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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Με την Π 35/31.10.84 απόφαση τον Π ρωδυπουργού που 
εκδόδηκε σύμφωνα με τι; κείμενες διατάξεις. ο: αποδοχές 
του Χαράλαμπον — ταματόπονλο-ν τον Κων/νον, (Ειδικού Συν¬ 

εργάτη στο Οικονομικό Γραφείο IIρωΦ/ργού. καδορίζονται 
από 1.8.84 στο 85% τον συνόλου των μηνιαίων αποδοχών 
π:ν αντιστοιχούν κάδε φορά στον α' δαδμό τη; κατηγορίας 
ειδικών δέσεων, μαζί με τα κάδε είδους επιδόν,ατα. (Αρρ6·< 

ίεί. ΤΗΕ τον ΠΊ.Π.Κ. 10645/2.11.84 (Π ΥΣ 23/83). 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Με την ΓΙ9ΓΙΕΝ—160/48/Λ Σ 8941/1.11.1984 απόφαση 
τον Υπουργού Εξωτερικών, που εκδόδηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, διορίστηκε ο Αντώνιος Παπαγεωργίον 
τον Ιωάννου σε κενή οργανική -δέση τον Κλάδον Βοηδητι- 
κού Προσωπικόν της Κεντρικής Υπηρεσίας τον Υπουργείου 
Εξωτερικών με δαδμό Κλητήρα Β'. (Αρι,δ. δεδ. Υ!ΕΕ Τα. 
Εξωτερικών 13368/2.14.84, αριδ. Π,ράξεως Τριμελούς 
Επιτροπής Υπουργών 159/84). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Με την Φ.41ι5.1/7/84 από 1.11.1984 απόφαση τον Υ¬ 
πουργού Αναπληρωτή Εδνικής Άμυνας, που εκδόδηκε σύμ¬ 

φωνα με τις νπάρχονσες διατάξεις, κατατάσσονται ως Ναυ- 
τικοί Δόκιμοι για αναπλήρωση κενών δέσεων, οι: 
Χάψος Ιωάννης τον Στυλιανού, στονς Μαχίμους. 

ΙΓλατάκης Ευάγγελος τον Γεώργιον στονς Μηχανικούς. 
ιΑριδ. δεδ. ΓΕΝ/Ε4 83/5.9.1984). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟ ΓΙΑΝΝΗΣ 

11 Γεω-ργακοπούλου Κρυστάλλω τον Ιωάννη, ΑΜ 2366, 
άλληλος τον ΥΕΘΑ/1ΈΣ, τον ίδιον προσωρινού 

Κλάδον ΑΡ2 Διοικητικού Ν. 887/1979 με δαδμό 4ο, ποο- 

άγεται αντοδίκαια από τον 4ο στον 3ο δαδμό, -κατ’ εκλογή 
επειδή έχει πάρε: τη μισδολογική -προαγωγή τον 3ον· δαδμού. 

Απολύεται αντοδίκαια από την νπηρεσία στις 31.10.1984, 

επειδή την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε 35 χρόνια πραγμα- 
ή και συντάξιμη κατά τις ισχνονσες διατάξεις δημόσια 

νπηρεσία και είναι περισσότερο από 56 χ.ρονών. 
Η παραπάνω υπάλληλος διατηρεί τιμητικά και μετά τη 

λύση της υπαλληλικής της σχέσης, τον τίτλο της δέσεώς 
της, σύμφωνα με τις. διατάξεις τον άοδοου 202 τον Π.Α. 
611/1977. 

Ο Αρχηγός 
Αντγος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΡΚΑΦΑΣ 

Με την Φ. 415/66/791595/Σ. 4230/23.10.1984 από¬ 

φαση τον Β' Υπαρχηγεύ Γενικού Επιτελείου Στρατού, που 
εκδόδηκε σύμφωνα με τις ισχνονσες διατάξεις, οι παρακάτω 
μόνιμο: υπάλληλο; τον ΥΚΘΑ/ΓΕΣ, του Κλάδου ΜΕ2 Δι¬ 
οικητικού με δαδμό 6ο. εντάσσονται στον κατεχάμενο (6ο ■ 
δαδμό, με δάση το χρόνο της προϋπηρεσίας τους που οια- 

νύδη.κε με το τυπικό προσόν τον Κλάδου όπου ανήκουν και με 
πλεονάζοντα χρόνο στο δαδμό ένταξης, στις 30.9.1984, τον 

Μπάτσος Γεώργιος τον Αδανασιου (ΑΜ 5669). 5 έτη 
και 8 μήνες. 

Γεωργιοποόλον Σταυρούλα τον Ευαγγέλου (ΑΜ 5720). 4 
έτη. 2 μήνες και 26 ημέρες. 

Σύμφωνα με τη διάταξη της περ, σ της παρ. 1 τον άρ- 
δρον 196 τον 11.Δ. 611/1977 και με δάση το χρόνο υπηρε¬ 

σίας που πλεονάζει στο δαδμό ένταξης, οι εντασσόμενοι το- 
ποδετούντα: στη σειρά του πίνακα αρχαιότητας (επετηρίδα) 
έτους 1984. με αύξοντα αριδμό 224α και 278α, αντίστοι- 

0 χρόνος υπηρεσίας π ον πλεονάζει στο δαδμό ένταξης, λο¬ 

γίζεται 6τ: διανύδηκε στο δαδμό αυτό για την προαγωγή το>ν 
υπαλλήλων σε ανώτερο δαδιν.ό. (Α::-δ. δεδ. Δ 'νσεωτ Οικο¬ 
νομικού ΓΕΣ 692219/31.10,1984). 

Ο Β' Τπαοχηγός 
Αντγος ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΊΤΟΤΛΟΣ 

Με την Φ. 471.21/146/783344/Σ. 3066/1.8.1984 πρά¬ 

ξη τον Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόδηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, διαπιστώδηκε ότι: 

Με την 844.4/284/79-1492/2 4165/1^20.84 απόφαση 
τον Δ/ντή Β' Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού. η οποία 
εκδόδηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 τον 
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άρθρου 4 του Νόμου 1288/82, μετατάσσονται οι παρακάτω 
μισθωτοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου 
*/.?όνου= ως εξής: 
Στην ειδικότητα τον φορτοεκφορτωτού, 05: 
Μπορμπαντωνάκης Παντελής του Γεωργίου 
Σίτέςος Χρήττος του Θωμά. 
Στην ειδικότητα του τεχνίτη αρβυλών και αμαρτιών ο 

Κωνσταντάς Ιωάννης του Σταματίου. 
Στη ειδικότητα της εργάτριας λευν.αντηρΈου, πλυντηρίου, 

βαφείου, σιδηρωτηρίου κα: κλιβάνου, η Πανταζή Στυλιανή του 
Χρήστου. < 
Στην ειδικότητα της καθαρίστριας η Σιδη,ροποΰλου Αλε¬ 

ξάνδρα του Σάββα. 
Στην ειδικότητα του Ράπτη—-Ράπτριας οι: 
Χικητοπούλου Βασιλική του Αλεξάνδρου 
Π αππάς Χρήστος του Κων/νου 
Γκαναβία—·Καρα!δήμα Ευαγγελία του Αθανασίου. 
Στην ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Β' ο Γκούκης Ιωάννης 

του Γεωργίου. 
Στην ειδικότητα του γαζωτή—-γαζώτριας ο Μπάτσικας 

Αημήτριος του Βασιλείου. 
Στην ειδικότητα της τραπεζοκόμου οι: 
Δημήτρουλα Αλεξάνδρα του Κων/νου 
Πανταζή Τριάδα του Κων/νου 
Κάτσικα Κων/να του Δημητρίου. 
Στην ειδικότητα της πλόντριας πινακίων και μαγειρικών 

σκευών η Αλεξίου Μαρίκα του Ιωάννη. 
Στην ειδικότητα του επόπτη τραπεζοκόμων οι: 
λίητσάκου Σταυρούλα του Απόστολου 
Αποστολόπουλος Σπυρίδωνας του Κων/νου. 
Στην ειδικότητα του βοη$ο·ύ Απα3ηκαρίουι ο-:: 
Δρόσος Νικόλαος του Παναγιώτη 
Φιλίππου Γεώργιος του Ευάγγελου. 
Στην εξειδίκειυση του τεχνίτη κινητήρων εσωτερικής καί- 

σεως της ειδικότητας του τεχνίτη σιδηροβιομηχανίας μηχ/ 
τη οι: 

Δάκτυλας Απόστολος του Ιωάννη 
Μιχάλαρος Μιχαήλ του Βασιλείου. 
II ανάληψη καθηκόντων των παραπάνω στη νέα ειδικότητα 

και μισΨοίδοσια γιει μέσα σε δέκα ημέρες από την παρα¬ 
λαβή της κοινοποίησης της απόφασης. 

Ο Δντής 
Υπτγος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΟΣ 

(Με τη Φ.414.4/3/1984 από 25.10.84 απόφαση του Αρ¬ 
χηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδόΨηκε σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες διατάξεις, μεταφέρεται στην τάξη του ναύ¬ 
τη καταστρώματος ο στρατεύσιμος Δίοπος Τεχνίτης Πυρο¬ 
βόλων, ο Γλυκός Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 7382) κλάσεως 
1983. που γεννήθηκε το 1962 στην Α3ήνα του Ν. Αττικής, 
γιατί με τις 408 και 409 από 6.9.1984 αποφάσεις του Δι¬ 

αρκούς Ναυτοδικείου καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 
τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (1:5) ημερών για κλοπή πρα¬ 
γμάτων (χρημάτων) αντΓ/.όντων σε στρατιωτικό και έξι (6) 
μηνών για λιποταξία στο εσωτερικό κατά συρροή (πράξεις 2) 
αντίστοιχα. 

Ο Αρχηγός 
Αντιναύαρχος ΝΙΚΟΣ ΠΑΠιΠΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Με τη 16405/4651 /2ο.7.84 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα του Υπουργείου ΐΕύνικής Οικονομίας, η οποία έχει1 

εκδ:3εί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται· 

ότι ο ΙΙερ'ϋβολιώτης Αημήτριος του Λεωνίδα, Στατιστικός 
με €α3μό 3ο και μισ$ό 2ου βα·3μού του ομώνυμου Κλάδου 

ΑΤΙ του Ίεχν.κού Προσωπικού της ΕΣΥΈ: α) προάγετα: 

αυτοδίκαια στο 2ο βαάμό του ίδιου Κλάδου, επειδή έχει εν- 

ταγεί στο μισ$ό του 2ου βαόμού. έχει περιιληφ-λεί στους πώ 
νακες κατ’ εκλογή προακτέων του Κλάδου και του βαόμού 
του έτους 1 θ;84—85 και αποχωρεί από τψ Υπηρεσία και 
β! απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία από 2 Νοεμ¬ 

βρίου 1984, επειδή κατά την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε 
τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπη¬ 

ρεσία και έχει υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας του. Ο ανω¬ 

τέρω 3α διατηρήσει επί τιμή κ.α: μετά τη λύση της υπαλ¬ 

ληλικής του σχέσεως τον τίτλο της 3έσεως που κατείχε! 
κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. 

Ο Γενικός Γρααματέας 
ΓΡ. ΚΑΣΓΜΑΤΗΣ 

Με τη ΑΚ. 2824 7/30.10.1984 απόφαση του Προϊστα¬ 
μένου της Αιευ3ύνσεως Διοικητικού του Υπουργείου Εθνι¬ 

κής Οικονομίας, που εκδόδηκε νόμιμα, πιροάγεται κατ’ εκ- 

λογή η μόνιμη υπάλληλος με 6ο βαψμό του Κλάδου ΑΤΥ 
Διοικητικών 1‘παλλήλων του Υπουργείου Ε&νικής Οικονο¬ 

μίας Μαρία Γκασούκα, που περιλαμβάνεται; στους πίνακες 
προακτέων έτους 1984—85· υπαλλήλων με 6ο βα3μό του! 

ανωτέρω Κλάδου, στον επόμενο 5ο βαΨμό του ίδιου Κλάδου, 
προς πλήρωση κενής οργανικής 3έσης. επειδή έχει συμπλη¬ 

ρώσει το χρόνο που απαιτείται για προαγωγή και έχει όλα 
τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

Ιί ανωτέρω προαγωγή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρ3ρου 8 του Ν.887/1979,, από 
12.10.1884. (Α:οι3. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Εθνικής Οικονομίας 
12099/1.11.1984). 

Ο1 Προϊστάμενος 
ΠΑΝ. ΒΡΑΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με την ΤΆΙ α·'3/1337/ΑΦ. 1.11.84 απόφαση του Υφυ¬ 

πουργού Δημοσίων Έργων, που εκδά&ηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, προ άγεται κατ' εκλογή στον 4ο βα3ιμό 
ο Κίμων Πανταζής, υπάλληλος με 5ο. βα$μό του Κλάδου! 
ΜιΕΙ Εργοδηγών, επειδή στις 24.19.84 συμπλήρωσε τέσσε¬ 
ρα χρόνια στο βα&μόί που κατέχει και έχει τα απαραίτητα 
για προαγωγή προσόντα για την πλήρωση αντίστοιχης ενι¬ 

αίας οργανικής Ψέσεως και με τη σειρά που έχει στους πί¬ 
νακες προακτέων έτους 1984. (Αρι&. ιβεβ. ΥΕΕ ΥΠ.Δ,ίΕ. 

ΙΟΓΟ'5/25.10.84). 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Με τη ΔΙ α/35770/29.10.1884 απόφαση, του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας, έγινε αποδεκτή η παραίττιση απάτην! 

1‘πηρεσία της Σοφίας Σαβράμη, υπαλλήλου με 5ο βαόμυ 
και με αποδοχές 4ου βαόίμού του Κλάδου ΜΕΙ1 Δ/κού, που 
υπηρετεί στη Δ/νση Υγειονομικής ΠεριΨάλψεως. 

Με τη Δ Ι α/35340ΐ/29.10.84 απόφαση του Υ'πουργού Υ¬ 

γείας και Πρόνοιας, έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την 
Υπηρεσία του Νικολάου Μπανάκου, υπαλλήλου με 4ο βα-3- 
μό του Κλάδου ΜΕ1 Δ/κού, που υπηρετεί στη Δ/νση Υγι¬ 

εινής Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
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31ε τη Λ1 β/34655/23.10.84 απόφαση του Υφυπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας, προσλήφθηκε με θητεία ενός χρόνου 
και με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου η ιατρός Τριαντα- 
φύλλου Βασιλική του Γεωργίου στο Α.Ι. Νίθαυρης Νομού 
Ρεό.'μνης με αποδοχές 6ου βαθμού. (Αριθ. βεβ. ΥΕΕ Υπ. 

Υγείας κα: Πρόνοιας Κ.Π. 142!6/84, αριθ. 508/82 Πρά¬ 
ξης Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ 

31ε τη Λ1β/'35936/84 απόφαση του Δ/ντή Δ/'ζού του Υ¬ 

πουργείου Γγείας και Πρόνοιας, μονιμοποιούνται και εντάσ¬ 
σονται οι πιο κάτω με θητεία υπάλληλοι σε θέσεις τιον Κλά- 
2ων ΑΤΙ 6 Ιατρών κα ΑΡ8 Μαιών. Αγροτ. Ιατρείων και Υ- 
γειον. Σταθμών, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας στις 30.9.84, 
ως ακολούθως: 

Κλάδος ΑΤΙ6 Ιατρών 

Στον 6ο βαθμό Συνολικός χρόνος πλεονάζων χρόνος 
στις 30.9.84 στο βαθμό 
έτη μήνες ημέρ. έτη μήνες ημέρ. 

Τορομάνοέα - Καζάκου 
Μαρία 2 2 1 2 2 1 

Σινελη Μαρία 2 0 29 2 0 29 
Κλάδος ΑΡ8 Μαιών 
Στον 7ο βαθμό 
Καρακουζίϊου - 

Χλουβεράκη Μαρία 2 Ο 16 0 Ο 16 

(Αριθ. 6εδ. ΥιΕΙΕ Υπ. Υγείας και Πρόνοιας ΕΠ/14213/ 
1984). 

Ο Δ/ντής Διοικητικού 
ΕΥΛΓ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

31ε Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 97240/2725/25.10.84, 
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι¬ 
καιοσύνης. ορίστηκε Ειδικός Ανακριτής Ανηλίκων στο Πρω¬ 
τοδικείο Καβάλας ο ΙΙρωτοσίκης Μιχαήλ Θεοχαρίδης. 

31ε την 56307/19.10.84 υπουργική απόφαση ανακλήθη¬ 
κε η 98545/16.1.84 απόφαση, που έχει δημοσιευθεί στο 76 
ΦΕΚ της 2.3.1984 (τ. Γ'), με την οποία έχει διορισθεί 
ειδική άμισθη Υποθ/κας στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου 
Πύρρας η Στρατονίκη. Χρηστάκη Γεωργιάδου, γιατί δέν 
αποδέχθηκε το διορισμό της. 

Με την 59801/22.6 84 υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται ότι ο Σπυ¬ 
ρίδωνας—Ιωάννης Φίλιππας του Βασιλείου, γραμματέας 
πρωτοδικών α’ τάξης (της πρώην β' κατηγορίας) του Πρω¬ 
τοδικείου Λευκάδας, που παίρνει τις αποδοχές του βαθμού 
του Γραμματέα Εφετών β' τάξης: α) Απολύεται αυτοδί¬ 
καια από την υπηρεσία στις 26 Οκτωβρίου 1984. επειδή 
έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματική 
και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία καθώς και το 56ο έτος 
της ηλικίας του. επειδή γεννήθηκε κατά το έτος 1926 και 
βΐ. προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του γραμματέα εφε¬ 
τών β' τάξης, επειδή κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του παίρ¬ 
νει τις αποδοχές του βαθμού αυτού. 
Ο παραπάνω θα διατηρήσει τιμητικά και μετά τη λύση της 

υπαλληλικής σχέσης του τον τίτλο της θέσης που θα κατέχει 
κατά την αυτοδίκαιη; απόλυσή του. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΜΚγϊΣ ΠΑΙίΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΗΣΚΕΥΙΥΙΑΤΠΝ 
31ε την υπουργική απόφαση Α2/1737/22.10.84, που εκδό¬ 

θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται η 
Λωρή Μαιρίνα του Κων/τίνου, πτυχιούχος φιλολογίας (Κλ. 
Α2). με βαθμό καθηγητή και μυθολογικό κλιμάκιο (3ΙΚ3). 

στο Εκκ,λ. Λύκειο Πάτμου. ως δόκιμη καθηγήτρια. (Αριθ. 
βεβ. ΥΒΕ ΥΠΕΙΙΘ 13051/31.10.84). 

Με την υπουργική απόφαση Δ1/11352/19.10.84, που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται από 
τον κλάδο Α1 Θεολόγων της μέσης εκπ/σης στον κλάδο των 
δασκάλων, ο καθηγητής του Λυκείου Φιλοθέης Ηλίας Καρα- 
μάνης. με ΜΚ6 κακ τίθεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ανα¬ 

τολικής Αττικής για να τοποθετηθεί σε σχολείο του Β' Ν.Δ. 
Ανατ. Αττικής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

Με την υπουργική απόφαση Ε2/4838/15.10.84. που εκ- 
δόθηκιε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγεται κατ' 
αριχαιότητα ο Κκλαϊτζίδης Παναγιώτης, διοικητικός υπάλ¬ 
ληλος κλάδου ΣΒ2 (επιστατών—Αποθηκαρίων—Νυκτοφυ¬ 
λάκων), του 3ο ΚΕΤΕ Θεσ/νίκης από τον 8ο στον 7ο βαθ¬ 

μό. επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή δημοσιευθεί. μετά τις 
1.11.84 η προαγωγή του αναφερόμενου υπαλλήλου θεωρείται 
ότι έχει συντελεσθεί από την ημερομηνία αυτή (1.11.84). με 
δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. (Αριθ. βεβ. ΥΕΓ 
ΥΠΕΠΘ 12807/311,10.84). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

Δ. ΠΑΠΑιΠΑΝΝΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην υπουργική απόφαση ΔΊ/5898/4,6.1984 που δημο¬ 

σιεύτηκε στο ΦΕΚ 202/26.6.1984, σχετικά με την προαγω¬ 

γή της δασκάλας Τζαννίνη Μαρίας στο βαθμό του Δ/ντή 
Β' με ΜΚ.7ο, διορθώνεται το επώνυμο της παραπάνω δα¬ 
σκάλας από το εσφαλμένο «Τζανίμη», στο ορθό «Τζαννίνη». 

Στην απόφαση Φ. 361.22/221/Δ1/10018. που έχει εκδο- 
θεί στις 18.9.84 και έχει δημοσιευθεί στις 17.10.84 στο 
ΦΕΙΚ 329 (τ. Γ') για προαγωγή δασκάλων στο βαθμό Δ/,τή 
Λ' με 3ΙΚ8. γίνεται η κατωτέρω διόρθωση σφάλματος ως 
προς το επώνυμο της δασκάλας Β λ οκού Ειρήνης, του 9ου 
Γραφείου Δ.Ε. Αθηνών, δηλαδή αντί του «Βλάχου Ειρήνη» 
στο ορθό «Βλακοό Ειρήνη». 

(Από το ΥΠΕΠΘ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

31ε τη 1727/21.9.84 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας, 
πο·υ εκδόθηκε σύμφωνα υε τις διατάξεις που ισχύουν, χορηγεί¬ 
ται ο βασικός μισθός του βαθμού Λ/λ ου Α' με 3ΙΚ5, αναδρο¬ 
μικά από 6.7.84. στο δ/λο με βαθμό Δ/λου ΜΚ4 Ηλιότουλο 
ΙΙλία του Κων/νου- του Δημ. Σιχολ. Μανθυρέας και με δι¬ 
καίωμα να πιάοει αποδοχέσ από την παραπάνω ημερομηνία. 
(Αριθ. βεβ. ΥΒΕ ΥΠΕΠΘ 12513/24.10.84). 

Ο1 Νομάοχης 
Σ'Π ΥΡΟΣ ΤΣΪΡΙΜ ΠΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ 

Με την Δ.Ε, 1676/20.9.1984 απόιφαση του Νομάρχη Άρ¬ 

τας. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, χο- 
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■/ί,γύτν. μισ-δολογική προαγωγή στο 51Κ5 και ΜΚ6 στου; 

,-.ιο κάτω εκπαιδευτικούς Λ.Ε. που έχουν το δα-δμό διδασκάλου 
7.2! μισ-δό ΜΚ.4 και ΜΚ.5. αναδρομικά. με δικαίωμα να πά¬ 
ρουν αποδοχές από την ημερομηνία που- αναγράφεται σε κά-δε 
όνο ία: 

Στο ΜΚ.5 .7-0 ΜΚ.4 : 

Βασιλάκο Λάμπρο του Χαρίλαον, ατό 2.7.84 

Νάχου Αφροδίτη τον Νικολάου, ατό 2.1.8.84 
Νπάφλη Γεώργιο τον Θωμά, ατό 21.8.84. 

Στο 5ΙΚ.6 (ατό 5ΙΚ.5): 

ΙΙατά Σπυρίδωνα τον Νικολάου, ατό 19.6.84 

Τσιρογιάννη Α-δανασία του Ιωάννη, ατό 2.7.84 
Κόκκινου Παρθενία του Ιωάννη, ατό 8.8.84 
Δημουλά Αναστάσιο του Νικολάου, ατό .8.8.84 
Δημητράκη Κωνσταντίνο του Ηλία. ατό 18.8.84 

Ευ-δυσ/ου Γεώογιο του Λάμπρου. ατό 19.8.84. Λρι-δ. 6ε·δ. 
ΤιΕΕ ΤΠΕΠβ' 12513/124.10.1884). 

51ε εντολή Νομάρχη 
Ο ΤΙ οοιστάμενος 

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΛΤΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την 4626/9. ΤΟ.1984 απόφαση της Νομάρχου Δ/τος 
Ανατολικής Αττικής, του εκδό-δηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. γίνεται δεκτή η παραίτηση ατό την υπηρεσία της 
Γουλή Χαρίκλειας του Φωτίου, κα-δηγήτριας, κλάδου ΑΤΟ. 
με δα-δμό Β' Γυμν/ρχη και ΜΚ8. του 1ου1 Γυμνασίου Ν. Ψυ¬ 
χικού. του υτοδλή-δηκε στις 6.9.1984. 

Η Νομάρχης 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΑΙΝΟΓ 

ΝίΤΜΑΡΧΙΑ ΚΥΡ ΥΤΑΝΙΑΣ 

51ε την Λ.Ε. ΤΟ82/25.9.1984 απόφαση του Νομάρχη Κυ¬ 
ρ.τα.ίας. του εκδό-δηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχίου ν. 
χορηγείται μισδολογική προαγωγή στο ΜΚ.Ο στη Ντελλή 
Ελένη του -Γρηγορίου ατό 6.9.1984 δασκάλα, του έχε; το δα- 

δμό διδασκάλου και ΜΚ.5, αναδρομικά με δικαίωμα να τάοε: 
αποδοχές ατό 6.9.84. (Λοι-δ. όεδ,' ΥΕΕ ΥΠΕιΤΊΘ 12518/ 
24.10.1984). 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο 11 σοιστάαενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π ΑΝΑΓΟ ΙΊΟΥΛΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΖΑΚΎΝΘΟΥ 

Με τη 1086/13.9.84 ατόφαση της Νομάρχου Ζακύνθου, 
του εκδό-δηκ,ε σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύουν. χορηγούν¬ 
ται μισ-δολογικές τρ ο αγωγές στα ΜΚ5 και ΜΚ.Ο στους τα- 

ρακάτω δασκάλους του έχουν το δα-δμό διδασκάλου και μισ-δό 
5ΓΚ-4 και 511/5. αντίστοιχα, αναδρομικά με δικαίωμα να 
πάρουν ατοδοχες ατό την ημερομηνία του1 αναγράφεται σε κάδε 
όνομα: 

Ατό το δα·δμ.ό διδασκάλου με μισ-δολογική τροαγωγή στο 
5ΙΚ.5. στο δα-δμό διδασκάλου υ,ε μισ-δολογική τοοαγωγή στο 
ΜΚ.6. 

ΙΙισκόπου ΔΙαρία του Περικλή, ατό 9.8.84 
Ατό το δα-δμό διδασκάλου με ιμισ-δολογική τροαγωγή στο 

ΜΚ.4. στο δα-δμό διδασκάλου με μισ-δολογική τροαγωγή στο 
5ΙΚ5. 

51 ποτών η Διονύσιο του Αθανασίου, ατό 17.8.84. (Αοι-δ. 
δε δ. ΥΕΕ ΥΓ1ΕΠΘ 12513/24.10.84 Υ 

Η Νομάρχης 
ΚΥΦΗ Α. 5ΓΗΤΩΣ11 

Με την 4795 Ί7.10.84 ατόφαση της Νομάρχου Διαμ. Ανα¬ 
τολικής Αττικής, του εκδό-δηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ισχύουν, δεδαιώνετα: η αυτοδίκαιη ατόλυση ατό την υτη- 
ρεσία. λόγω συμπλήρωσης 3οιετίας και ορίου ηλικίας, ατό 
30.6.84 του Γεωργίου Π αταχρ ιστό φίλου του Ιωάννη, κλ. Α3 
5ία·δηματ:κών. Επόπτη των σχολείων της Φιλ/κής Εται- 
οειας, τρώην Γενικού Επιθεωρητή Μ.Έ. με ΜΚ10, του Ν. 
309/76. ' 
Ο ανωτέρω διατηρεί ετί τιμή και μετά τη λύση της υπαλ¬ 

ληλικής του σχέσης τον τίτλο της μέσης την οποί» τελευταία 
κατείχε. 

51ε εντολή Νομάρχου 
Ο1 Διευθυντής 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΌΛΔΑΊΌΣ 

Λιορϋώοείζ αγαλμάτων 
Στην 9-0-5/30.3.84 ατόφαση της Νομάρχου Δ/τος Ανατο¬ 

λικής Αττικής, του δημοσιεύτηκε στο 232/30.7.84 Φ:ΕΚ 
(τ. Γ') και αφορά χορήγηση, μισ-Οολογικής προαγωγής σε 
Εκπ/κούς Δ.Ε., γίνεται διόρθωση ως προς το επώνυμο της 
δασκάλας ΙΙαπαδοιύδη Αθανασίας αντί του εσφαλμένου 
«II αταδουση» στο ©ρ-δό «Παπαδούδηο). 

(Από τη Δ/νση Δ..Έ. Δ/τος Ανατ. Αττικής) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΙΑΣ 

51ε τη 2594/22.10,84 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, που 
εκδόδηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η 
παραίτηση ατό την υπηρεσία του δ/λου Διαγουρτά Παναγιώ¬ 
τη του Δημητρίου, του 5ου Δημ. Σχολ. Πατρών, της Δ/νσης 
Δ.Ε. Ν. Αχαίαις, με δα-δμό Δ/λου Α' και 5ΙΚ7 και του1 απο- 
νέμεται ο βαθμός Δ/ντή Β' με 5ΤΚ7. 

Ο Νομάρχης 
ΕΥΡ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 

Χ051ΛΡΧ1Α ΙΙΡΑΚΛιΕΙΟιΥ 
51ε τη Φ.Ι 1.1/151 2/27.9.1984 απόφαση του Νομάρχη Η¬ 

ρακλείου. που εκδό'δηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν, χορηγείται μισ-δολογική προαγωγή στο ΜΚ.6 στη νη¬ 
πιαγωγό Πατεράκη—Λεδεντάκη Στυλιανή του1 Ιωάννη, 1ου 
Γραφείου Λ.Ε. Ν. Ηρακλείου που έχε: το δα-δμό νηπιαγωγού 
και μισ-δολογική προαγωγή στο ΜΚ.5. αναδρομικά υ,ε δικαίω¬ 
μα να πάρε: αποδοχές από 20.7.1984. (Αριθ. δειδ. ΥΕΙΕ ΥΓ1. 
Ε.Π.Θ. 12513/24.10.84). 

51ε τη Φ.Ι 0.1/1.326/11.10.19:84 
Ηρακλείου, που εκδό-δήκε σύμφωνα 
ισχ ουν. έγινε αποδεκτή η παραίτηση 

απόφαση του Νομάρχη 
με τις διατάξεις που 
από την Υπηρεσία του 

δασκάλου Λουκάκη Κανάν.η του Μύρωνα. Κλάδου Δασκάλων 
με δα-δμό Δ/λου Α' και 5ί.(Κ.7. 

Ο παραπάνω εκπ/κός προάγετα- αυτοδίκαια στο δα-δμό του 
Δ,/'ντη 1Υ με 5Ι.Κ.7 του ίδιου Κλάδου, γιατί του έχει απονε- 
μη-δεί ο δασικός μισ-δός του δα-δμού αυτού (μισ-δολογική προ¬ 
αγωγή). (Αρι-δ. δεδ. ΥΕΕ ΥΠΕ1ΓΘ 5991/3.6.82). 

Με τη Φ.Μ.1/1513/27.9.1984 απόφαση του Νομάρχη 
Ηρακλείου, που εκδό-δηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν, χορηγείται μισ-δολογική προαγωγή στο ΜΚο στις 
πιο κάτω Νηπιαγωγούς που έχουν το δα-δμό Νηπ/γού και 
51Κ4. αναδρομικά με δικαίωμα να πάρουν αποδοχές από την 
ημερομηνία που αναφέρεται δίπλα σε κά-δ-ε όνομα: 

Μαοκάκ.η Κλεάν-δη του Στυλιανού 1ου Γοαφ. ΔΕ. από 
9.7.1984. 

Ψαρουδά/.η Δέσποινα του Νικολ. Ιου Γοαφ. Δ.Ε.. από 8. 
8.1984. 

Γιακουχάκη 5Ιαρία του Εμμανουήλ 3ου Γραφ. ΔΕ. από 
25.11.1983. (Αίΐ'δ. δεδ. ΥΒΕ ΥΠΕΠΘ 12513/24.10. 
1984). 

51ε τη Φ.Ι 1.1/1511/27.9.1984 απόφαση του Νομάρχη 
Ηρακλείου, που εκδό-δηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που 
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υχνο.ν. χορηγείται μυώ ολογ'ΐκή προαγωγή ττο ΜΚ5 ττονς 
πιο κάτω δαικάλους τον έχουν το δαώμό δ/λου καί μισώολο- 
*':'/έ Κλιμάκιο 4. αναδρομπ/.ά με δικαίωμα να πάρουν απο¬ 
δοχές ατ: την ημερομηνία τον α/αφέρετα! δίπλα στο κάώε 
όνομα: 

Μακ ιον Ζαφειρώ τον Γεώργιον 2ου Γραφ. ΑΕ, ατό ίο. 
0.1984. 

Ινανάκη Μαρία τον Πέτρον Αιάώ. II ΥΣΑΚ. ατό 5 7 
1984. 

Ί'υλλά/.η Αικατερίνη τον Χαρίτ. ίου Γραφ. ΛΕ, α-ό 18. 
8.1984. (Αριώ. δεβ. ΙΈΚ ΓΠΚίΙΘ 12513/24.10.84). 

Με τη Φ.1 1.) Η 51 0/27.9.1984 ατόφαιη τον Νομάρχη 
Ηράκλειον, τον εκδόώηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τον 
ισχύουν. χορηγείται μυθολογική προαγωγή ττο ΜΚΟ στους 
τ:ο κάτω οατκάλοντ τον εχονν το δαώμό Α/λον και μυθο¬ 

λογική τροαγωγή ττο ΜΚο. αναδρομικά με δικαίωμα να 
τάρονν αποδοχές ατό την ημερομηνία τον αναφέρεται δίπλα 
τε κάώε όνομα: 

Ψαρταρη Ιωάννη τον I εωογιου 3ου ΙΤαφ. ΛΕ. ατό 27 
0.1984, 

Τσικνάκη Σωκράτη τον Αντώνιον 5ον Γοαφ. ΛΕ, ατό 7. 
7.1984. 

Μανρομανωλάκη Αναστασία τον Τίτον 5 ου Γοαφ. ΑΚ, ατό 
21.7.1984. (Αριώ. δεδ. ΥΕΕ ΤΠΚΙΙβ Γ25Γ3/24.10. 
1984). 

Ο Νομάρχης 
ΚΥΡ. ΓΈΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Με την 81 70/22. ΙΟ.. 1984 απόφαση τον Νομάρχη Καρδί- 
ττζς. έγινε τε/.τή η ταραίτητη της Βεοχαρίδον Μαρίας, 

κλάδου Αΐ2 Γυμνασιάρχη Μ.Κ .8. τον Γυμνασίου ΓΙαλαμά 
και μετά ατό τχετική αίτηση ταραίτη-ης της ενδιαφερομέ- 
νης. 

Ο Νομάρχης 
ΔΗΜΗΤΡΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ Κ Π Σ 

ντηεετία της δ/λ ας Ττονκαλά οεκτη η παραίτηση ατο 
Ελένης τον Θεοδώραν. με δαώμό Α/ντή Α' κα: 
Α.Σ. Πόλον, 3ον Γραςείο·. Α.Κ. Ν. Μεσσηνίας. 

Ο Χον.άρχης 
ΝΊΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΙΣ 

ΜΚ8 τον 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Μί τη Φ.10.1/4357/17.10.1984 ατόςατη τον 
Σερρών, τον ε/.δύώηκε σύμφωνα 

οφανη τον Νομάρχη 
τις κείμενες διατάξεις, 

γίνεται αποδεκτή η ταραίτητη ατό την ντηρετία τον Μαλα¬ 
κόν Κωνσταντίνου τον Πέτρον, καθηγητή κλάδου Α1 και 
Μ.Κ .4 τον Λνκείον Π εντάτολης Σερρών, τον ντοδλήώηκε 
ο τις 10.10.1984. 

Ο Νομάρχης 
ΠΛ1\ν ΛΓΛΛΓΛΛΤςν 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Με τη 2258/22.10.1984 ατύφαση τον Προϊστάμενου της 

Δ/νσης ΔΕ. Ν. Αργολίδας. έγινε δεκτή η ταραίτητη ατό 
την ντηρετία της δασκάλας Ζνγονρα Ελένης τον Σταύρου 
με δαώμό Διδ/λον και Μ.Κ.2. 

Ο Ιί,ροϊστάμενος 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΣΙ1Σ 

Με τη 2399/18.10.1984 ατόεατη τον Προϊσταμένου τον 
5ου Γραφείου Α.Ε. Δ./τος Ανατολικής Αττικής, τον ε/δόώη- 
κε τΰυ.φωνα με τις οιατάςεις τον ισχύουν, έγινε αποδεκτή η 
ταραίτητη ατό την ντηρετία της 'Γτονρα Γαρυφαλλιάς το·ν 
Παναγιώτη, ο/κας τον 13ον Αημ. Σχολείου Ν. Ιωνίας. 
Κλάίον Δ λων με δαώμό Α/ντή Α' και μυθολογικό κλιμά¬ 
κιο Μ.Κ.8. 

Ο Π,ροιττάαενος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΝΤΗΣ 

ΝΌΜΑ ΡΧ 1,4 Κ ΑΣ ΤΟΡI ΑΣ 

Με τη Ψ. 11.1/1297/3.10.84 απόφαση τον Νομάρχη Κα- 
ττοριάς. τον ε/δοώηκε σύμφωνα με τις οιατάςεις τον υχό¬ 
ονν. χορηγείται μυθολογική τροαγωγή ττο μυθολογικό κ.λι- 
μάκιο Μ.Κ.5 οτο δάσκαλο Σκανδάλη Κων/νο -ου Δημη- 

τρίον. τον δον Γραφείου Α.Ε·. Καστοριάς, τον έχει το δαώμό 
Διδασκάλου και το μυώ6 τον ΜΚ4. αναδρομικά με δικαίω¬ 
μα να τάρει ατοδοχές ατό 0.0.1984. (Αριώ. δεβ. Υ.Ε.Ε. 
ΥΙΤΕΙΙΘ 12731/24.10.84). 

Ο Νομάρχης 
ΠΑΝ. ΓΙΕΡΒΑΝΙΑΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΑΣΙΘιίΟΥ 

Με τη Φ. I 1.1/1 821/28.9.Γ984 απόφαση τον Νομάρχη 
Λσσιώίου, τον εκδόώηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τον υχό¬ 
ονν. χορηγείται μυώολογική τροαγωγή ττο μυθολογικό κλι¬ 
μάκιο 0. ττο δάσκαλο 11 ατονττάκη Γεώργιο τον Νικολάον 
τον έχει το βαώμύ τον Α/λον και το μισώό τον ΜΚο. ανα¬ 
δρομικά νε δικαίωμα να τάσε; ατοδοχές ατό 30.0.1984. 
(Αριώ. δεδ. ΥΒΕ ΥΠΕΙΙΒ 12731/24.Ϊ0.84). 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Π οουτάμενος 

ΛΕΩΝ. Σ.ΥΚΑΑΜΠΑΝΑΚ11Σ 

ΝΟΜΑΡΧ Ι.Λ ΜΕΣ ΣΙ 1ΝΙΛΣ 

Με τη 14)43/15.10.84 απόφαση τον Νομάρχη Μεττηνίας. 
τον εκδόώηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται 

Με τη 1282/23.10.84 απόφαση τον Προϊσταμένου Μ.Τ. 
Ε.Ε. Ν. Κιλκίς, τον εκδόώηκε σνμφωνα με τις κείμενες δια¬ 

τάξεις. μονιμοποιείται η δόκιμη εκτ/κός Γρίβα Σεραφεία 
τι. κλ. 4 Αγγλικής Φιλολογίας, με Μ.Κ.3. τον ΙνΕΤΕ Κιλ¬ 
κίς της Μέτης Τεχνικής Εταγ/κής Εκτ/της. ετειδή τνμ- 
τλήρωτε δόο (2) χρόνια ενδόκιμης δοκιματτικής ντηρετίας 
στις 23.9.1984. 

Με τη 1282α/23.10.84 ατόφατη τον ΙΙροιτταμένον Μ.Τ. 
Ε.Έ. Ν. Κιλκίς, τον εκδόίηκε σνμφωνα με τις κείμενες δια¬ 

τάξεις. μονιμοποιείται ο δόκιμος εκτ/κός Ορφανονδάκης Ιω¬ 
άννης. τον κλ. 13 Φνσικον με Μ.Κ.3 τον ΚΕΤΕ Κιλκίς 
της Μέσης Τεχνικής Εταγ/κής Εκτ/της. επειδή σομπλή- 

ίωτε δνο :2) χιόνια ενδόκιμης δοκιμαστικής νπηρεσίας στις 
23.9.84. 

ϋ II ροϊττάμενος 
11Α ΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡ11ΣΤ( )Σ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 
Με την Ε.Ι 4551/072(3/30.10.1984 πράξη τον Υτονργού 

Οικονομικών, πο·ν εκδόώηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, παρέχεται στους παρακάτω υπαλλήλους με δα-ίΕιύ 4ο 
και μισώό 3ο. ο βασικός μυώός το.υ 2ου βαώμοό, επειδή έχουν 
τα νόμιμα προσόντα, ο)ς ακολούώως: 

'Γαμ.τάκη 11. Σωτήριο 
Μτακή Λ. Γεώργιο 
Ασδανίτη Ν. Ιωάννη. ιΧ,οιώ. βεδ. ΥΕΕ Υπ. Οικον. Ε. 

14551/8946/31.10.1984). * 
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Με την Ε. 14552/6727/30.10.84 πράξη του Υπουργού 
Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις. π.αρέχιετ;.". στους κατωτέρω υπαλλήλους με βαθμό 4ο 
του Κλάδου ΑΓΗ Εφοριακών, ο βασικός μισθός του· αμέσως 
επομένου βαθμού 3ου, γιατί έχουν τις νόμιμες προϋποθέτεις, 
ως ακολούθως: 

ΓΙ απαηλιού Γ. Νικόλαο 
Κατσαριώτη I. Χρηστό 
Ρέππα 0). Π αναγιώτη 
(Αριθ. βεβ. ΥΕΕ' Τπ. Οικονομικών Ε. 14552/8947/31. 

Ί 0.1984). 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γεααματέας 

ΞΕΝ. ΠΕΛΟ Π ΟΝΝΗΣΙΟΣ 

Με την Ε.14482/Μ 68/29.10.84 πράξη του Αναπλ. Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών, που εκδόθγ>κε σύαφωνα με την απόφαση Ε. 
12467/2 418/30.9.1983. με την οποία τέθηκε στην κατά¬ 
σταση της δυνητικής αργίας ο υπάλληλος με 5ο βαθμό του 
Κλάδου ΑΓΗ Εφοριακών Α^ργάριος Σίκιαδέλης γιατί εκκρε- 

,μοόσε σε βάρος του ποινική και πειθαρχική δίωξη. 
Την από 22.10.1984 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

με την οποία αποφάνθηκε για τη συνέχιση της -δέσης στην 
κατάσταση της δυνητικής αργίας του υπαλλήλου Αργυρίου 
Σίκιαδέλη, γιατί εκκρεμεί σε βάρος του ποινική και πειθαρ¬ 
χική δίωξη, συνεχίζεται η -δάση στην κατάσταση της δυνη¬ 
τικής αργίας του υπαλλήλου Αργυρίου Σκιαδέλη με 5ο βαθ- 
μό του κλάδου ΑΤΙ Εφοριακών, γιατί εκκρεμεί σε βάρος του 
ποινική και πειθαρχική δίωξη, για αδικήματα που μπορεί να 
επισύρουν την έκπτωση αυτού από το λειτούργημά του ή να 
επιφέρουν την απόλυσή του από την υπηρεσία, δηλαδή: α) της 
νόθε όσης εγγράφου, β) απιστίας περί την Υπηρεσία, και γ) 
της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα. 

Με την Ε.14483/1169/29.10.1984 πράξη του Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη θέση σε αργία 
του υπαλλήλου Καρακώστα Νικολάου του Λημητρίου. με βαθ¬ 
μό 6ο του Κλάδου ΑΤΙ Εφοριακών, από 24.10.1984. 

Με εντολή Αναπλ. Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕΑΟ Π ΟΝΝΗΣΙΟΣ 

Με τη Δ. 4483/2475/31.10.1984 πράξη του Αναπλησω- 
τή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, προάγονται κατ’ εκλογή οι παρακάτω 
υπάλληλοι με τον 7ο βαθμό του Κλάδου ΜΕ3 Χειριστών Μη¬ 
χανών Προετοιμασίας του Μηχανογραφικού Κέντρου Υπ. 
Οικονομικών (ΜΙΓ.Κ.Υ.Ο.). στον 6ο βαθμό του ίδιου Κλά¬ 
δου, επειδή έχουν τα απαιτοϋμενα προσόντα: 
Αγγελική Καραμπλιάνη 
Ειρήνη Κατσουρη ί 
Παρασκευή Θεοφιλοποόλου—Π αιπαγεωργάκη. (Αριθ. ββ€. 

ΥΕΙΕ Υπ. Οικονομικών Α. 4483/8925/31.10.1984). 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

Β. ΑΝΆΡΓΥΡΟΣ 

Με τη Μ.3838/1 35/29.10.1984 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με: 1) τα άρθρα 175 (παρ. 1 -και 2), 253 (παρ. 1 και 
2) και 267(παρ. 1 και 4) του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Λ. 
611/1977), 2) το άρθρο 12 (παρ. 8 και 9) του Νόμου 887/ 
1979, και 3) την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ε. 
4186/1836/12.3.1984 με την οποία έχει παρασχεθεί στην 
υπάλληλο Ελένη I. Κουρέα με βαθμέ 4ο προσωρινού Κλάδου 

ΑΡ2 Εφοριών, ο βασικός μισθός του αμέσους επόμενου βαθμού 
3ου, έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της ανω¬ 
τέρω υπαλλήλου με βαθμό 4ο και μισθό 3ου προσωρι¬ 
νού Κλάδου ΑΡ2 Εφοριών και προάχθηκε η υπάλ¬ 
ληλος αυτή αυτοδίκαια στον 3ο βαθμό του ίδιου Κλάδου, ε¬ 
πειδή της παρασχέθηκε ο δασικός μισθός του βαθμού αυτού 
(’Λίσθολογική ποοαγωγή). (Αοιθ. βεβ. ΥΒΕ Υιπ. Οικ/κών 
Μ. 3838/8889/30.10.1984). 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Ξ. IIΕΛΟ Π ΟΝΝΗΣΙΟΣ 

Με την 21687/4421/30.10.84 απόφαση της Διευθύντριας 
Διοικητικού του Γ.Χ.Κ., παρέχεται ο βασικός μισθός του 
5ου βαθμού στο Δημήτριο Βγενοπουλο, υπάλληλο του Κλάδου 
Μ)Ε1 Διοικητικού του Γ.Χ.Κ. με βαθιμό 6ο, επειδή συμπλήρω¬ 
σε τον ε,παιτούαενο χοόνο στον βαθμό και κρίθηκε προακτέος. 
(Αοιθ. βεβ. ΥΒΕ Υπ. Οικονομικών X. 1774/8893/30.10·. 

1984). 

Η Διευθύντρια 
ΑΝΝΑ ΣΓΟΥΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Με την 328920/31.10.1984 απόφαση το.υ Υπουργού Γε¬ 

ωργίας. μετατάσσονται ο: Λημήτριος Αντων. Τόγκαρης και 
Δημήτριος Κων. Ντανάσης, που υπηρετούν στο Δασαρχείο· 

Αριδαίας με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου! αορίστου χρόνου, 
από την κατηγορία των χειριστών καλ/κών — Χωμ/κών 
Μηχ/των (ΣΤ'2) σε κενές θέσεις της κατηγορίας των οδη¬ 

γών αυτ/των (ΓΊ-) για υπηρεσιακούς λόγους ο πρώτος1 κ«3 

για λόγους ασθένειας ο. δεύτερος. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ 

Με την 320454/28.9.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 

γίας. εντάσσονται από 31.8.84, οι κατωτέρω υπάλληλοι του 
Κλάδου ΑΤΙ 8 Κοινωνιολόγων που έχουν προϋπηρεσία η ο¬ 

ποία διανύθηκε με τα τυπικά προσόντα του Κλάδου στον ο- 

ποιο ανήκει, και με πλεο.νάζοντα χρόνο στο βαθμό που εν- 

τάσσονται κατά την ανωτέρω χρονολογία. ως εξής: 

Από τον 7ο βαθμό στον 6ο: 
έτη μήνες ημερ. 

Θ ε ο δ ω ρ ακ ο πο ύλ ο υ Ελ έν η 1 4 14 

Φαραζή Βασιλικό 1 5 14 

(Αιρι,θ. βε(β. ΥΕΕ Υπ. Γεωργίας 320457/13245/84). 

Με την 319790/26.10.1984 απόφαση του Υπουργού Γ*· 

ωργίας. παρέχεται ο βασικός μισθός του 3ου βαθμού, σύμ¬ 

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.887/79, στους 
κατωτέρω υπαλλήλους του προσωρινού Κλάδου ΑΡ7 Αποθη- 
καρί'ων' με 4ο βαθμό που συμπλήρωσαν πάνω από τρία (3) 
έτη υπηρεσία στο βαθμό· αυτό και περιλαμβάνονται στον πί¬ 

νακα των κατ’ εκλογή· προακτέων ως εξής: 
Θεμιστοκλή Καμποόκο του Αντωνίου κ:αι 
Κων/νο Σκόρδα του Αθανασίου. (Αριθ. βεβ. ΥΙΕΕ Υπ. 

Γεωργίας 319790/14513/84). 

Με την 324378/24.10.1984 απόφαση του Υπουργού Γε¬ 
ωργίας. προ.άγεται. κατ’ εκλογή· στον 7ο βαθ!μ.ύ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 887/79, η Κωνστα-1 

ντινίδη Θεοδώρα του Ιωάννη, υπάλληλος του Κλάδου Μ)Εί41 
Λογιστικού με βαθμό 8ο που συμπλήρτοσε το χρόνο υπηρε¬ 

σίας που απαιτείται για ποοαγω^ή στον επόμενο βαθμοί. 
• Αριθ, |βεβ. ΥΒΕ Υπ. Γεωργίας 324378/14510/84). 
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.Με την 322543/9.10.84 απόφαση του Υπουργοί Γεωρ¬ 
γία;, προάγεται κατ' εκλογή στον 4ο βαίμό, σύμφωνα με τι; 

προϋποθέσεις του άρίρου 8 του Ν. 887/79, ο Αγγέλογλου 
Νικόλαος του Νικολάου, υπά/,ληλος του Κλάίου ΜΕΙ 4 
Τεχν. Γεωργία; με 5ο βαίμό και Μ. II. 4ου, ττου συμπλήρω- 
σε τον απαιτουμενο για προαγωγή χρόνο υπηρεσίας και συμπε- 
ριλήφίηκε ατούς πίνακες ποοακτέων έτους 1984 - 1985. 
(Αριί. βεβ. ΥΒΕ Υπ. Γεωργ ας 322543/13770/84). 

Με την 326162/20.10.84 απόφαση του Υπουργοί Γεωρ¬ 
γίας, προάγεται κατ’ εκλογή στον 4ο βαίμ,ό, σύμφωνα; με τις 
προϋποίέσεις του άρίρου 8 του Ν. 887/79 ο Γεωργιάίης Κυ- 
ίίμιος του Μιχαήλ, υπάλληλος του Κλάίου ΜΕ22 Εργοδη¬ 
γών με οο βαίμό, που συμπλήρωσε τον απαιτουμενο για προα¬ 
γωγή χρόνο υπηρεσίας και συμπερ Γλήφίηκε στους πίνακες 
προακτέων έτους 1984 - 85. (Αριί. βεβ. ΥΕΕ Υπ. Γεωσγίας 
326162/14585/84). 

Με εντολή Υπουργοί 
Η Δ/ντσια Προσωπικοί 

Δ. ΒΟΣΝΙΔΟΥ 

Δίε την 330307/31.10.84 απόφαση του Υπουργοί Γεωρ¬ 

γίας, έγινε δεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Νικο¬ 
λάου Τσίτσιου του Αστεριού, υπαλλήλου του Κλάδου ΜΕ20 
Οίηγων Αυτοκινήτων, με βαίμό 6ο και μισίό 5ου βαίμοό 
και προάγεται αυτοδίκαια στον 5ο βαίμό, του οποίου ο δασι¬ 
κός μισίός του χορηγήθηκε με τη 279337/4.6.79 (ΦΕΚ 
148 τ. ΓΥ6.6.79) απόφαση. 

Με εντολή Υπουργοί 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 

Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ 

Με την 332718/31.10.84 απόφαση του Υπουργοί Γεωρ¬ 

γίας, πρθίγονται κατ’ εκλογή στον 3ο βαίμό, οι κατωτέρω 
υπάλληλοι του Κλάδου ΑΡ6 Τεχνολόγων Δασοπονίας με 4ο 
βαίμό που συμπλήρωσαν ευδόκιμα τον απαιτουμενο. για προα- 

γωγή χρόνο υπηρεσίας, ως εξής: 
Παυλίδης Χρήστος του Γεωργίου 
Τσάγκ'λας Νικόλαος του Χαράλαμπου 
Βαοδής Γεώργιος του Εμμανουήλ. (Αρι-ί- δεδ. ΥΕΕ Υπ. 

Γεωργίας 332718/14675/84). 

Με εντολή Υπουργοί 
0 Δ/,ντής Προσωπικοί 
Λ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΡΙΕΒΙΕΝΩΧ 

Με τη 11166/22.19.84 απόφαση του Νομάρχη Γρε'βενών, 

που εκίέίηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξειις, κυρώνεται 
ο. πίνακας επιλογής μετά από τον έλεγχο νομιμότητας του* 
και προσλαμβάνονται με σίμδαση εργασίας ιδιωτικοί δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για ένα (I ) έτος ατί< την ημέρα δημουιεί-,' 

σεως της προσλήψεώς τους στην Εφημερίδα της )Κυβερνή- 
σεως. στο Τμήμα Εγγείων Βελίτ.ώσεων της Νομαρχίας Γρε- 

ίενών οι παρακάτω: 
Μίχου—Τζήμου Χριστίνα του Δημητρίου. Γεωπόνος 
Στέφος Ευάγγελος του Θωμά, Πολιτικός Μηχανικός 
Βακουφτής Ιωάννης του Κων/νο.υ. Πολιτικός, Υπομηχα¬ 

νικός. 
Η σίμδαση εργασίας λύεται αυτοδίκαια μόιλις λήξει ο· 

χρόνος της διάρκειας της, χωρίς δικαίωμα απόληψης οποιασ- 
δήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. 

Για τους όρους, τις συνθήκες και την αμοιβή εργασίας 
του παραπάνω προσωπικοί ισχίουν οι διατάξεις του Ν.Δ. 

1198/1972 και οι αποδοχές και λοιπές απολαβές ία βαρό- 

’'■. !/ τον προυπολογισ.-,ό των Δηκοσίων Επενδύσεων ΣΛΜ08Ι/ 
I. έργο 8381962. 

Βφαρμόζοται ανάλογα οι αντίστοιχες, κατά ειδικότητα 
είνικές συμβάσεις εργασίας όπως παρακάτω: 

αα) 11 14875/81 απόφαση Υπουργείου Εργασίας ΦΕΚ 
317/11/81, για την γεωπόνο. 

β) Η από 17.311981 Σ.Σ.-Ε* (ΦΕΚ 202/Β/81), η από 
12.4.1982 Σ.Σ..Ε- (ΦΕΚ 244/Β/82) κα: η από 27-8-84 

Σ.Ε.ΙΕ. (ΦΒΚ 586/Β/82 για τον Πολιτικό Μηχανικό. 

γ) Η από 14.7.1982 Σ.Σ.Ε (ΦΕΚ 536./Β/82) και τα 
568'ΦΒΚ 82/Β για τον Υπομηχανικό. (Αιραί. πράξης Τρι¬ 
μελείς Επιτροπής Υπουργών 1020/16.12.83). 

Ο Νομάρχης 
Ν. ΠΑΠΑΣΜΥΡΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑ! ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Με την 58625/5.11.84 απόφαση της Υπουργού Πολι¬ 
τισμοί και Επιστημών, προάγεται κατ’ αρχαιότητα, ο Ρίζος 
Αλεξανδρής τιυ Κων/νου. μόνιμος υπάλληλος με βαίμό 9ο 
του κλάδου ΣΕ1 Κλητήρων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Επιστημών, στον επόμενο 8ο βαίμό του ίδιου Κλάδου, επειδή 
συμπλήρωσε τον απαιτοόμ,ενο για προαγωγή χρόνο και έχει 
τις νόμιμες προϋποθέσει:. (Αριί. βεβ. Υ.Ε.Β. ΥΠΠΕ 
11239/2.11.84). 

Με εντολή Υπουργοί 
Ο Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

®ΡίΈΟ ΧΠΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΟίΚΙΣΜΟΥ ΚΑ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Με την 33370/8232/α/29.10.1984 απόφαση του Υπουρ¬ 

γοί ΧΟΠ, η οποία εκίόίηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, έγινε αποδεκτή αχό το Υπουργείο ΧΟΠ η παραίτη¬ 
ση της υπαλλήλους με 6ο βα-ίιμό του Κλάδου ΜφΒ8 Δακτυ- 
λογράφων, Μελπομένης Δρουγοότη-Π απαδιά. 

Με την 69333/7748/α/5.10.1984 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, που ε,κδό- 
ί ηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρίρου 192 του Π. Δ/τος 
611/77, τίίεται σε αργία ο υπά/,ληλος Χρήστος Αλεξάνδρου. 
Αρχ/νας Μηχ/κός με 5ο βαίμό, από την κοινοποίηση της 
απόφασης, γιαπί εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΚΕ 

Με την 69696/7855/α/22.10.1984 απόφαση του Διευ¬ 
θυντή Διοικητικοί του Υπουργείου Χ.0.11., που εκίόίηκε 
σύμφωνα με τις κ·ε ιμενες διατάξεις, προάγονται κατ’ εκλο¬ 
γή στον 4ο βαίμό οι κατωτέρω υπάλληλοι με 5ο βαί,μό τιυ 
Κλάδου ΑΡ1 Πολιτικών Υπομηχανικών, αναδρομικά από 
την ημερομησία που γράφεται απέναντι από τον καί ένα και 
με δικαίωμα λήφης διαφοράς αποδοχών, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις τιυ άρίρ. 8 του Ν. 887/79, επειδή κριίηκαν προ¬ 
ακτέοι για το έτος 1984 και συμπλήρωσαν τον απαιτουμενο 
για προαγωγή χρόνο: 
Μποσταντζόγλου Σουλτάνα, από 16.8.1984 
Χατζηκωνσταντίνου Κσιτής. από 20.8.1984. (Άιοιί. βεβ. 

ΥΕΕ ΥΧΟΠ 407:1 /8.10.1984). 

Ο Διευίυντής 
Λ. ΣΒΑΡΝΑΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Με την 62605/1/4-η/19.10.1984 απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδόύηκε ύστερα ατό την 630/28.2.198/ 
απόφαση του Α/#μίου Συμβουλίου του άιύοου 4 του Ν. 1339/ 
1983: 

ί) Ακυρώνεται καί -ύεωρείται ότι δεν εκδόόηκε ποτέ η 
92128/1/2-5 από 10.4.1963 διαταγή και η 148/27.5.1968 
ημερήσια διαταγή της Δ.Α.Υ.Π.. με τις οποίες ο πρώην 
Χωρ/κας Κουμούτσος Μιχαήλ του Σταματίου, απσβλήύηκε 
από το Σώμα της Χωροφυλακής στις 27,5.1.968. 

2) Προάγεταί ο ανωτέρω Χωρ/κας στο βα-ύιμό του Υπε¬ 
νωμοτάρχη από 1,10.1978, ημερομηνία που συμπλήρωσε 18' 
χρόνια πραγματική δημόσια υπηρεσία, χωρίς δικαίωμα λή¬ 
ψεως αποδοχών αναδρομικά. 

3) Προάγεταί αυτός στο βα#μό του Ενωμ/,ρχη από 17.8. 
1982, ημερομηνία που συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγματική δη¬ 
μόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν. 772/1978. χωρίς δικαίω¬ 
μα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 

4) Επαναφέρεται αυτός στην ενεργό υπηρεσία της Χωρο¬ 
φυλακής ιο® το βαψμό του Ενωα/οχη. ΚΑοι#. βεβ. ΥΚΕ 
Υ.Δ.Τ. 9253/19.10.1984). 

Με την 02/50/6/2-:^ απο 19.10'.84. απόφαση του Αρχηγού 
Χωροφυλακής, που εκδά&ηκε ύστερα από την 594 από ΐ 4.2. 
1984 απόφαση του Α/ύν.ιου Συμβουλίου του άσωτου 4 του Ν. 
1339/1983: 

1) Ακυρώνεται και θεωρείται ότι δεν εκδό&ηκε ποτέ η 
92239/3/1-α από 30.5.1967 διαταγή, με την οποία ο πρώην 
Χωροφύλακας Κοτζακέλη; Σάββας του Κων/νου, απολύθη¬ 

κε από το Σώμα της Χωρ/κής. επειδή παράνομα νυμφεύτηκε 
στις 3.6.1967. 

2) Ακυρώνεται και θεωρείται ότι δεν εκ δόθηκε ποτέ η 
6453/6/2-στ από 16.9.1967 διαταγή της Α.Δ.Χ. Θράκης, 
με την οποία ο ανοιτέρω πρώην Χωρ/κας αποβλή/ηκε από 
το Σώμα της Χωρ/κής εν απολύσει. 

3) Προάγεταί αυτός στο βα#μό του Υπεν/ρχη από 1.10. 
1978, ημερομηνία που συμπλήρωσε 18 χρόνια πραγματική δηΓ 
μόσια υπηρεσία, χωρίς δικαίωμα λήψεως αποδοχών αναδρο¬ 
μικά. 

4) Προάγεταί αυτός στο δαύμό του Ενωμ/,ρχη από 24.10. 
1982, ημερομηνία που συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγματική δη¬ 
μόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν. 772/19ι78, χωρίς δικαίω¬ 
μα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 

5) Επαναφέρεται αυτός στην ενεργό υπηρεσία της Χωρ/ 
κής υ.ε το δαόμ.ό του Ενων./ρχκ. (Αρι-5. δεβ. ΥΕ·Β Υπ. Δημ. 
Τάξης 9259/19.10.84).' 

ΔΙ® την 53059/1/11 -η από 19.10'.1684 απόφαση του Αρ¬ 
χηγού Χωροφυλακής, που εκδόόηκε ύστερα από την 563 από 
13.2,1984 απόφαση του Α/ψιμιου Συμβουλίου του άρ#.ρου 4 

του Ν. 1339/1983: 
1) Ακυρώνεται και Ψεωρείτα: ότι δεν εκδόόηκε ποτέ η 

604/1/5-ρ από 4.4.1967 διαταγή της Δ.Χ. Κω, με την 
οποία ο πρώην Χωρ/κας Κατράκης Αλέξανδρος του Γεωρ¬ 

γίου. απολύθηκε από το Σώμα τησ Χωο/κής. υ.ε αίτησή του. 
στ:ς 4.4.1967. 

2) Προάγεταί ο ανωτέρω Χωρ/κας στο δαόμό του Υπενω¬ 
μοτάρχη από 12.7.1976. που συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγμα¬ 
τική δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν.Δ. 146/1974, χω¬ 
ρίς δικαίωμα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 

3) Προάγεταί αυτός στο δσ&μ.ό του Ενωμ/ρχη από 1.10. 
1678. που συμπλήρωσε 22 χρόνια πραγματική δημόσια υπη¬ 

ρεσία. χωρίς δικαίωμα λήψεως αποδοχών αναδρομικά. 
4) Επαναφέρεται αυτός στην ενεργό υπηρεσία της Χωρ/ 

κής υ.ε το ίαόυ.ό σου Ενωα/ρχη. (Αοιό. δεβ. ΥΈΙΕ Υπ. Δημ. 

Τάξης 9258/19.10.1984). 

υ Αρχηγός 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ ΓΙΡΙΛΛΑΚΗΣ 

Με την 85276/6/21/30.10.1984 απόφαση του Α' Υπαρ- 
χηγού Χωροφυλακής, που εκδό&ηκ® ύστερα από τελεσίδικη 
απόφαση Ανακριτικού Συμβουλίου, τίθεται, σύμφωνα με το 
ά,ο#οο 39 του Ν.Δ. 935/1971, σε αργία δι’ απολύσεως επί 
δύο ' (2) μήνες ο Α.Γ.Μ.Σ.Χ. (85276) Χωροφύλακας 
Κολοκτσής Χίήστος του Ευαγγέλου. 

Με την 79123/6/11κστ/29.Ί0.84 απόφαση του Α' Υπαρ- 
χηγ&ύ Χωροφυλακής, που εκδό#ηκε ύστερα από τελεσίδικη 
απόφαση Αν α,κριτικού Συμβουλίου, τίθεται, σύμφωνα με το 
άρ&ρο 39 του Ν.Δ. 935/1974. η απόταξη από το Σώμα της 
Χωροφυλακής, του Α.Γ.Μ.Σ.Χ. (79123) Χωροφύλακα 
ΣκουμπΟιύρη Δημητρίου του Κων/νου. 

Με την 8489 Γ/6/3ιε/29.10.84 .απόφαση του Α' Υπα,ρ- 
χηγού Χωροφυλακής, που εκδό-5·ηκε ύστερα αιπό τελεσίδικη 
απόφαση Ανακριτικού Συμβουλίου, τίθεται, σύμφωνα με το 
άρ-ύρο 39 του Ν.Δ. 935/1971, σε αργία δι’ απολύσεως επί 
δύο (2) μήνες ο Α,Γ.Μ.Σ!.Χ. (849811 Ενωμ/ρχης Λινάρδος 
Κων/νος του Σπυρίδωνα. 

Με την 83420/6/1 ιγ/29.10.1984 απόφαση του Α' Υπαρ- 
χηγού Χωροφυλακής, που εκδόΨηκε ύστερα από τελεσίδικη 
απόφαση Ανακριτικού Συμβουλίου, τίθεται σύμφωνα με το άρ- 
#ΐο 39 του Ν.Δ. 936/1974, σε α,ογία δι’ απολύσεως επί δύο 
(2) μήνες ο ΑΓΜΣΧ (83420) Χωρ/κας Παυλακάκης Α¬ 
πόστολος του Αγγέλου. 

Ο Α' Υπαρχηγός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΟΣΊΟΣ 

Διοοϋώαεις σφαλμάτων 

Διορθώνεται η 81447/6/2ια/1δ;ί0.1984 απόφαση του Α' 
Υπαρχηγού Χωροφυλακής, που δημοσιεύτηκε στο 336 της 23. 
10.1984 ΦΕΚ (τ. Γ') με την οποία επιβλήθηκε η ποινή της 
αποτάξεως στον Ενωμ/ρχη Α' Μαυρομάτη Ιπποκράτη του 
Εμμανουήλ ως προς τον αρι-ύμό πρωτοκόλλου αυτής, από τον 
εσφαλμένο «81477/6/2:α» στον ορ#ό αριθμό «81477/6/ 
4:α/15.10.19841. 

(Αίπό το Αρχηγείο Χωροφυλακής) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


