Βλαχάκη Φιλία 

Η παραπάνω μισ-δολογική προαγωγή -δεωρειται οτι έχει 
συντελεστε! αναδρομικά από 10.Γ6.1984, δηλαδη ενα μήνα 
μετά τη συμπλήρωση των νόίλΐυων προϋποθέσεων, σούρωνα 
με το άρ-δρο 8 του Ν. 887/79. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ: Υπουογ. 
Οικον. Λ. 11844/8700/25.10.84). 

Με την 120874'/δ,845/24.10.84 υπουον,.κή απόφαση, που 
εκδό-δηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χορηγούνται ο*, 
αποδοχές του βασικού μισ-δού του 5ου βα-δμού στους παρακά¬ 
τω υπαλλήλους με βα-δ,μο 6ο του Κλάδου ΑΤΙ Δημοσιονομι¬ 

κού του Γ.Λ. Κράτους. 
Κα&δαδά ΕΙυμορφία 
Σαχίνη Ουρανία 
Τζα&άρα Δήμητρα 
Ντοΰσκα Χρήστο 
Γκούμα Γεώργιο 
Νιάνιο Μιλτιάδη. 

Η παραπάνω μισ-δολογική προαγωγή της υπάλληλου Καβ- 
βαδά Ευν.οοβίας -δεωρειται ότι έχει συντελεστεί αναδρομικά 
από 14.9.1984, και των υπαλλόλων Σαχίνκ Ουρανίας και 
Τζαβάρα Δήμητρας από 22.10.1984, δηλαδή ένα μήνα με- 
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τά τη σκλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων. σύμφωνα με 
το άρδ,ρο 8 τον Ν. 837/79. (Α,ρε·&. βεβ. ΥΒΕ Υπ. Ο:κον. 
Λ. 11844/8750/25.10.84). 

Μ.ε την 1Γ6841/.5666/25.10.1984 υπουργική απόφαση 
που εκδόδηκε σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του. άρδρου· 1 παρ. 1 τον Ν. 1232/82 «επαναφορά σε 
ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωσή των δια<ταξεων του Ν.Δ. 

4552/1964». 

6) Των άρθρων 202, 264 ν.α: 267 του Π.Δ. 614/77 (Υ¬ 

παλληλικού Κώδικα). 
γ) Του άρδρου μόνου του Π .Δ. 602.480 «περί βελτυώσεως 

διαδικασιών κλπ.». 
ί) Την 0518/ι375/5.9.1984 (ΦΕΚ 623/Β76.9.1984) 

απ-'φαση του Υπουργού Οικονομικών για μεταβίβαση της εξου¬ 
σίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ¬ 

ματέα και στους Προϊσταμένου Δ/νσεων κλπ.. της Κεντρι¬ 

κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

2. Τις αποφάσεις: 

α) 122233/4015/15.9.81 (ΦΕΚ 267/Γ721.9.1981 Υ¬ 

πουργού Οικονομικών με τη,ν οπο α δεωρήδηκε όιτι ο Διευ¬ 

θυντής μ.ε βαδμό 2ο του Κλάδου ΑΤΙ—Δημοσιονομικού του 
Γ.Λ.Κ., Αντώνιος Τόγιας, αποχώρησε, αυτοδίκαια, από την 
υπηρεσία από 26.7.1981 γιατί συμπλήρωσε 36 χρόνια πρα 
γματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και το 56ο έτος της 
ηλικίας του. 

-δ) 168786/55166/27]2.1981 (ΦΕΚ 396/Γ729.12 8!) 

Υπουργού 0‘ικονομικών με την οποία επαναφέρδηκε στην ενερ¬ 
γό υπηρεσία, ο ανωτέρω Διευθυντής, γιατί με την 1716 Η981 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αδηνών, έγινε δεκτό ότι 
για τον υπολογισμό του χρόνου συμπληρώσεως της 35ετίας 
του έπρεπε να ληφδεί υπόψη η ημερομηνία αναλήψεως υπη¬ 
ρεσίας δηλ. 6.10.47, και όχι η ημερομηνιία ανακοινώσεως του 
διορισμού του 26.7.46, ανακληδε'σης της με στοιχεία (α) 

απόφασης. 

γ) 85653/3651/7.7.82 (ΦΕΚ 317/Γ718.10.1982) Υ¬ 

πουργού Οικονομικών με την οποία διαπιστώθηκε ότι απολύδη- 
κε αυτοδίκαια από την υπηρεσία από 6.10.82. γιατί συμπλή¬ 
ρωσε 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρε¬ 
σία. 

δ) 2467/1984 του Συμβουλίου της Επικράτειας με την 
οσιοία έγινε δεκτό ότι το χρονικό διάστημα από 26.7.46 (ημε¬ 

ρομηνία ανακοίνωσης διορισμού), μέχσι 6.10.47, (ημερομη¬ 
νία, ανάλκψης υπηρεσίας), που υπηρετούσε στο Στρατό αποτε¬ 

λεί πραγματική και συντάξιμα δημόσια υπηρεσία και εξαφα¬ 
νίζει την παραπάνω 1716/1981 απόβαση του Διοικητικού Ε- 
οετειου Αδηνών που δ εν τήκε τα αντίδοτα. 

Ανακαλείται η 85653/3051/7.7.1982 (ΦΕΚ 317/Γ7 

18.10.1982) απόβασα. υε την οποία διαπι^τώδακε ότι ο πρώην 
4ιε')δι·>·ντκς με δαδνό 2ο. του Κλά?ο> ΑΤΙ—Δ'·<·!"'-τ-ονομικού 
του Γ.Λ.Κ., Αντώνιος Τόγιας. αποχώσησε, αυτοδίκαια, από 
ταν υνρκ'«α·'α από 6.10.82 και επανα^ε-εται σε ισχύ η 
122^33/4013/15.9.1981 (Φ.ΕΚ 267/Γ721.9.1981) ποοη- 
γουν.ενη σπύοαστ. με την οποία ο ανωτέ-ω Λ'ε')δ"·ντής. αποχώ- 

ο·/·σε αυτοδίκαια, από την ’ίπηοετία από 26.7.1981. γιατί στις 

25.7.1981 συυχλά σώσε 36 ν-ύνια πσαγματικά και συντάξι¬ 
μα δηιότια υπαιοετί, και το 56ο έτος της ηλικίας του ί γεν - 
ν/δι-κε το έτοτ 1918/ 

Ο ανωτέοω δ'σταοει τνα-τικά και "βτά τα. λύση τ^-ς υπαλ- 
λαλικασ του σνεσα- τον τίτλο τας δέσης που κατείχε κατά 
ταν αυτοδίκαια απόλυσή του. 

Μ)ε εντολή Υπουργού 
Ο Διευδυντής 
Γ. ΤΖΕΡΜΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Με την 327193/23.10.1984 απόφαση του Υπουργού Γε¬ 
ωργίας, παρέχεται ο δασικός μισ-δύς του 2’οο δαδμοιύ, στους 
παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου ΑΤ3 Κτηνιατρικού 
δαδμ.ούς 4ο—3ο που περιλαμβάνονται στους πίνακες μισδο- 
λογικ,ά προακτέων και συμπλήρωσαν τ,ρία χρόνια υπηρεσία 
από τότε που τους χορηγήδα/κε η μισδολογική προαγωγή του 
3ου 'βαδ,μού ως εξής: 
Ζιογραφόπουλο· Βεοδ. του Παναγιώτη 
βειδωρίδη Γεώργιο· του Ευδυμίου 
Βογιάζα Ααμήτριο του Σοφοκλή 
Γκιόκα Ιωάννη του Σωκράτη 
Κωτσάκο Διαμαντή του Δημητρίου 
Τσίρο Περικλή του Χρήστου 
Βασιλειάδη Ιωάννη του Χαράλαμπου 
Μωραΐτη Στ αμ άτι ο — Άγγελοι. (Αριδ. δεβ. ΥΕΕ Υπ. 

Γεωργίας 327193/14297/84). 

ιΜε την 327(188/23.10.1984 απόφαση του Υπουργού Γε- 
ω.ργίας, προ άγονται κατ’ Εκλογή στον 3ο δαδμό, οι κατωτέρω 
υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ3· Κτηνιαιτρικού με 4ο δαδμό που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων έτους 1984—85 
και έ,χουν συμπληρώσει τον απαιτοΰμενο για προαγωγή χρόνο 
υπηρεσίας ως εξής: 
Παπαδοπούλας Ιωάννης του Παναγιώτη 
Ζαφειριού Γεράσιμος του Γεωργίου 
Θεοδωιοϋδης, Γεώργιος του Ευδυμίου. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ 

Υπ. Γεωργίας 327188/14298/84). 

Με την 326560/22.10.1984 απόφαση του· Υπουργού Γε¬ 
ωργίας, προάγονται κατ’ εκ.λογή στον 7ο· βαδμό, ο; παρα¬ 
κάτω υπάλληλοι του κλάδου ΑΡ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας 
και Τροφίμων με βαδμό 8ό που περιλαμβάνονται στους πί- 
ναικίες προακτέων έτους 1984—85 και συμπλήρωσαν ευδό¬ 
κιμα το χρόνο που χρειάζεται για προαγωγή ως εξής: 
Ντάνης Ευάγγελος του Απόστολου 
Ταμπακοπούλου Άννα του Δημητρίου 
Ζορμπάς Γεώργιος του Αδανασίου 
Βίλιλης Χρήστες του Βαΐου 
Γατής Χρηστός του Δημητρίου. και 
Στοδάκης Κων/νος του Ευδυμίου. (Αριδ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. 

Γεωργίας 326560/14304/84). 

Με την 329546/22.10.Γ984 απόφαση του Υπουργού Γε¬ 
ωργίας, οι κατωτέρω υπάλληλοι του κλάδου Α0Ρ6 Τεχνολό¬ 
γων Δασοπονίας με βαδμό 8ο που συμπλήρωσαν δύο χρονιά 
«αδόκιμη υπηρεσία και κρίδηκαν κατάλληλοι για μονιμοποί¬ 
ηση: α) μονιμοποιούνται με τον 8ο βαδμό που κατέχουν και 
β) προάγονται κατ’ αρχαιότητα στον 7ο δαδμό, αναδρομικά 

•από 1.10.1984 με δ'ι,καίωμα λήψεως διαφοράς αποδοχών 
(άρδ,ρ. 8 του Ν. 887/79) ω-ς εξής: 
Γκαλιούρης Δημήτριος του Κων/νοίυ 
Τζήοοας Βλευδέριος του Ιωάννη. (Αοιδ. βεβ. ΥΕΕ Επ. 

Γεωρ γίας 329546/14305/84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο' Διευδυντής 

Λ. ΚΡΟΜΜΥΛΑΣ 

Με την 329673/22/ 0,1984 απόφαση του Υπουργού Γε¬ 
ωργίας, εντάσσεται στον 7ο δαδμό από 10.9.84, ο Παναγιώ¬ 
της Λΐ'βιερης του Ευαγγέλου, υπάλληλος: του κλάδου ΜΕ3 
Διοικητικού :με 7ο βαδμό που έχει χρόνο υπηρεσίας ανώτερο 
του προδλεπόμενου για τη μέχρι και το βαδμό που κατέχει 
προαγωιγικιήί του εξέλιξη, που δι-ανόδηκε με το τυπικό προσον 
του κλάδου στον οποίο ανήκει και με πλεονάζοντα χρόνο υπη- 
ρεσίας στον βαδμό αυτό κατά την ανωτέρω χρονολογία ανερ- 
χόμενο σε 1 έτος και 9 μήνες. (Α,ριδ. βεβ. ΫΈΕ Υπ. Γεωο- 
γίας 329673/14228/84). 
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Με τη,ν 324361/29.10.1984 απόφαση. του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας. τρροάγονται κατ' ε/.λογή στον 7ο ’βαΔμό, ο; παρακάτω 
υπάλληλοι του κλάδου ΜΕ3 Διοικητικού με βαΔμό 8ο που 
συμπλήρωσαν το χρόνο υπηρεσίας που απατείται για προαγω¬ 
γή στον επόμενο ιβαΔμό ως εξής : 

Στεφανοπούλαυ1 Ευπραξία του Γεωργίου 
Φούντα Μαρία του Χοήστου. (ΑοιΔ. βεβ. ΥΕΕ Υπ Γεωο- 

γίας 324361/14097/84). 

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευθύντρια 
Δ. ΒΟΣΝΙΔΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Με την 4535/17.10.1984 απόφαση του Νομάρχη Αργο¬ 
λίδας, που εκδόΔηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
προσλαμβάνεται στη Δ/νση Ε.Β. Αργολίδας ο Βασίλειος 
Σάββας του Ρήγα, ως Πολιτικός Μηχανικός με σχέση ερ¬ 
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) έτος για 
τις ανάγκες του προγράμματος κανονισμού ΕΟΚ 1975/82 
έργο 8381902. 

Έδρα 4α έχει το Ναύπλιο, όπου η έδρα της Υπηρεσίας. 

Οι αποδοχές και λοιπές απολαβές του ανωτέρω υπαλλήλου 
4α καΔαρισΔούν με νεότερη απόφαση. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αρ'ΐΔ. πρά¬ 
ξης Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών 1020/16.12.198:3). 

Ο Νομάρχης 
ΘΩΜΑΣ. Μ,ΕΤΑΞΑΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΜίΤΗΜΙ 

Με την 57300/30.10.1984 απόφαση της Υπουργού Πο¬ 
λιτισμού και Επιστημών, προάγονται κατ’ εκλογή, ο; κατώ¬ 

τεροί μόνιμο: υπάλληλοι με βαΔμό 7ο του Κλάδου ΜΕ1 Διοι¬ 
κητικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, στον 
επόμενο του κατεχόμενου 6ο βαΔμό του ίδιου Κλάδου, επειδή 
συμπλήρωσαί τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο και έχουν 
τις λοιπές νόμισες προϋποθέσεις, ως εξής: 

Νικόλαος Κανελλόπουλος του Αναστασίου και 
Απόστολοί Στάμου του Κωνσταντίνου. (ΑοιΔ. βεδ. ΥΕΕ 

ΥΠΤΙΕ 11110/26.10.1984/ 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόΔηκε στην ΑΔήνα στις 
17.10.84. μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τά¬ 
ξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους πίνακες 
τακτικής ετήσιας κρίσης κατώτερων Αξιωματικών Πυρο¬ 
σβεστικού Σώματος, έτους 1984—1985, που καταρτίσθηκαν 
από το Κατώτερο· Συμβούλια Πυροσβεστικού Σώματος και 
που κυρώθηκαν με τη 15323 Φ. 20.1.16 από 7.5.1984 από¬ 
φαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Φ·ΕΚ 281 Ε>'), προ- 
άγονται από τους ανωτέρω, κυρωμένους πίνακες έτους 1984 - 
1985, οι παρακάτω Υποπυραγοί εκ Πυρονόμων: 

(2339) Ορφανάκης Νικόλαος του Πέτρου, και 
(2296') Καζακόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, στο 

βαΔμό του Πυραγού, αναδρομικά από 1.10.1984 και εκτός 

οργανικών Δέσεων, για Ιδύο (2) μήνες1, επειδή καταλαμβά¬ 
νονται στις 31.12.1984 από το· όριο· ηλικίας (παραγρ. 13, 

άρΔρο 4, Ν. 1145/1981). (ΑοιΔ. βεβ. ΥΕΕ ΥΠ.Δ.Ί7 
9500/26.10.1984). 
Με την 311/3/128ιη/29.10.84 απόφαση του Υπουργού 

Δημ. Τάξης προάγεται κατ’ εκλογή, στον 7ο βαΔμό, ο Σου- 
φλερός Κων/νος του Αριστείδη υπάλληλος με βαΔμό 8ο, 
του κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού, επειδή συμπλήρωσε τον απαι- 
τούμενο· για προαγωγή χρόνο και συγκεντρώνει όλες τις υπό¬ 
λοιπες νόμιμες προϋποθέσεις. (ΑριΔ. βεβ. ΥΕΕ Υπ Δημ. 
Τάξης 8695/5.10.84). 

Με την 31 ,ί/3/1:28ιζ/29.10.84 απόφαση του Υπουργού 
Δημ. Τάξης, προάγεται κατ’ εκλογή, στον 5ο βαΔμό και μι- 
σΔό 5ου· Νούλας Αλέξανδρος του Ιωάννη, υπάλληλος με βαΔ- 
μό 6ο και μισΔό 5οϋ βαΔμού του κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού, 
επειδή συμπλήρωσε τον· απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο 
και συγκεντρώνει όλες τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποΔέσεις. 
ΆριΔ. -βεβ. ΥΕΕ. Υπ. Δημ. Τάξης 869:6/8.10.84). 

Με την 38451 Φ.Α. 2368/29.10.1984 απόφαση του Υ¬ 

πουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδόΔηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, τίΔετα: ο Πυρονόμος (2368) Στραβο¬ 

πόδης Ιωάννης του Χαράλαμπου, σε αποστρατεία με αίτησή 
του από τις τάξεις του Πυρ/κού Σώματος, γιατί έχει συ¬ 

μπληρώσει. τον απαιτούμενο προς συνταξιοδόιτησή του χρόνο 
υπηρεσίας και του1 απονέμεια: αποστρατευτικός βαΔμός του 
ΑνΔυποπυραγού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙίΙΛΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΛΡΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Με την 66578/1/5—στ/17.10.1984 απόφαση του Αρχή 
γού Χωροφυλακής, που· εκδόΔηκε ύστερα από την: 130 από 
Μ.10.1083 απόφαση του Α/Δμιου Συμβουλίου· τουι άρΔοου 4 
ου Ν. 1339/1983 : 

Ακυρώνεται και Δεωρείται ότι δεν εκδόΔηκε ποτέ η 
66578/6/2—η από 20.6.1968 διαταγή της Α.Δ.Χ. Θρά¬ 
κης, με την οποία ο πρώην Χωροφύλακας Γέρος Σπυρίδων 
του Θωμά αποβλήΔκκε από το Σώμα της Χωρ/κής στις 
25.6.1968. 
Προάγεται ο ανωτέρω στο ίαΔμό του Υπεν/ρχη από 30. 

4.1983, ημερομηνία που συμπλήρωσε 18 χρόνια πραγματική 
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν. 772/1978, χωρίς δι¬ 
καίωμα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 

Επανιαφερετα: αυτός στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος. 
Ί.ε το βαΔμό του Υπεν/οχη. (ΑοιΔ. βεβ. ΥΕΕ Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης 9130/16.10.1984). 

Με την 23876/1/1:1—κ£/19.10.1984 απόφαση του Αρ¬ 

χηγού Χωροφυλακής, που εκδόΔηκε ύστερα από την 500 από 
13.1.1984 απόβαση του Α/Δμ:ου Συμβουλίου του1 άοΔρου 4 

του Ν. 1339/1983 : 

Ακυρώνεται και Δ'εωρείτα: ότι δεν εκδόΔηκε ποτέ η 
23876ύΐ/Ιο—γ από 22.12.1970 διαταγή της Δ.,Α. Πρ. 

Πρωτ/σης. με την οποία ο πρώην Χωρ,/κας Κατσιάρας 
Κων/νος του Στασινού απολύθηκε από το Σώμα της Χωρ/ 

κής με αίτησή του. στις 22.12.4*970. 
Π ροάγεται ο ανοίτέρω στο βαΔμό του Υπεν/ρχη από 20. 

11.1974, ημερομηνία που συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγματι¬ 
κή δημόσια υπηρεσία, χωρίς δικαίωμα λήιψεως αποδοχών 
αναδρομικά. 

Προάγεται αυτός στο βαΔμό του Ενωμ/ρχη από 29.12. 

1974 -ου συμπλήρωσε 25 χρόνια πραγματική δημόσια υπη¬ 
ρεσία (Ν.Δ. 146/1974). χωρίς δικαίωμα λήψεως αποδο¬ 

χών αναδρομικά. 
Π ο'άγεται ο ανωτέρω στο βαΔμό του ΑνΔ/στή από 30. 

11.1976. δηιλ. ένα (1) μήνα προ της καταλήψεώς του από 
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το όριο ηλικίας ΧΝ. 488/1976), χωρίς δικαίωμα λήψεως 
αποδοχών αναδρομικά. 

Τΐ.-δετα: αυτός σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από- 3ί. 

12.197ί6, "00 καταληφί-η-κεε από το όριο ηλικία;. (Αρι-$. 
βεβ. Υ.Ε..Β. Υ'πουογε,ου Ασκό-σιας Τάξης 925-1/Ιθ.ΙΟ. 
1984). 

Με την 68089/1/17—η/19.10.1984 απόφαση του Αρ¬ 
χηγού Χωροφυλακής, που εκδόώηκε ύστερα ατό την 403 αχό 
! 6 12.1983 αχάφατη τον Α/Ψαιου Συμβουλίου τοο· άρΨοου 4 
τον Ν. 1339/1983 : 

Ακυρώνεται και θεωρείται ότι δ-εν εκδό-ύ-ηκε ποτέ η 
92667/3/4—α αχό 24.8.1967 διαταγή. με την οποία ο Χω¬ 
ροφύλακας Τσούμπος Γεώργιος τον; Παντελή, απολύθηκε 
απο το Σώμα της Χιορ/κής. επειδή παράνομα νυμφεύτηκε 
στις 29.8.1967. 

Προάγεται ο ανωτέρω στο βα-$μό του Γπεν/ρχη από 1.10. 

1.Λ> /.8. ημερομηνία που συμπλήρωσε 18 χρόνια πραγματική 
δημόσια υπηρεσία. 

Π ροάγεται ο ανωτέρω στο βα·3μό του Ενωμ/ρχη, από 23. 

12.1982. ημερομηνία που συμπλήρωσε 2ι2 χρόνια πραγματι¬ 

κή δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το. Ν. 772/1078, χωρίς 
δικαίωμα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 

Επαναφέρεται αυτός στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος 
της Χωρ/κής· με το βα-ύμό του Ενωμ/ρχη, (ΑριΨ. βεβ. 
Γ.Ε.Ε. Υπουργείου Λην.όσιας Τάξης 9857/49.10.1984). 

■Με την 554//1/44-—ιδ/1 /.ΙΟ.84 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδόόηκε ύστερα από την 156 από 18. 
10.1983 απόφαση του Α/Ψμιου Συμβουλίου του άοψρου 4 
του Ν. 1339/1983: 

Α'κυρώνεται και θεωρείται ότι δεν εκδόόηκε ποτέ η 1463/ 
ί/22-—στ απο 12.7.4966 διαταγή της Δ.Χ. Αιτωλίας, με 
την οποία ο πρώην Ενωμοτάρχης Γαλανογεώργος Ιωάννης 
του Αντωνίου απολύθηκε από το Σώμ.α της Χωροφυλακής, 
με αίτησή του, στις 12.7.1966. 

Τίθεται αυτός σε αυτεπάγγελτη απόλυση από 31.12.66. 
που κα:ταλήφ-5ηκε από το όριο ηλικίας. ( Αριέλ βεβ. ΥΕΕ 
Τπ. Λημ. Τάξης 9127/16.10.84). 

Με την 66941/1—6η/16.10.1ι9ί84 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδέόήκε ύστερα από την 501 από 1.2. 
1984 απόφαση του ΑΛ&μιου Συμβουλίου του άρ-δοου- 4 του 
Ν. 1339/1983: 
Ακυρώνεται και θεωρείται ότι δεν εκδύ&ηκε ποτέ η 

66941/6/1—στ από 10.3.1969 διαταγή με την οποία δια¬ 
τάχτηκε η έκπτωση από το -&α·δμό του, του πρώην Τπεν/ρχη 
Λαγογιάννη Βλασίου του Ιωάννη και συνεχεία της οποία; 
απολύθηκε από το Σώμα της Χωροφυλακής στις 14.3.69. 
Π ροάγεται ο ανωτέρω στο βαόμό του Ενωμ/ρχη από 7. 

12.1974, -ημερομηνία που προάχόη,κε ο αμέσως νεότερος του. 
,χω,ρίς δικαίωμα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 
Π ροάγεται ο ανωτέρω στο δα-ύ-μό του Α,ν-3/στή από 1.10. 

1978, ημερομηνία που προάχ-δηκε ο αμέσως νεότερος του 
ΦΟΥΝΤΑΣ Παύλος, χωρίς δικαίωμα λήψεως αποδοχών 
αναδρομικά. 

Επαναφέρεται αυτός στην ενεργό υπηρεσία της Χωο/κής 
με το βα-ΰυό του Αν-5/ττή. όΑ:οι·-3. βεβ. ΥΕΕ ΛΑ Δ Τ. 9252/ 
19.10.1984). 

Με την 6'0060/1/5—η/19.10.1984 απόφαση του Αρχη¬ 
γού Χω,οο-φυλ.ακής, που εκδόόηκε ύστερα από την 490 από 
13.1.1984 απόφαση του Α/3κιου Συμβουλίου του άρ3«ου 4 
του Ν. 1339/4983: 
Ακυρώνεται και θεωρείται ότι δεν εκδύψηκε ποτέ η 

74 71/4/3—γ από 29.7.1966 διαταγή του Φρουραρχείου 
Χωρ/κής ΑΨηηνών, με την οποία ο πρώην Χωρ/κας Μ)πού- 
ντος Ευστάθιος του Γεωργίου απολύθηκε από το Σώμα της 
Χωροφυλακής με αίτησή του στις 29.7.1966. 
Π ροάγεται ο ανωτέρω στο βαθμό του Υπεν/ρχη- από 1. 

10.1978, ημερομηνία που συμπλήρωσε 18 χρόνια πραγματι¬ 
κή δημόσια υπηρεσία. 

II ροάγεται ο ανωτέρω στο βαθμό του Ενωμ/ρχη από 16. 
10. 1980, ημερομηνία που συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγματι¬ 
κή δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν. 772/1978, χωρίς 
δικαίωμα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 
Επαναφέρεται αυτός στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος 

ικε το δα.θαό του Ενωμοτάρχη. ΓΑριθ. βεβ. ΥΕΕ/Υ.Α.Τ. 
9254/19. ΙΟ. 1984). 

Με την 63568/1/14—γ/49.10.1984 απόφαση του Αρ¬ 
χηγού Χωροφυλακής, που εκδόθηκε ύστερα από την 464 από 
22.12.1983 απόφαση του Α/θμιου Συμβουλίου του άρθοου 4 
του Ν. 1339/1983: 
Ακυρώνεται η ,300/47/342 από 30.11.1981 απόφαση με 

την οποία ο πρώην Υπεν/,ρχης Καπενής Ευάγγελος του 
Κων/νου, προάχθηκε στο 6-αθμό του Υπεν/ρχη από 30.11. 
1984, δηλ. ένα (1) μήνα προ της καταλήψεώς του από το 
όριο ηλικίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.Δ. 974/1971. 
Ακυρώνεται η 300/12/50 από 16.12.1981 όμοια με την 

οποία ο ανωτέρω απολύθηκε από το Σώμα της Χωροφυλα¬ 
κής στις 34.12.1984. λόγω καταλήψεώς του από το όριο 
ηλικίας. 
Π ροάγεται αυτός στο δαθαό του Υπεν/ρχη από, 14.12. 

1976, ημερομηνία που συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγματική 
δημόσια υπηρεσία. 
Π ροάγεται ο ανωτέρω στο βαθμό του Ενωα/ρχη απο 1.10. 

1978. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 772/1978. 
Π ροάγεται αυτός στο βαθμό του Ανθ/στή από 30.11. 

1981, δηλ. ένα (1) μήνα προ της καταλήψεώς του από το 
όριο ηλικίας, χωρίς δικαίωμα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 
Τίθεται ο ανωτέρω σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από 34. 

12.1984 που καταλήφθηκε από το όριο ηλικιασ με το βαθ¬ 
μό του Ανθστή. (Αριθ. βεβ. Υ,ΕΕ/ΥΔΤ 924.8/19.10.84). 

Με την 60791/1 /6-η/19.10.1984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδόθηκε ύστερα από την 493 από 13.1. 
1984 απόεαση του Α/θμίο» Συμβουλίου του άρθρου 4 του Ν. 

1339/1983: 
Ακυρώνεται και θεωρίείται ότι δεν -εκδόθηκε ποτέ η 

90377/5/2α από 3.6.4966 διαταγή, με την οποία ο πρώην 
Χωρ/κας Γιαννιάς Νικόλαο·; του Ιωάννη, -απολύθηκε απο 
το- Σώμα τκς Χωροφυλακής, επειδή παράνομα νυμφεύτηκε 
στις 11.7.1966. 
Π ροάγεται ο ανωτέρω Χωρ/κας στο βαθμό του Υπεν/οχη 

από 1.10.1978, ημερομηνία που συμπλήρωσε 18 χρόνια δη¬ 

μόσια υπηρεσία. 
Π ροάγεται αυτός στο βαθμό του Ενωμ/ρχη από 4.8.84, 

ημερομηνία που -συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγματική δημοσία 
υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν. 772/1978. χωρίς, δικαίωμα λή¬ 

ψεως αποδοχών αναδρομικά. 
Επαναφέρεται αυτός στην ενεργό υπηρεσία της Χωρ/κής 

με το βαθμό του Ενωμ/ρίχη. (Αρ-ιθ. βεβ. ΥΕΕί Υ.Δ.Τ. 9255 

από 19.5.1984). 

Με τη 1637/1 /2Βλζ/17.10.4984 απόφαση του Αρνηϊού 
Χωοοο-υλακήσ, που εκ δόθηκε ύστερα από την 400 από 16.42. 
1983 απόεαση του ΑΙ/θμίου Συμβουλίου τοο άρθρ-ου 4 του Ν. 

1339/1983: 
Ακυρώνεται η 1637/4 /21-ιζ από 30.10.1981 απόφαση, 

καθ' ό μέρος -προά/θηκε- ο τέως Ε;ωμ/ρχης Υψηλάντης Αν- 
δρέας του Παναγιώτη, στο βαθμό του Ενωμ/ρχη από 1.12. 
1975 και απολύθηκε από το Σώμα της Χωρ/κής στις 31. 
12.1975, που καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας. 
Προ-άγεται αυτός στο βαθιμό του -Ενωμ/ρχη από 7.12.71 

και αναδρομικά από 24.7.1956, σύμφωνα με τα άρθρα 15 
και 34 του Ν.Α. 974/1971. χωρίς δικαίωμα λήψεως αποδο¬ 
χών αναδρομικά. 
Π ροάγεται αυτός στο βαθμό του Ανθ/στή- οπό 4.5.1972 

και αναδρομικά από 24.7.4969, χωρίς δικαίωμα λήψεως απο¬ 
δοχών αναδρομικά. 

Τίθεται -αυτό-ς σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οιπό 34.12. 
1976. που κα,τελήφθηκε -από το όρ-ιο ηλικίας και προάγεται 
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εν αποστρατεία στο βαδμό του Ανδι/ρχου. (Αοιδ. βεβ. ΥΕΕ 
Τ.Λ.Τ. 9139 από 1630,1984). 

Μ* την 59591/1/12-η/Ι1ί9.10.1984 απόφαση του Αρχη¬ 
γού Χωροφυλακής, που εκδόδηκε ύστερ» *πό την 499 ο*6 
13.1.1984 απόφαση τον Α/δμίοο Συμβουλίου τον άρδρου 4 
του Ν. 1339/ι1983: 

Ακυρώνεται και δεωρείται ότ£ ο εν εκδόδηκε ποτέ η 1964/ 
1/3 από 13.9.1965 διαταγή της Δ.Χ. Ν. Ιωνίας - Αττικής, 
μ.ε την οποία ο πρώην Υπεν/ρχης Μηιτσάκης Δωρόδεος του 
Δημητρ,ίου, απολύδηκε από το Σώμα της Χωρ/ικής, με αί- 
τηοή του, στις 113.9.1965. 

Προάγεται ο ανωτέρω Υπεν/ρχης στο βαδμό του Ενωμ/ 
ρχη από 7.12.1974, ημερομηνία που προάχδηκε αμέσως νεό¬ 
τερος του και αναδρομικά από 16.6.1965, χωρίς δικαίωμα 
λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 

Προάγεται ο ανω-~τΐθ στο βαδμό τοο Ανδ/στή από, 20. 
11.1974, ημερομηνία ποο προάχδηκε ο αμέσως νεότερος τοο 
Στασινόπουλος Σπυρίδων, χωριίς δικαίωμα λήψεως αποδο¬ 
χών αναδρομικά. 

Έίπαναςέρεται αυτός στην ενεργό υπηρεσία της Χωρ/κής, 

με το βαδμό τοο Ανδ./στή. (Αριδ. βεβ. ΥΈίΕ Γ.Δ.Τ. 9261 
από 19.10.1984). 

Με την 54609/1/6—φ/17,10.1984 απόφαση τοο Αρχηρ 
γοό Χωροφυλακής, ποο εκδόδηκε ύστερα από τη 217 από 
26.10.1983 απόφαση τοο Α/δμιοο Συμβουλίου τοο άρδρου 4 
τοο Ν. 1339/1983 : 

Ακορώνεται και δεωρείται ότι δεν εκδόδηκε ποτέ η 
16772/6/1—ε από 10.8.1966 διαταγή της Α.Δ.Χ. Πε¬ 
λοπόννησου, με την οποία ο πρώην Χωρ/κας Τζώρτζης Γεώρ¬ 

γιος τοο Κων/νοο, αποβλήδηκε από το Σώμα της Χωροφυ 
λακής στ:ς 16.8.1966. 

Προάγεται ο ανωτέρω Χωρ/κας στο βαδμό τοο Γπεν/ρχη 
από 24.1.1917, ποο συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγματικής δη¬ 
μόσιας υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων τοο Ν.Δ. 
146/1974, χωρίς δικαίωμα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 

Προάγεται αυτός στο βαδμό τοο Ενωμ/ρχη από 1.10. 
1978, ποο συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγματικής δημόσιας υπη 
ρεσίας, κατ’ εφαρμογή τοο Ν. 712/18. χωρίς δικαίωμα λή- 
ψεως αποδοχών αναδρομικά. 

Επαναφερεται ο ανωτέρω στην ενεργό υπηρεσία τοο Σιό¬ 
ν ατος της Χωροφυλακής μ.ε το βαδμό τοο Ενωμ/ρχη. (Αριδ. 

βεβ. Υ.Ε.Ε·. Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 9126/16.10. 

1984). 

Με τη 18473/1/13—δ/19.10.1984 απόφαση τοο Αρχη¬ 

γού Χωροφολακής, ποο εκδόδηκε ύστερα από την 719 από 
19.5.1984 απόφαση του Α/δαιου Σύμβουλοι* το» άρδροο 4 
τοο Ν. 1339/1983 : 

Ακυρώνεται η 18473/1/11—ιβ από 11.3.1976 απόφαση 
ν.αδ’ ό μέρος ο πρώην Ενωμ/ρχης Μαραδελάκης Νικόλαος 
τοο Πέτρου, απολόδηκε μ’ αυτή στις 2.11,1974. 

Προάγεται ο ανωτέρω· Ενωμ/ρχης στο βαδμό· του Ανδ/ 
στή από 30.11.1979, δηλ. ένα (1) μήνα προ της καταλή- 
φεώς τοο από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με το Ν. 488 Π976. 
χωρίς δικαίωμα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 
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Τίδεται αυτός σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από 31.12. 
ί.919 που καταλήφδηκε από το όριο ηλικίας. (Αριδ. βεβ. 
Υ.Ε.Ε. Υπουργέ ο. Αγιοσ-ας Τάξης 9556/19,10.1984). 

Ο Αρχηγός 
ΚΛΙΜΑΝΑΥΗΛ Μ1ΓΡίΛΛΑΚΙΙΣ 

ΝΟ.ΜΛ I 'Χ 1Α ΛΕΤΚ ΑΔΑΣ 

Με την Λίλ 661/5.10.1984 απόφαση του Νομάρχη Λευ¬ 

κάδας, προάγεται κατ αρχαιότητα ο Αναστάσιος Βαγενάς 
του Παναγιώτη, οπάλλη/.ος με βαδμό 11ο, του Κλάδου 
ΣΕ2 Αγροφυλάκων, στο 10ο βαδμό, επειδή συμπλήρωσε τον 
απαιτοόμενο για προαγωγή χρόνο και σογκεντρΤνε: όλες τις 
,πόλοιπες νέκιαε; προοποδέσεις. (Αριδ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ- 
Δημ. Τάξης 9387/22.10.1984). 

0) Νοαάοχης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΛΙε το από 17 Οκτωβρίου 1984 Προεδρικό Διάταγμα 
που στηρίζεται στις σχετικές διατάξεις, κατατάσσεται ως 
Δόκιμος Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος ο Μποόρας Γε¬ 
ώργιος του Θεοδώρου, πρώτος επιλαχόντας του διαγωνισμού 
κατάταξης Α.Σ.Λ. έτους 1984. σε αντικατάσταση του παραι- 
τηδέντος Δ.Σ.Λ. Χονδρογιάννη Αντώνη του Στααάτη. (Α- 

,σΐ'δμός βεβ. ΓΕΕ/Π3Ν 3423/15.5.84). 

Με το από 25 Οκτωβρίου 1984 Προεδρικό Διάταγμα 
που στηρίζεται στις σχετικές διατάξεις, κατατάσσονται ως 
Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος (Τεχνικοί) οι παρακάτω: 

Μηχανολόγοι — Μηχανικοί: 

Δημητρόπουλος Βασίλειος του Πέτρου 
Πρωτόπαππας Ιωάννης του Εμμανουήλ 
ΙΙαπαδόπουλος Πέτρος — Αδανάσιος του Ιωάννη 
Κριμιτζάς Κυριάκος του Ιωάννη. 
Ναυπηγοί Μηχανολόγοι: 
Δασκαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη 
.Ευμορφούλης Νικόλαος του Ιωάννη 
Παπαυγέρης Γεώργιος του Αδανασίου 
Στρουμπής Γεώργιος του Χρήστου 
Φωκάς Δημήτριος του Νικολάου 
Καρκάντζος Αλέξανδρος του Δημητρίου 
Ιορδανίδης Αντώνιος του Κων/νου. (Αοιδ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ 

ΥΕΝ' 36911/23.5.84). 

Με το από 25 Οκτωβρίου 1984 Π.Δ. τίδεται σε απο¬ 
στρατεία ο Ανδυποπλοίαρχος Λ.Σ. (ιΕ.Υ.) Μπάνος Ευστά- 
διος ύστερα από αίτησή του, επειδή έχει εκπληρώσει κάδε 
υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. 
Με το ίδιο Π.Δ. ο παραπάνω γράφτηκε στα στελέχη εφε¬ 
δρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 20102. 

Με το από 25 Οκτωβρίου 1984 Π .Δ. προάγεται στο βαδ- 

μέ του Σημαιοφόρου ΑΣ ΕΥ' ο Ανδυπασπιστής ΑΣ Μπρού- 
σαλης Δημήτριος επειδή έχε: έλα τα νόμιμα προσόντα προ¬ 
αγωγής ποος πλήσωση κενής οργανικής δέσης. (Αριδ. βεβ. 
ΥΕΈ/ΊΠΕΝ 61112/11.10.84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΓίΡΠΟΧ ΚΑΤΧΙΦΑΡΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




