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Τροποποιήσεις του Β.Δ. 370/1967 Περί Οργανισμού της 
Σχολής Ικάρων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1. Έχοντας υπόψη : 

α) Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 4186/61 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 4439/64 (ΦΕΚ 220Λ) 
και το άρθρο 4 παρ. 5 και 6 του Ν., 1351/83, (ΦΕΚ ο6 Α) 
στα οποία. στηρίζεται το παρόν σχέδιο διατάγματος. 

β) Τις διατάξεις του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56 Α) «Εισα¬ 
γωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλ¬ 

λες διατάξεις». 

γ) Το άρθρο 18 παρ. 1 εδ. ι του Ν.660/77 (ΦΕΚ 218 Α) 

«Περί Τπουργείου Εθνικής Αμυνας». 

δ) Την από 10.1.84 (ΦΕΚ 6 Β) Απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας 
στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας Αντωνη Δροσο- 

γιάννη». 

ε) Την υπ’ αρ. Φ. 500/000/ΑΔ 2402/12.7.83 Εισήγηση 
της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (τέως 31 ΔΑΕ). 

στ) Την υπ’ αριθ. 148/9.12.83 Γνωμοδότηση του Ανω- 
τάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ). 

ζ) Την υπ’ αριθ. 31/84 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, προτάσει του Υπουργού Αναπληρωτή 
Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Το άρθρο 19 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθίστα¬ 
ται ως εξής : 

Αριθμός Κατατασσομένων. 
Ο αριθμός των εισαγωμένων σπουδαστών στη Σχολή 

Ικάρων καθορίζεται με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση 
τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Άρθρο 2. 

Το άρθρο 20 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α) αντικαθί¬ 
σταται ως εξής : 

Τρόπος Προκήρυξης Προκαταρκτικών εξετάσεων. 

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1351/83 για την Εισαγωγή σπουδα¬ 
στών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

2. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ, προκηρύσσει 
το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου τις προκαταρκτικές εξετάσεις 
για εισαγωγή στη Σχολή Ικάρων με εγκύκλιο διαταγή, που 
δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
και γνωστοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης. 

3. Στην προκήρυξη αυτή σημειώνονται : 
α) Ο αριθμός σπουδαστών που θα εισαχθούν στη Σχολή 

κατά ειδικότητα. 
β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι Αρχές από τις 

οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί αυτά, καθώς και άλλες συνα¬ 
φείς λεπτομέρειες. 
γ) Η ημερομηνία μέχρι την οποία τα καθοριζόμενα δι- 

καιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ή σε άλλη 
αεροπορική μονάδα ή υπηρεσία. 

δ) Η ημερομηνία και ο τόπος κατά την οποία οι υποψή¬ 
φιοι πρέπει να παρουσιασθούν για να παραλάβουν τις ταυτό¬ 
τητες συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις για τη 
Σχολή Ικάρων. 

ε) Η ημερομηνία και ο τόπος κατά την οποία οι υποψήφιοι 
θα παρουσιαστούν για τις προκαταρκτικές εξετάσεις (ψυχο¬ 
τεχνικές ψυχολογικές, επαγγελματικές, υγειονομικές, αθλη¬ 

τικές). 
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στ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Άρθρο 3. 

Το άρθρο 21 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 

σταται ως εξής : 

Προσόντα Υποψηφίων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις προκαταρκτικές εξετάσεις 
έχουν όσοι διαθέτουν τα εξής προσόντα : 

α) Ελληνική ιθαγένεια, 

β) Τγεία και άρτια σωματική διάπλαση, 

γ) Ηλικία 17 έως 21 ετών συμπληρωμένων κατά το χρόνο 
προκηρύξεως του διαγωνισμού. Η ηλικία των υποψηφίων 
υπολογίζεται σύμφωνα με το Νόμο «Περί Στρατολογίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων», που ισχύει κάθε φορά. Κατ’ εξαίρεση 
μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και οι υπηρετούν - 
τες στις ένοπλες δυνάμεις εθελοντές, κληρωτοί, κληρωτοί 
πρότακτοι και κληρωτοί παρατεταμένης θητείας οπλίτες 
μέχρι ηλικίας 22 ετών συμπληρωμένων κατά το χρόνο διενέρ¬ 

γειας των εξετάσεων. 

δ) Να είναι γραμμένοι στο μητρώο αρρένων οποιουδήποτε 
δήμου ή κοινότητας του κράτους, 

ε) Να είναι άγαμοι. 
στ) Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που να τους επι¬ 

τρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χώρας, σύμφωνα με το 
σχετικό Νόμο. 

ζ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για 
αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 207 μέχρι 211, 216 

μέχρι 218, 222, 224, 229, 235, 236, 336 μέχρι 351, 363,372 

μέχρι 378, 385 μέχρι 389 του Ποινικού Κώδικα ή για έγκλημα 
λιποταξίας ή ανυποταξίας, ούτε να διώκονται για παράβαση 
των ανωτέρω εγκλημάτων. 

η) Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών 
τους δικαιωμάτων για παράβαση οποιουδήποτε ποινικού νό¬ 

σου. 

Άρθρο 4. 

Το άρθρο 22 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 

σταται ως εξής : 

Λπαιτούμενα Πιστοποιητικά. 

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις προκαταρ¬ 

κτικές εξετάσεις συνοδεύονται από : 

α) Υπεύθυνη δήλωση, όπως θα καθορίζεται στην εγκύκλιο, 

ότι πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2α έως 2ε. 

β) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα για τους ανηλίκους, 

γ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του υποψηφίου για έκδοση 
ειδικού δελτίου ταυτότητας συμμετοχής στις προκαταρκτικές 
εξετάσεις. 

δ) Προβλεπόμενα δικαιολογητικά περί εισαγωγής μα¬ 

θητών στις Στρατιωτικές Σχολές καθ’ υπέρβαση, για όσους 
εμπίπτουν σε κάποια τέτοια κατηγορία, σύμφωνα με τον 
ισχύοντα εκάστοτε Νόμο. 

2. Όσοι μετά το τέλος των εξετάσεων περιληφθούν στον 
πίνακα εισακτέων, υποχρεούνται πριν από την κατάταξή τους 
στη Σχολή να υποβάλλουν και τα κατωτέρω δικαιολογητικά : 

α) Πιστοποιητικό της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, στα 
μητρώα αρρένων της οποίας είναι γραμμένος ο υποψήφιος, 

στο οποίο να φαίνεται ο αύξων αριθμός και το έτος γεννήσεως. 
Στο πιστοποιητικό πρέπει να επικολλάται πρόσφατη φωτο¬ 

γραφία του υποψηφίου, που να κυρώνεται από την οικεία δη¬ 

μοτική ή κοινοτική Αρχή. Η διόρθωση της ηλικίας μετά από 
δικαστική απόφαση δεν λαμβάνεται υπόψη. 

β) Πιστοποιητικό δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ή του 
ιερέα της ενορίας του υποψηφίου, που να πιστοποιεί ότι αυτός 
είναι άγαμος. 

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του οικείου πρωτοδικείου 
στο οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί 
σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα που προβλέπονται στα 
άρθρα 207 μέχρι 211, 216 μέχρι 218, 222, 224, 229, 235, 

236, 336 μέχρι 351, 363, 372 μέχρι 378, 385 μέχρι 389 

του ποινικού κώδικα. 

δ) Πιστοποιητικό της εισαγγελίας πλημμελιοδικών της 
περιφέρειας που κατοικεί ο υποψήφιος , στο οποίο να φαίνεται 
ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα η δι απ 
ευθείας κλήσεως για οποιαδήποτε εγκληματική πράξη που 
προβλέπεται από τα άρθρα του ποινικού Κώδικα που ανα- 

φέρονται στη προηγούμενη παράγραφο. 

ε) Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις (κληρωτοί, 
κληρωτοί πρότακτοι, εθελοντές οπλίτες και ΔΕΑ) υποβάλ¬ 

λουν επί πλέον αντίγραφο φύλλου μητρώου και πιστοποιητικό 
της διευθύνσεως δικαστικού του κλάδου τους, στο οποίο να 
φαίνεται ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα 
δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου ή με διαταγή του 
ασκούντος την ποινική δίωξη οιουδήποτε στρατιωτικού 
δικαστηρίου, για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που ανα- 

φέρονται στο εδάφιο γ. 

3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν συμ¬ 

πληρωθεί, θεωρηθεί και χαρτοσημανθεί κανονικά, διαφορετικά 
είναι άκυρα και απορρίπτονται χωρίς να γίνει αλληλογραφία 
για συμπλήρωση ή επιστροφή τους. 

4. Τα πιστοποιητικά της παρ. 2 για να είναι έγκυρα πρέπει 
να έχουν εκδοθεί το αργότερο ένα τρίμηνο πριν από την ημερο¬ 

μηνία κατάταξης στη Σχολή. 

5. Ο Έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τρι¬ 

μελή επιτροπή αξιωματικών που συγκροτείται με τη φροντίδα 
της διευθύνσεως στρατολογίας του ΓΕΑ (ΒΙ/ΓΕΑ) ή από 
άλλη υπηρεσία ή αεροπορική μονάδα, που θα έχει ορισθεί για 
την παραλαβή των δικαιολογητικών. Η επιτροπή ελέγχει τα 
δικαιολογητικά των υποψηφίων και αποφασίζει κατά πλειο- 

ψηφία για την αποδοχή ή απόρριψή τους, συντάσσοντας ξεχω¬ 

ριστούς πίνακες. Η επιτροπή αυτή εκδίδει και ειδικά δελτία 
ταυτότητας για συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρ¬ 

κτικές εξετάσεις. 

6. Οι υποψήφιοι σπουίαετές, που επΐ'9υΐμοΰν να σμμμετά- 
οχουν στο διαγωνισμό και για το τμήμα μηχανικών, δεν απαι¬ 
τείται να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση, αλλά στην ίδια αί¬ 
τηση δηλώνουν και τα δύο τμήματα κατά σειρά προτεραιότη¬ 
τας. 

7. Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στις προκαταρ¬ 

κτικές εξετάσεις πρέπει να έχουν υποβάλλει και τη σχετική 
αίτηση και δήλωση προτίμησης για συμμετοχή στις εξετάσεις 
επιλογής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ¬ 
μάτων. 

Άρθρο 5. 

Το άρθρο 23 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 

σταται ως εξής : 

Ψυχοτεχνική/ψυχολογική - Επαγγελματική Επιλογή - Υ¬ 
γειονομική εξέταση. 

1. Οι υποψήφιοι που έγιναν αποδεκτοί μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών καλούνται να υποστούν ψυχοτεχνική 
ψυχολογική επιλογή, σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια 
που καθορίζονται με διαταγή του ΥΕΘΑ, ύστερα από πρό¬ 

ταση του Γενικού Επιτελείου Αεροποοίας Ν.Δ. 2179/52 
(ΦΕΚ 211 Ά). 

2. Όσοι από τους υποψηφίους κριθούν κατάλληλοι από 
την ψυχοτεχνική - ψυχολογική επ.λογή, υποβάλλονται σε 
υγειονομική εξέταση που διενεργείται στο Κέντρο Αεροπο¬ 

ρικής Ιατρικής. Γην τελική κρίση για υγειονομική καταλ¬ 

ληλότητα ή όχι την έχει η Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονο¬ 

μική Επιτροπή (ΑΑΥΕ) Τα κριτήρια για την υγειονομική 
εξέταση καθορίζανται από το Προεδρικό Δ/γμα 111/74 

(ΦΕΚ 38 Α') «περί κρίσεως της σωματικής ικανότητας των 
στρατευσίμων των κατατασσομένων στο στράτευμα, ως και 
του στρατιωτικού προσωπικού». 

3. Όσοι δεν παρουσιαστούν για οποιοδήποτε λόγο στις 
παραπάνω εξετάσεις, καθώς και όσοι κριθούν από τις παρα¬ 

πάνω επιτροπές ακατάλληλοι, δεν λογίζονται ως υποψήφιοι 
για την Σχολή Ικάρων. 

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ψυχοτεχνική/Ψυχολογία 
κή - Επαγγελματική Επιλογή και της ΑΑΥΕ είναι αμετάκλη- 
τες. 
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Άρθρο 6. 

Το άρθρο 27 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 /V) αντικαθί¬ 
σταται ως εξής : 

Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων. 

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων διενερ- 

γούνται από τις πιο κάτω επιτροπές : 

α) Ψυχοτεχνική / ψυχολογική - Επαγγελματική Επι¬ 

λογή : Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με μέριμνα της Διοι- 

κήσεως Αεροπορικής Εκπαιδεύσεων ή του Γενικού Επιτε- 

λίου Αεροπορίας και αποτελείται από τρεις (3) αξιωματικούς 
από τους οποίους οι δύο είναι προέλευσης Σχολής Ικάρων 
και ο ένας ψυχίατρος. Ο ανώτερος αξιωματικός και επί ισο¬ 

βάθμιον ο αρχαιότερος ορίζεται ως Πρόεδρος. Στην επιτροπή 
μετέχει ως γραμματέας ένας κατώτερος αξιωματικός ή 
ανθυπασπιστής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων 
είναι μεγάλος συγκροτούνται και άλλες επιτροπές με την ίδια 
σύνθεση, ώστε να συντομευθεί ο χρόνος εξετάσεων. 

β) Σωματικής Αγωγής : Η επιτροπή αυτή συγκροτείται 
με μέριμνα της Διοικήσεως Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως και 
αποτελείται από τέσσερις (4) αξιωματικούς και από δύο 
(2) καθηγητές φυσικής αγοογής της Πολεμικής Αεροπορίας. 
Ο ανώτερος αξιωματικός και επί ισοβάθμιον ο αρχαιότερος 
ορίζεται ως πρόεδρος. 

2. Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι υπεύθυνος για την 
άψογη ενάσκηση των καθηκόντων της επιτροπής του. 

3. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίιον, για τα 
τμήματα ιπταμένων και μηχανικών, διενεργούνται χωριστά, 

αλλά από τις ίδιες επιτροπές. 

4. Ο υποψήφιος που κρίνεται από τις επιτροπές κατάλ¬ 

ληλος για το τμήμα ιπταμένων, θεωρείται αυτοδίκαια και 
κατάλληλος για το τμήμα μηχανικών. Το αντίθετο, όμως δεν 
ισχύει μόνο για την ψυχοτεχνική - ψυχολογική, Επαγγελ¬ 

ματική Επιλογή, υγειονομική εξέταση. 

Άρθρο 7. 

Το άρθρο 28 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 

σταται ως εξής : 

Καθήκοντα Προκαταρκτικών Επιτροπών. 

1. Επιτροπή ψυχοτεχνική /ψυχολογική - Επαγγελματικής 

Επιλογής. 

α) Επιλέγει τους υποψηφίους για την Σχολή Ικάρων αφού 
τους υποβάλλει σε ψυχολογικές /ψυχοτεχνικές δοκιμασίες 
και σε δοκιμασίες προσωπικότητας, ευφυΐας και επαγγελ¬ 

ματικής επιλογής. 
β) Διεξάγει τις εξετάσεις με απόλυτη τάξη, προσοχή και 

ελέγχει μεσχολαστικότητα τα αποτελέσματα των μετεχοντων. 

γ) Ανακοινώνει κάθε μέρα τα αποτελέσματα των εςετα- 

σεων. 
δ) Συντάσσει στο τέλος κάθε ημέρας και στο τέλος του 

όλου προγράμματος πρακτικά αποτελεσμάτων που υπογρά¬ 

φονται από τα μέλη της επιτροπής και θεωρούνται απο τον 
πρόεδρο. Τα πρακτικά τα υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Πολεμικής Αεροπορίας, που καθορίζονται από την εγκύ¬ 

κλιο. 

2. Επιτροπή Σωματικής Αγωγής. 
α) Συγκεντρώνει τους υποψήφιους που κρινονται ικανό 

από την ΑΑΤΕ στον αθλητικό χώρο (γυμναστήριο , στάδιο) 

που έχει επιλεγεί για την δοκιμασία τους στη σωματική 

αγοιγή. 
β) Εκτελεί προσκλητήριο υποψήφιων και τους διαχωρίζει 

σε ομάδες. 
γ) Καθορίζει τη σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων, 

ανάλογα με τις συνθήκες που την επηρεάζουν. 

δ) Επιθεωρεί και ελέγχει την καταλληλότητα των αθλη¬ 

τικών εγκαταστάσεων και ευκολιών (στίβος, σκαμματα, 

βαλβίδες και λοιπά μέσα).. , > 
ε) Ανακοινώνει στους υποψήφιους τη σειρά διεξαγωγής 

των αγωνισμάτων, τους όρους συμμέτοχης τους, την απαι- 

τούμενη ελάχιστη για κάθε αγώνισμα επίδοση, καθώς και όλες 
τις άλλες αναγκαίες για την διεξαγωγή των αγωνισμάτων 
λεπτομέρειες. 

στ) Διεξάγει τα αγωνίσματα με απόλυτη τάξη και προ¬ 

σοχή ελέγχοντας σχολαστικά σε κάθε αγώνισμα την ταυτό¬ 

τητα των μετεχοντων. 
ζ) Συντάσσει στο τέλος κάθε ημέρας και στο τέλος του 

όλου προγράμματος πρακτικό αποτελεσμάτων που υπογρά¬ 

φεται απά τα μέλη της επιτροπής και θεωρείται από τον 
πρόεδρο. Το πρακτικό υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Πολεμικής Αεροπορίας, που καθορίζονται από την εγκύ¬ 

κλιο. 

Άρθρο 8. 

Το άρθρο 29 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α) Αντικαθί¬ 

σταται ως εξής : 

Επιτυχόντες - Κατάταξη. 

1. Το Γπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
λαμβάνον υπόψη τις προκαταρκτικές εξετάσεις, τα αποτε¬ 

λέσματα για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, διαβιβάζει πίνακα επιτυχόντων για τη Σχολή 
Ικάρων, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας. 

2. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας /ΓΕΑ με εγκύκλιο δια¬ 

ταγή του καλεί τους επιτυχόντες να παρουσιασθούν για 
κατάταξη σε καθορισμένη ημερομηνία στην Σχολή Ικάρων. 

3. Επιτυχών που δεν παρουσιάζεται για κατάταξη στη 
Σχολή Ικάρων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καθορι¬ 

σμένη ημερομηνία, θεωρείται ότι παραιτήθηκε. 

4. Κενές θέσεις που είναι πιθανόν να προκύπτουν μετά 
την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Ικάρων, επιτρέ¬ 

πεται να συμπληρώνονται από υποψηφίους που είχαν δηλώσει 
τη Σχολή αυτή κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Η συμπλή¬ 

ρωση των κενών θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, με βάση σχετικό πίνακα που αποστέλλεται 
από το Γπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

σε διάστημα ενός (1) μηνός από την καθορισμένη με τη 
σχετική εγκύκλιο ημερομηνία παρουσίασης των επιτυχόντων 
στη Σχολή Ικάρων. 

Άρθρο 9. 

Το άρθρο 31 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 

σταται ως εξής : 

Σπουδές. 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε 
χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου . 

2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους χωρίζεται 
χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει, του¬ 

λάχιστον 16 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 για εξετάσεις. 

3. Σύντμηση ή διακοπή του εκπαιδευτικού έργου και της 
εν γένει λειτουργίας της Σχολής Ικάρων είναι δυνατή, μόνο 
για εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση του Υπουρ¬ 

γού Εθνικής Άμυνας. 

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδα¬ 

σκαλίας του πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρό¬ 

τερος από 2/3 του προβλεπομένου στο πρόγραμμα του αντί¬ 

στοιχου εξάμηνου ο Διοικητής της Σχολής με απόφασή του 
παρατείνει το αντίστοιχο εξάμηνο μέχρις ότου επιτευχθεί 
η παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη του μαθήματος. 

5. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε εξα¬ 

μήνου καθορίζονται από τον Διοικητή της Σχολής. 

6. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υπο¬ 

χρεωτική για τους Ικάρους. Ίκαρος που δεν παρακολούθησε 
τα 65% τουλάχιστον, των ωρών διδασκαλίας κάθε εξαμήνου, 

για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει 
στις εξετάσεις και επαναλαμβάνει την φοίτησή του με την 
επόμενη τάξη. 

7. Δεν επιτρέπεται σε Ίκαρο για οποιοδήποτε λόγο να 
χάσει περισσότερο από ένα χρόνο στην διάρκεια της 4/ετούς 
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φοιτήσεως υπό την έννοια της προαγωγής στην επόμενη τάξη, 

διαφορετικά απομακρύνεται από τη Σχολή αυτεπάγγελτα. 

Άρθρο 10. 

Το άρθρο 32 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 

σταται ως εξής : 

Πρόγραμμα σπουδών. 

1. Η ολη εκπαίδευση των Ικάρων διακρίνεται σε στρατιω¬ 

τική και ακαδημαϊκή ως και πτητική (μόνο για το τμήμα 
Ιπτάμενων). Η πτητική εκπαίδευση είναι αρχικού σταδίου 
και αποσκοπεί στον έλεγχο καταλληλότητας του Ικάρου για 
σταδιοδρομία στην ειδικότητα του Ιπταμένου και την εκ¬ 

μάθηση των βασικών χειρισμών πτήσεως. Η εκπαίδευση 
αυτή γίνεται σε τύπο αεροσκάφους αρχικής εκπαίδευσης, με 
ένα κατάλληλο πρόγραμμα, που καταρτίζεται από την Σχολή 
Ικάρων και εγκρίνεται από την Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαί¬ 
δευσης. 

2. Γα υπόλοιπα στάδια πτητικής εκπαίδευσης (βασικό - 

προχωριμένο επιχειρησιακό) γίνονται μετά την αποφοίτηση 
τωνίκάρων από τη Σχολή σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρ¬ 

τίζει και εποπτεύει η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. 

3. Γα διδασκόμενα μαθήματα οι συντελεστές βαθμολογίας 
κάθε μαθήματος και η γενική περιγραφή της διδακτέας ύλης 
καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. 

Άρθρο 11. 

Το άρθρο 33 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α’) αντικαθί¬ 
σταται ως εξής : 

Εξετάσεις - Βαθμολογίες. 
1. Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου ο 

καθηγητης του μαθήματος οφείλει, με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις, να σχηματίσει σαφή αντίληψη για κάθε Ίκαρο 
και να δώσει προφορική βαθμολογία στο αρμόδιο γραφείο. 

2. Μετά το τέλος κάθε εξαμήνου γίνονται γραπτές εξε¬ 

τάσεις σε όλα τα βαθμολογούμενα μαθήματα και στην ύλη 
που έχει διδαχθεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τελικές 
εξετάσεις για κάθε μάθημά γίνονται στο τέλος του εξαμήνου 
κατα το οποίο συμπληρώθηκε η ύλη που είχε προγραμματισθεί 
για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. 

3- Στα μαθήματα που περιλαμβάνουν και πρακτικές εφαρμο¬ 

γές οι πρακτικές αυτές εφαρμογές βαθμολογούνται χωριστά. 

4. Οι εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνονται από 
εξεταστική επιτροπή, που συγκροτείται με διαταγή του διοι- 
κητή της Σχολής και αποτελείται από : 

α) 1 ον αξιωματικό επιτελή εκπαιδεύσεως Ικάρων ή από 
αξιωματικό που ανήκει στο προσωπικό ακαδημαϊκής εκπαί¬ 
δευσης. 

β) Τον αντίστοιχο, προς την ειδικότητα των Ικάρων, 
επόπτη εκπαίδευσης και 

γ) Τον καθηγητή ή στρατιωτικό εκπαιδευτή του μαθή¬ 
ματος, ως μέλη. 

5. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην επιτροπή 
ενός των ανωτέρω, για οποιοδήποτε λόγο ορίζεται αντικα¬ 

ταστάτης με διαταγή του διοικητού της Σχολής. Οι αξιω¬ 

ματικοί που ορίζονται ως αντικαταστάται πρέπει να ανήκουν 
στο προσωπικό της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, οι δε καθη- 

■ΡΊΤ*διδάσκουν μάθημα συγγενές με το υπό εξέταση. 

6. Οι Ικαροι που, δεν προσήλθαν σε γραπτή εξέταση λόγω 
ασθένειας ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος ή λόγω εντι- 

κειμενικής αδυναμίας προσελεύσεως, εξετάζονται μετά την 
άρση του εμποδίου. Εάν μέσα σε ένα τρίμηνο από την ήμερο- 

μηνία που αρχισαν οι τελικές εξετάσεις το εμπόδιο δεν έχει 
αρθεί και ο Ικαρος δεν μπορεί να προσέλθει στιε εξετάσε-ς 
παραμένει στην ίδια τάξη. 

7. Ί ο πρόγραμμα των εξετάσεων συντάσσεται από τους 
αντίστοιχους επόπτες και συντονίζεται από τον επιτελή 
εκπαίδευσης. 1 

8- Τα θέματα εξετάσεως κάθε μαθήματος επιλέγονται από 
τον αντίστοιχο καθηγητή (πολίτη ή στρατιωτικό) και παρα- 

Μόονται στον επόπτη, μαζί με τις σωστές απαντήσεις, μία 
(1) ωρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 

9. Οι Ίκαροι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις 
ερωτήσεις θέματα - ασκήσεις. 

10. Μετά την ανάγνωση των θεμάτων ακολουθεί περίοδος 
παροχής διευκρινίσεων εκ μέρους του καθηγητή ή επιλύσεως 
αποριών των Ικάρων ουδεμία ερώτηση επιτρέπεται μετά το 
τέλος της περιόδου αυτής. 

11. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων η επίβλεψη των 
Ικάρων, γίνεται από τον καθηγητή του μαθήματος, βοηθού- 

μενο από αριθμό επιτηρητών που ορίζονται από τη Σχολή. 

12. Αν κατά διάρκεια των γραπτών εξετάσεων συλληφθεί 
Ίκαρος να αντιγράφει από άλλο συμμαθητή του ή από βιβλίο 
ή άλλη σημείωση οποιαδήποτε γραμένη ή συλληφθεί να ζητάει 
προφορικά βοήθεια άλλου συμμαθητή του, διακόπτεται η 
συνέχιση της εξέτασής του. αφαιρείται αμέσως το φύλλο 
εξέτασης και βαθμολογείται με το βαθμό μηδέν (0). Στη 
συνέχεια παραπέμπεται στοΣυμβούλιο Ικανότητας τηςΣχολής 
με το ερώτημα της αποβολής του από τη Σχολή λόγω στρα¬ 

τιωτικής ανεπάρκειας, Ίκαρος που συλλαμβάνεται να παρέχει 
βοήθεια, με οποιοδήποτε τρόπο, σε συμμαθητή του, κατά τη 
διάρκεια γραπτών εξετάσεων, του αφαιρείται το φύλλο 
εξέτασης, βαθμολογείται με το βαθμό μηδέν (0) και ελέγ¬ 

χεται, πειθαρχικά, από τον Διοικητή της Σχολής. 

13. Η παραπάνω παράγραφος (12) διαβάζεται μεγαλό¬ 

φωνα ενώπιον των Ικάρων, κατά την πρώτη γραπτή εξέ¬ 

ταση κάθε εξαμήνου. 

14. Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων γίνεται 
πρώτα από το καθηγητή, στη συνέχεια από το άλλο μέλος 
και τέλος από τον πρόεδρο. Η βαθμολογία των δύο τελευ¬ 

ταίων δεν μπορεί να διαφέρει της βαθμολογίας του καθηγητού 
περισσότερο από 20%. Κάθε βαθμολογία τίθεται με μελάνι 
απο το ίδιο το βαθμολογούντα και υπογράφεται. Ο μέσος 
ορος των τριών βαθμολογιών αποτελεί τη τελική βαθμολογία 
του Ικάρου για το συγκεκριμένο μάθημα. 

15. Η βαθμολογία κάθε εξαμήνου, για κάθε μάθημα, 

εξάγεται από τον ακόλουθο τύπο : 

2Γ + ΠΕ + Πσε περίπταιση που δεν υπάρχου ΠΕ 2Γ + Π 

4 , . 3 

οπού Γ, ΠΕ και Π είναι οι βαθμολογίες των γραπτών εξε¬ 

τάσεων των πρακτικών εφαρμογών και των προφορικών, 
αντίστοιχα. 

16. Ο μέσος ορος των βαθμών των δύο εξαμήνων, κάθε 
μαθήματος για κάθε έτος, αποτελεί την τελική βαθμολογία 
του έτους για το συγκεκριμένο μάθημα. 

,17. Προκειμενου να καθορισθεί ο μέσος όρος βαθμολογίας 
κάθε Ικαρου στο τέλ.ος κάθε εκπαιδευτικού έτους, η βαθμο¬ 

λογία που ελαβε σε κάθε μάθημα πολλ.απλασιάζεται με τον 
αντίστοιχο συντελεστή. Στη συνέχεια το άθροισμα των γινο¬ 

μένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών. Ο βαθμός 
που προκύπτει είναι επί τοις εκατό. Ο βαθμός αυτός καθορίζει 
την σειρά αρχαιότητας κάθε Ικάρου στην επόμενη τάξη. 

Ειδικά, για τους,Ικάρους της τετάρτης τάξης η τελική σειρά 
αποφοίτησης εξάγεται από τον ακόλουθο τύπο. 

Τελική σειρά = Βαθμολογία Α + Β + Γ + 2Δ 

οπού Α,Β,Γ, και Δ οι τελικές βαθμολογίες που έλαβε κατά 
το πριυτο, το δεύτερο, το τρίτο, και το τέταρτο έτος σπουδών, 
αντίστοιχα. 

18. Ειδικά για τους Ικάρους του τμήματος Ιπταμένων 
της πρώτης τάξης, για τη τελική βαθμολογία του έτους 
λαμβανεται υπ,οψη η βαθμολογία της πτητικής εκπαίδευσης 
πολλαπλασι,αζομενη με συντελεστή που καθορίζει η Σχολή 
και επικυρώνεται απο τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας. 

Άρθρο 12. 

Το άρθρο 34 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 
σταται ως εξιήε : 
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Βαθμολογική Κλίμακα. 

1. Η επίδοση των Ικάρων σε όλα τα ακαδημαϊκά μαδή¬ 

ματα και στα γενικά προσόντα βαθμολογείται με την κάτω - 
τερω κλίμακα : 

α) Άριστα 90% — 100% 

β) Λίαν Καλώς 75% — 89% 

γ) Καλώς 60%-74% 

δ) Σχεδόν Καλώς 50% — 59% 

ε) Κακώς 0% — 49% 

2. Η επίδοση των Ικάρων στις πτήσεις βαθμολογείται 
με την κατωτέρω κλίμακα : 

α) «Α» Άριστα (βαθμολογία 90% - 100%). 

II επίδοση και οι χειρισμοί του Ικάρου είναι τέλειοι ή 
παρουσιάζουν ασήμαντες ατέλειες. 

Κρίση : Ώριμη, σταθερή και ασφαλής. 

I εχνική : Ανώτερη σοβαρής κριτικής. 

ΙΙροοδος : Εφαρμόζει κάθε τι που διδάχτηκε κατά τρόπο 
που προσεγγίζει το ιδανικό. Αφομοιώνει γρήγορα την εκ¬ 
παίδευση. 

β) «Β.» Λίαν Καλώς (βαθμολογία 75% - 89%). 

II γενική επίδοση και οι χειρισμοί του Ικάρου παρουσιάζουν 
μικρές ατέλειες. 

Κρίση : Ωριμη, σταθερή και ασφαλής επιδεχόμενη, όμως 
βελτίωση. 

I εχνική : Δεν παρουσιάζει επικίνδυνες τάσεις είναι γενικά 
ανώτερη σοβαρής κριτικής. 

ΙΙροοδος : Ουδέποτε οπισθοδρομεί. Αφομοιώνει την εκ¬ 

παίδευση με ικανοποιητικό ρυθμό. 

γ) «Γ» Καλώς (βαθμολογία 60% - 74%). 

Η επίδοση και οι χειρισμοί του Ικάρου παρουσιάζουν 
ατελειες οι οποίες , όμως, δεν συνιστούν σοβαρά σφάλματα. 

Κρίση : Συνήθης, σταθερή και ασφαλής, ουδέποτε επι¬ 
κίνδυνη. 

Τεχνική : Καλή, με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, χωρίς 
όμως να παρουσιάζει επικίνδυνες τάσεις. 

Πρόοδος : Βραδεία αλλά σταθερή. 

δ) «Δ» Σχεδόν Καλώς (βαθμολογία 50% — 59%). 

Η επίδοση και οι χειρισμοί του Ικάρου παρουσιάζουν 
σοβαρές ατέλειες. Δεν μπορεί να πετάει «ΜΟΝΟΣ» πριν 
επιτύχει σοβαρή βελτίωση των επιδόσεών του. 

Κρίση : Αμφίβολη και μερικές φορές επικίνδυνη. 
Τεχνική : Παρουσιάζει επικίνδυνες τάσεις και ουσιώδη 

σφάλματα. 

Πρόοδος : Συχνά οπισθοδρομεί και ενίοτε μόνο προοδεύει. 

ε) «Ε» αποτυχονν (βαθμολογία 0%-49%). 

Η επίδοση και οι χειρισμοί του Ικάρου παρουσιάζουν 
σοβαρά σφάλματα, επικίνδυνα, που δεν μπορούν να διορθω¬ 

θούν μέσα στο διατιθέμενο χρόνο. 

Κρίση : Φτωχή και συνήθως επικίνδυνη. 
Τεχνική : Παρουσιάζει πολύ επικίνδυνες τάσεις και πολύ 

ουσιώδη σφάλματα. 

Πρόοδος : Ανεπαρκής. 

Άρθρο 13. 

Το άρθρο 35 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 

σταται ως εξής : 

Κριτήρια Επιτυχίας. 

1. Ίκαρος, που τελείωσε την εκπαίδευση ενός έτους θεω- 

ρείται επιτυχών, εάν σε κάθε μάθημα συγκέντρωσε βαθμο¬ 

λογία 50% και άνω και μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων 
60% και άνω, διαφορετικά εμπίπτει στην κατασταση της 
ακαδημαϊκής ανεπάρκειας. Ειδικά για την πτητική εκπαί¬ 

δευση ελάχιστη βαθμολογία επιτυχίας είναι το 60%. 

2. Ίκαρος κρίνεται επανεξεταστέος, εάν συγκέντρωσε 
βαθμολογία μικρότερη του 50% σε τρία το πολύ μαθήματα. 

3. Ίκαρος που συγκέντρωσε βαθμολογία κάτω του 50% 

σε περισότερα από τρία (3) μαθήματα θεωρείται αποτυχών 
και παραμένει στην ίδια τάξη ή απομακρύνεται από τη Σχολή 
λόγω ακ δηυ-’νεπ’σ'π - 

4. Όσοι Ίκαροι κριθούν επανεξεταστέοι, επανεξετάζονται 
σε δέκα πέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες από το τέλος 
των εξετάσεων του εξαμήνου κατά το οποίο έγινε η τελική 
εξεταση του αντίστοιχου μαθήματος. Οι επανεξεταζόμενοι, 
εαν επιτύχουν, λαμβάνουν στο συγκεκριμένο μάθημα βαθμο¬ 

λογία 50% ανεξάρτητα προς εκείνη που πέτυναν κατά την 
επανεξέταση. 

5. Ικαρος που αποτυγχάνει στην επανεξέταση έστω και 
σε ενα μάθημα παραμένει στην ίδια τάξη ή απομακρύνεται 
απο τη Σχολή λόγου ακαδημαϊκής ανεπάρκειας, μετά από 
απόφαση του συμβουλίου ικανότητας. 

Άρθρο 14. 

Το άρθρο 36 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 
σταται ως εξής : 

Γενικά Προσόντα Ικάρων. 

1 * Τα γενικά προσόντα των Ικάρων κρίνονται από : 

α) Τη διαγωγή τους (ποινές - αιτιολογικά). 

β) Το χαρακτήρα τους Ηθος, θάρρος, ευσυνειδησία, 

ειλικρίνεια, τιμιότητα, δικαιοσύνη, πρωτοβουλία, ανάληψη 
ευθυνών, σταθερότητα και ευθύτητα στις πράξεις. 

γ) Τη στρατιωτική αγωγή : Αυστηρό πνεύμα πειθαρ¬ 

χίας, σεβασμό προς τους ανωτέρους, προσήνεια προς τους 
κατωτέρους, απλότητα, σεμνότητα, και λεπτότητα στους 
τρόπους, ηγετική ικανότητα, στρατιωτική παράσταση, 
πνεύμα ομάδος. 

δ) 3 η κοινωνική αγωγή : Ευγένεια, προσήνεια, ευπρέπεια 
και εκλεκτικότητα στις κοινωνικές σχέσεις, αποφυγή σχολίων 
αποφυγή εγωιστικών τάσεων, πνεύμα αλληλεγγύης. 

ε) Την αγάπη για το επάγγελμα : Έφεση για μάθηση, 

ζήλος για την υπηρεσία, προστασία του δημοσίου πλούτου, 

υπερηφάνεια για το έργο και την αποστολή. 
στ) Τις διανοητικές ικανότητες : Ταχύτητα, ορθότητα 

και σαφήνεια στη κρίση και την αντίληψη, αποφασιστικότητα, 

δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις. 

ζ) Την συμμετοχή και επίδοση στις αθλητικές ομάδες, 

τις διάφορες επιτροπές και τις κοινωνικές εκδηλώσεις της 
Σχολής. 

2. Με το τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους, των τριών πρώ¬ 
των τάξεων της Σχολής, η βαθμολόγηση των Ικάρων στα 
γενικά προσόντα και η συμπλήρωση των απαραιτήτων έν¬ 

τυπων, γίνεται από 4μελή επιτροπή, που συγκροτείται με 
διαταγή του διοικητού Σχολής Ικάρων από αξιωματικούς 
του χώρου στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των 
Ικάρων. 

3. Κάθε μέλος βαθμολογεί χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ποινές και τα αιτιολογικά, που έχουν επιβληθεί στον 
κρινόμενο Ίκαρο ως και το βαθμό ανταπόκρισης τούτου, στα 
προσόντα, που αναγράφονται στις πιο πάνω παραγράφους. 

Ο μέσος όρος των των βαθμολόγιό)-; των μελών της επιτροπής 
αποτελεί την τελική βαθμολογία του Ικάρου για το υπόψη 
αντικείμενο. Πριν από τη βαθμολόγηση ο πρόεδρος της επι¬ 

τροπής μπορεί να καλέσει τους αξιωματικούς, που εκτελούν 
υπηρεσία επιτηρητού στη Σχολή ή τους μόνιμους στρατιω¬ 

τικούς εκπαιδευτές, για να εκφέρουν γνώμη σχετικά με -την 
εν γένει στρατιωτική συμπεριφορά οποιουδήποτε Ικάρου ή 
να παράσχουν σχετικά στοιχεία ή διευκρινήσεις. Μπορεί επί¬ 

σης να καλέσει και τους κρινόμενους Ικάρους. 

4. Η βαθμολόγηση των γενικών προσόντων των Ικάρων 
του τέταρτου έτους γίνεται με τον ίδιο τρόπο, που περιγρά- 

φεται στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά στην επιτροπή 
προστίθεται και ο επιτελής εκπαιδεύσεως Ικάρων. 

5. Η τελική βαθμολογία των γενικών προσόντων των 
αποφοιτουντων καθορίζεται από τον πιο κάτω τύπο : 

Λ + Β + Γ Έ 2Δ 
Γ. II = - 

5 
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Άρθρο 15. 

Το άρθρο 37 του Β.Δ. 370/67 καταργείται και αντί αυτού 

τίθεται άρθρο ως εξής : 

Προαγωγές Ικάρων. 

1. Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους συντάσσεται 
ο πίνακας τελικής βαθμολογίας, που περιλαμβάνει τη σειρά 
επιτυχίας κάθε Ικάρου, κατά τμήμα. Ο πίνακας αυτός κυρώ¬ 

νεται από το διοικητή της Σχολής. 

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας Ικάρων η αρχαιότητα προσ¬ 

διορίζεται από τη βαθμολογία των γενικών προσόντων. 

Άρθρο 16. 

Τα άρθρα 25, 26 και 38 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ113 Α') 

περί Οργανισμού της Σχολής Ικάρων καταργούνται. 

Άρθρο 17. 

Το άρθρο 85 του Β.Δ. 370/67 (ΦΕΚ 113 Α') αντικαθί¬ 

σταται ως εξής : 

Μεταβατικές Διατάξεις. 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 31 «Σπουδές», 32 «Πρό¬ 

γραμμα Σπουδών», 33 «Εξετάσεις-Βαθμολογίες» 34 «Βα¬ 

θμολογική Κλίμακα», 35 «Κριτήρια Επιτυχίας», 36 «Γενικά 
Προσόντα Ικάρων» και 37 «Προαγωγή Ικάρων» θα ισχύσουν 
για τους εισελθόντες στη Σχολή Ικάρων από το ακαδημαϊκό 
έτος 1983 - 84 και μετά. 

2. Οι διατάξεις του καταργουμένου άρθρου 38 του Β.Δ. 

370/67 ισχύουν μόνο, γι’ αυτούς που θα αποφοιτήσουν κατά 
τα ακαδημαϊκά έτη 1983 - 1984, 1984 - 1985 και 1985 - 

1986. 

2. Στον Τπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας ανα¬ 

θέτουμε τη δημοσιεύευση και εκτέλεση αυτού του Διατά¬ 

γματος. 

Αθήνα 27 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

(2) 
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Μετονομασία συνοικισμού του Δήμου Αγρίνιου του Νομού 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου II ίου δημοτικού 
και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντικαταστά- 

Οηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου I του Ν. 1270/ 

1982, ως και του άρθρου 215 του ίδιου Κώδικα. 

2. Γην πρόταση του δημοτικού συμβουλίου Αγρίνιου του 
Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας που εκφράστηκε με την 70/ 

14.3.1983 απόφαση αυτού. 

3. Γην σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών 
του Ιπουργείου Εσωτεοικών που εκφράστηκε κατά τη συ¬ 

νεδρίαση αυτού της I.II.1983. 

4. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση το,ιν Πρωθυπου¬ 

ργού και Υπουργού Εσωτερικών με την οποία μεταβιβά¬ 

στηκαν αρμοδιότητες στούς Υφυπουργούς Εσωτερικών, που 
δημοσιεύθηκε στο 50/1.2.1984 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β'. 

5. Ίην 853 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. 
Με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασί¬ 

ζουμε : 

Άρθρο μόνο 

Ο συνοικισμός Δημήτριος Πατίλης του Δήμου Αγρίνιου 
της Επαρχίας Τριχωνίδας του Νομού Αιτοιλίας και Ακαρνα¬ 

νίας μετονομάζεται σε «Ελευθερία, η». 

Στόν Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 

και εκτέλεση του διατάγματος αυτου. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ 

(3) 
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Μετονομασία της Κοινότητας Παλαιοχωρίου του Νομού 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου II του δημοτικού 
και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντικαταστά- 

θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου I του Ν. 1270/ 

1982, ως και του άρθρου 215 του ίδιου κώδικα. 

2. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Παλαιοχω- 

ρίου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας που εκφράστηκε 
με την 6/4.2.1983 απόφαση αυτού. 

3. Την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συ¬ 

νεδρίαση αυτού της I.Π.1983. 

4. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση των Πρωθυπου¬ 

ργού και Υπουογού Εσωτερικών, με την οποία μεταβιβά¬ 

στηκαν αρμοδιότητες στούς Υφυπουργούς Εσωτερικών, που 
δημοσιεύθηκε στο 50/1.2.1984 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β'. 

5. Την 848 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου της Επικράτειας. 
Με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασί¬ 

ζουμε : 

Άρθρο μόνο. 

II κοινότητα Παλαιοχωρίου της Επαρχίας Μεσολογγίου 
του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετονομάζεται σε Κοι¬ 

νότητα Καψοράχης. 
Στόν Υφυπουργό Εσωτερικούν, αναθέτουμε τη δημοσί¬ 

ευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ 

(4) 
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Μετονομασία συνοικισμού της Κοινότητας Παύλιας του Νο¬ 
μού Αρκαδίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου II του δημοτικού 
και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντικαταστά- 

θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου I του Ν. 1270/ 

1982 ως και του άρθρου 215 του ίδιου Κώδικα. 

2. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Παύλιας του 
Νομού Αρκαδίας που εκφράστηκε με την 12/8.6.83 από¬ 
φαση αυτού. 

3. Τη σύμφωνο γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συ¬ 

νεδρίαση αυτού της 2.11.1983. 

4. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση των Πρωθυπου¬ 

ργού και Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία μεταβιβά- 
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στηκαν αρμοδιότητες ατούς Υφυπουργούς Εσωτερικών, που 
δημοσιεύθηκε στο 50/1.2.1984 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β'. 

5. Την 855 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. 

Με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο 
Ο συνοικισμός Κολώνη της Κοινότητας Παύλιας της Ε¬ 

παρχίας Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας, μετονομάζεται σε 
«Παλαιομοίρι, το». 

Στόν Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΉΑΝΝΟΥ 

(5) 
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Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση των ΙΙρωθυπουργου 
και Γπουργού Εσωτερικών με την οποία μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιότητες στούς ίφυπουργούς Εσωτερικών που δημο¬ 

σιεύθηκε στό Φ.Ε.Κ. 50/1.2.1984 τεύχος Β'. 

Την 26 της 16ης Ιανουάριου 1984 γνιυμοδότηση του Συμ¬ 

βουλίου της Επικράτειας. 
Με πρόταση του Υφυπουργού Εσοττερικών, αποφασί¬ 

ζουμε : 
Άρθρο μόνο 

Στις περιφέρειες των κοινοτήτων Θουρίου και Πυθίου 
της Επαρχίας Διδυμοτείχου του Νομού Εβρου, οι θέσεις των 
σιδηροδροικών σταθμών «χιλιομετρική στάση 119+800» 

και «χιλιομετρική στάση 113 + 350» μετονομάζονται σε 
«Σοφικό» και «Πύθιο» αντίστοιχα. 

Στόν Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος τούτου. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Μετονομασία συνοικισμών της Κοινότητας Μεσοπυργου 

του Νομού Άρτης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου II του δημοτικού 
και κοινοτικού κώδικα (Ν. 106ο/80), όπως αντικαταστα- 

θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου I του Ν. 1270/ 

1982, ως και του άρθρου 215 του ίδιου κώδικα. , 

2. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Μεσοπυργου 
του Νομού Άρτης, που εκφράστηκε με την 19/18.3.1983 

απόφαση αυτού. # , 
3. Τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου Τοπωνυμίων 

του Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατα τη συ- 

νεδοίαση αυτού της I.II. 1983. 
4. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση των Πρωθυπου¬ 

ργού και Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία μεταβιβά¬ 

στηκαν αρμοδιότητες στούς Υφυπουργούς Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο 50/1.2.1984 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β'. 

5. Την 849 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου της Επικράτειας. ( 
Με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασί¬ 

ζουμε : 
Άρθρο μόνο 

Οι συνοικισμοί Αλαταριά και Κολτσίδα της Κοινότητας 
Μεσοπύργου της Επαρχίας και του Νομού Αρτης, με .ονο 
μάζονται σε «Βρυσούλα, η» και «Αλωνάκι, το» αντίστοιχα. 

Στόν Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 

και εκτέλεση του Διατάγματος αυτου. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΉΑΝΝΟΥ 
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Μετονομασία θέσεων στό Νομό Έβρου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

(6) 

Έχοντας υπόψη : 

Τις διατάξεις των άρθρων II παρ. 3 και 215 του δημοτι¬ 

κού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/1980). , 
Τις γνώμες των κοινοτικών συμβουλίων Θούριου και 

θίου που εκφράστηκαν με τις 26/23.8.1983 και 19/30.9.83 

αποφάσεις αυτών αντίστοιχα. 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΉΑΝΝΟΥ 

■ Π) 
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Μετονομασία του συνοικισμού Βραχναίϊκα του Δήμου Ανδρα¬ 

βίδας της Επαοχίας και του Νομού Ηλείας σε «Αγιος 

Γεώργιος, ο». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις δι ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του δημοτικού 
και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντικαταστά- 

Οηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 1270/ 

1982 ως και του άρθρου 215 του ίδιου κώδικα. 

2. Την πρόταση του δημοτικού συμβουλίου Ανδραβίδας 
του Νομού Ηλείας που εκφράστηκε με την 23/16.2.1983 

απόφαση αυτού. 

3. Την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συνε¬ 

δρίαση αυτού της 1.11.1983. 

4. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση των Πρωθυπου¬ 

ργού και Υπουργού Εσωτερικών με την οποία μεταβιβά¬ 

στηκαν αομοδιότητες στούς Υφυπουργούς Εσωτερικούν, που 
δημοσιεύθηκε στό 50/1.2.1984 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β . 

5. Την 862 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας.. 

Με πρόταση 
ζουμε : 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, 

Άρθρο μόνο 

αποφασί- 

Ο συνοικισμός Βραχναίϊκα του Δήμου Ανδραβίδας της 
Επαρχίας και του Νομού Ηλείας μετονομάζεται σε «Αγιος 
Γεώργιος, ο». 

Στόν Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΉΑΝΝΟΥ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡίίΤΟΝ) 

(8.) 
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Μετονομασία της Κοινότητας Νέου Αμαρουσίου του Νομού 
Ιωαννίνων». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου II του δημοτικού 
και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80) όπως αντικαταστά- 

θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου I του Ν.1270/ 

1982 ως και του άρθρου 215 του ίδιου Κώδικα. 

2. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Νέου Αμα¬ 

ρουσίου του Νομού Ιωαννίνων που εκφράστηκε με την 13/ 

11.2.1983 απόφαση αυτού. 

3. Την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συνε¬ 

δρίαση αυτού της 2.11.1983. 

4. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση των Πρωθυπου¬ 

ργού και Υπουργού Εσωτερικών με την οποία μεταβιβά¬ 

στηκαν αρμοδιότητες στούς Υφυπουργούς Εσωτερικών, που 
δημοσιεύθηκε στο 50/1.2.1984 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β'. 

5. Την 866 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. 

Με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασί¬ 

ζουμε : 

Άρθρο μόνο 

Η Κοινότητα Νέου Αμαρουσίου της Επαρχίας Δωδώνης 
του Νομού Ιωαννίνων μετονομάζεται σε κοινότητα Δόλιανης 
και ο ομώνυμος συνοικισμός Νέον Λμαρούσιον μετονομά¬ 

ζεται σε Δόλιανη η». 

Στόν Υφυπουργό Εσωτερικιυν αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος τούτου. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ 

,-ς\ 
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Μετονομασία συνοικισμού της Κοινότητας Κρήνης του 
Νομού Λακωνίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου II του δημοτικού 
και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως ανικαταστά- 

θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου I του Ν. 1270/ 

82 ως και του άρθρου 215 του ίδιου Κώδικα. 

2. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Κρήνης του 
Νομού Λακωνίας που εκφράστηκε με την 9/17.4.1983 από¬ 

φαση αυτού. 

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συ¬ 

νεδρίαση αυτού της 2.11.1983 

4. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση των Πρωθυπου¬ 

ργού και Υπουργού Εσωτερικών με την οποία μεταβιβά¬ 

στηκαν αρμοδιότητες στούς Υφυπουργούς Εσωτερικών, που 
δημοσιεύθηκε στο 50/1.2.1984 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β . 

5. Την 859 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου της Επικράτειας. 

Με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο 
Ο συνοικισμός Αχουμάτου της Κοινότητας Κρήνης της 

Επαρχίας Γυθείου του Νομού Λακωνίας μετονομάζεται σε 

«Σμήνος, το». 
Στόν Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 

και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ 

(10) 
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Μετονομασία συνοικισμού της Κοινότητας Λουτρακιού, του 
Νομού Πέλλης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου II του δημοτικού 
και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντικαταστά- 

θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου I του Ν. 1270/ 

82 ως και του άρθρου 215 του ίδιου κώδικα. 

2. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Λουτρακιού 
του Νομού Πέλλης που εκφράστηκε με τις 14 και 28/83 

αποφάσεις αυτού. 

3. Την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συ¬ 

νεδρίαση αυτού της 2.11.1983. 

4. Την 6059/26.1.84 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Εσωτερικών με την οποία μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιότητες στούς Υφυπουργούς Εσωτερικών, που δημο¬ 

σιεύθηκε στό 50/1.2.1984 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β'. 

5. Την 854 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. 

Με πρόταση του Υφυπουρού Εσωτερικών, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο 

Ο συνοικισμός Λουτρά Αριδαίας της Κοινότητας Λουτρα¬ 

κιού της Επαρχίας Αλμωπίας του Νομού Πέλλης μετονομά¬ 

ζεται σε «Λουτρά Λουτρακιού, τα». 

Στόν Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος τούτου. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙ0 


