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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. Φ.000/72114 (1)
Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας

και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄/

2001) «Για τη στελέχωση και λειτουργία του ΚΕΤΕΘΑ».
β. Τις από, 19 Νοε. 2001 (ΦΕΚ 4Β΄/2002), 14 Νοε. 2002 

(ΦΕΚ 1604Β΄/30 Δεκ. 2002), 5 Μαϊ. 2003 (ΦΕΚ 11 και 3 Β΄/
8 Αυγ. 2003), 8 Δεκ 2003 (ΦΕΚ 213Β΄/5 Φεβ. 2004), 

20 Μαϊ. 2004 (ΦΕΚ 992Β΄/2 Ιουλ. 2004) 8 Δεκ 2004 
(ΦΕΚ 1954Β΄/30−12−2004), 3 Ιούν. 2005 (ΦΕΚ 930 Β΄/
6 Ιουλ.2005), 14 Νοε. 2005 (ΦΕΚ 1783 Β΄/20 Δεκ. 2005),
22 Μαϊ 2006 (ΦΕΚ 983Β΄/25 Ιουλ. 2006), 11 Δεκ. 2006 
(ΦΕΚ 23Β΄/17 Ιαν. 2007), 8 Ιούν. 2007 (ΦΕΚ 1235 Β΄/18 Ιουλ. 
2007), 6 Δεκ. 2007 (ΦΕΚ 306 Β΄/26 Φεβ. 2008), 23 Ιούν. 
2008 (ΦΕΚ Β΄ 1651/14 Αυγ. 2008), 17 Δεκ. 2008 (ΦΕΚ Β’ 209/
9 Φεβ. 2009) και 9 Ιουνίου 2009 (ΦΕΚ Β΄/21 Ιουλίου 
2009) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, «Ορ−
γάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ)».

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο:
Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2010 η προβλεπό−

μενη στο σχετικό νόμο προθεσμία έκδοσης του ΠΔ 
(Οργανισμός ΚΕΤΕΘΑ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
    Αριθμ. Δ2/Δ/352/17475 (2)

Κανονισμός Πτήσεων Αερομοντέλων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Υ.Π.Α.

  Έχοντας υπόψη:
− Tις διατάξεις του Ν.1815/88 «Κώδικας Αεροπορικού 

Δικαίου»,
− Tις διατάξεις του Ν.Δ 1127/72 «Περί Ιδιωτικής Αε−

ροπορίας»,
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− Τον με αριθ.ΥΠΑ/Ε1/Γ/32263/4478/14−9−73 «Κανονι−
σμό Τεχνικής Εκμετάλλευσης», Ελληνικών Ιδιωτικών 
Αεροσκαφών,

− Την υπ’ αριθ. Δ13/31915/1314/12−8−1998 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Παράρτημα 
2 (ΑΝΝΕΧ 2), της Σύμβασης του Σικάγου «Κανόνες 
Αέρος» όπως ισχύει.

− Το Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναε−
ρίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών 
και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο−
ρίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 1340/83.

− Το Β.Δ. 636/72 «Περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής 
Αεροπορίας» όπως ισχύει.

− Το Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών».

− Την υπ’ αριθ. 17225/655/3−4−2006 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανο−
μής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).»

− Τον Αθλητικό Ν. 2725/99 όπως ισχύει.
− Το γενικό τμήμα Κανονισμών Αερομοντελισμού 

της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (F.A.I.).
− To δέκατο τρίτο άρθρο του Ν. 3082/02, που τρο−

ποποιεί το άρθρο 24 του Ν.Δ. 714/72 και επιτρέπει την 
έκδοση κανονισμών στο Διοικητή της ΥΠΑ.

− Την Διεθνή πρακτική και εμπειρία επί του θέμα−
τος.

− Την ανάγκη έκδοσης κανονισμού, που θα ρυθμίζει 
τις πτήσεις των αερομοντέλων και τις υποχρεώσεις 
των χειριστών αυτών.

− Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο−
γισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε και θέτουμε σε ισχύ από δημοσιεύσεως 
τον παρόντα Κανονισμό δραστηριοτήτων, λειτουργί−
ας και διεξαγωγής πτήσεων Αερομοντέλων

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
• Αερομοντέλο ή Μοντέλο Αεροσκάφους (Model 

Aircraft) είναι μία ιπτάμενη συσκευή περιορισμένων 
διαστάσεων, που φέρει ή όχι προωθητικό σύστημα, 
που δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει άνθρωπο, 
και το οποίο χρησιμοποιείται για αεραθλητισμό ή ψυ−
χαγωγία. Τα αερομοντέλα μπορεί να έχουν τη μορφή 
αεροπλάνου, ανεμοπτέρου, ελικόπτερου, αυτόγυρου, 
υδροπλάνου, αμφίβιου, αλεξίπτωτου, αερόστατου, 
αερόπλοιου, ή άλλης μορφής. Τα αερομοντέλα μπο−
ρεί να είναι τηλεχειριζόμενα, ελεύθερης πτήσης, ή 
κυκλικής πτήσης.

• Μη επανδρωμένο αεροναυτικό όχημα (UAV − 
Unmanned Aeronautical Vehicle) είναι μία ιπτάμενη 
συσκευή που δεν μεταφέρει άνθρωπο, και το οποίο 
έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται για επιστημο−
νικούς, ερευνητικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς. Τα 
UAV δεν θεωρούνται αερομοντέλα, και τα αερομο−
ντέλα δεν θεωρούνται UAV.

• Μοντελοδρόμιο καλείται ο χώρος πτήσεων αε−
ρομοντέλων που η λειτουργία του ελέγχεται από 
σωματειακό, ιδιωτικό, ή άλλο νομικό πρόσωπο. Ο 
χώρος αυτός μπορεί να είναι ιδιωτικός, δημοτικός 
ή κρατικός.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 

αερομοντέλων ανάλογα με το βάρος τους.
Κατηγορία Α΄: Περιλαμβάνει τα αερομοντέλα με συ−

νολική μάζα απογείωσης μικρότερη ή ίση των 7.000 
γραμμαρίων (7kg).

Κατηγορία Β΄: Περιλαμβάνει τα αερομοντέλα με 
συνολική μάζα απογείωσης μεγαλύτερη των 7.000 
γραμμαρίων (7kg) και μέχρι 25.000 γραμμαρίων 
(25kg).

Όλα τα αερομοντέλα πρέπει να ακολουθούν τις 
παρακάτω προδιαγραφές, ανεξάρτητα κατηγορίας.

• Η μέγιστη επιφάνεια όλων των πτερύγων ορίζεται 
στις 500 τετραγωνικές παλάμες.

• Ο μέγιστος πτερυγικός φόρτος ορίζεται στα 250 
γραμμάρια ανά τετραγωνική παλάμη.

• Ο μέγιστος συνολικός κυβισμός εμβολοφόρων 
κινητήρων ορίζεται στα 250 κυβικά εκατοστά.

• Η μέγιστη τάση ηλεκτρικής πηγής εν ηρεμία ορί−
ζεται στα 72V (Βόλτς).

• Η μέγιστη συνολική ώση κινητήρων αντίδρασης 
(τουρμπίνα) ορίζεται σε 250 Newtons (25kg).

Για πτήσεις αερομοντέλων με συνολική μάζα με−
γαλύτερη των 25.000 γραμμαρίων (25kg), απαιτείται 
ειδική και κατά περίπτωση άδεια από την ΥΠΑ.

Δεν επιτρέπεται σε αερομοντέλο η χρήση μεταλ−
λικής έλικας ή μεταλλικού ρότορα.

Ο χειριστής που χειρίζεται μοντέλο της κατηγορίας 
Β΄ πρέπει να έχει άμεσο τρόπο διακοπής της λει−
τουργίας του κινητήρα ή των κινητήρων. Το σύστημα 
πρέπει να έχει την δυνατότητα να ενεργοποιείται 
άμεσα σε κάθε περίπτωση ανάγκης, αυτόματα ή μετά 
από ενέργεια του χειριστή.

Πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε κάθε 
πρόσθετη συσκευή που φέρει το μοντέλο να είναι 
σταθερά προσαρτημένη με τρόπο που να μην μπορεί 
να μετακινηθεί ή να αποσπασθεί από το μοντέλο.

Απαγορεύεται η απόρριψη οποιουδήποτε αντικει−
μένου ή υλικού κατά την διάρκεια της πτήσης, που 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημία. Εξαι−
ρούνται ρίψεις προεπιλεγμένων αντικειμένων από 
διαγωνιζόμενα προς τούτο αερομοντέλα που καλύ−
πτουν την προαναφερθείσα απαίτηση.

Τα Αερόπλοια επιτρέπεται να πληρούνται μόνον με 
ήλιο και να φέρουν μόνο ηλεκτρικούς κινητήρες.

Δεν επιτρέπεται η πτήση αερομοντέλου παρουσία 
θεατών αν προηγουμένως δεν έχει δοκιμασθεί επαρ−
κώς και κριθεί ασφαλές, από τον χειριστή και τον ιδι−
οκτήτη του.

3. ΕΥΘΥΝΗ
Οι ιδιότητες του Χειριστή Ιδιοκτήτη Εκμεταλλευ−

όμενου μπορεί να συναντώνται σωρευτικά σε ένα ή 
περισσότερα άτομα.

Ο χειριστής, ιδιοκτήτης και εκμεταλλευόμενος έχει 
την πλήρη ευθύνη για:

• την εκμετάλλευση των αερομοντέλων
• την σωστή συντήρηση του υλικού
• το σύστημα τηλεχειρισμού, τηλεκατευθυνομένου 

αερομοντέλου που πρέπει:
− να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια αρχή του 
κράτους.
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− να εκπέμπει σε μία ή περισσότερες ραδιο−συχνό−
τητες από αυτές που έχουν εκχωρηθεί για τον σκοπό 
αυτό, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.

Ο χειριστής έχει την πλήρη ευθύνη για:
• να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στον χει−

ρισμό του συγκεκριμένου σε κάθε περίπτωση αερο−
μοντέλου.

• για τον τρόπο και την εξέλιξη της πτήσης.
• να διατηρεί οπτική επαφή με το αερομοντέλο σε 

όλη της διάρκεια της πτήσης και να βασίζεται σ’ αυτή 
για τους απαραίτητους χειρισμούς ελέγχου του.

• να διακόπτει άμεσα τις πτήσεις, όταν οι συνθή−
κες γίνουν ακατάλληλες για την ασφαλή πτήση του 
συγκεκριμένου αερομοντέλου.

Ο χειριστής δεν επιτρέπεται να ενεργεί υπό την επή−
ρεια:

• αλκοόλ.
• ναρκωτικών ουσιών.
• φαρμακευτικών ουσιών.
• άλλων ουσιών.
που μπορούν να αλλοιώσουν την κρίση και αντίδρασή 

του.
Οι ανωτέρω, υποχρεούνται να λαμβάνουν − ο κα−

θένας στο πεδίο της ευθύνης του − κάθε μέριμνα 
για να τηρηθούν οι όροι του παρόντος κανονισμού 
και να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση να θέσουν σε 
κίνδυνο ζωές και περιουσίες κατά τις πτήσεις.

Σε καμία περίπτωση, ο παρών κανονισμός δεν 
απαλλάσει τους εμπλεκομένους από άλλες ευθύνες 
που απορρέουν από την υπόλοιπη νομοθεσία, όπως 
αυτή ισχύει κάθε φορά.

4. ΧΩΡΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι πτήσεις αερομοντέλων Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα 

είναι περιορισμένες στον εναέριο χώρο που προσφέ−
ρεται για τον σκοπό αυτό και σε απόσταση ασφαλεί−
ας 50 μέτρων από ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων 
των θεατών της ίδιας της πτήσης, ζώα, οχήματα, 
εγκαταστάσεις κλπ., εξαιρουμένων του χειριστή, 
των συνεργατών του, των κριτών ή χρονομετρών 
και οχημάτων ή άλλων βοηθητικών συσκευών, που 
εξυπηρετούν την πτήση.

Οι απογειώσεις και προσγειώσεις θα εκτελούνται 
σε χώρους ελεύθερους εμποδίων.

Ο εναέριος χώρος πτήσεων πρέπει να περιορίζεται 
σε τέτοια απόσταση, ώστε να μη δημιουργεί ηχορύ−
πανση σε χώρους όπου η ησυχία είναι απαραίτητη 
(υπαίθριες συναθροίσεις ατόμων, νοσοκομεία, σχολεία, 
εκκλησίες κλπ).

Δεν επιτρέπονται πτήσεις αερομοντέλων χωρίς 
άδεια από την αρμόδια αρχή:

• σε απαγορευμένες, περιορισμένες, επικίνδυνες και 
δεσμευμένες περιοχές όπως αυτές αναφέρονται στις 
πάσης φύσεως αεροναυτικές εκδόσεις της ΥΠΑ.

• σε ύψος μεγαλύτερο των 400 ποδών από την 
επιφάνεια του εδάφους.

• σε απόσταση μικρότερη των 3 χιλιομέτρων από 
ελεγχόμενο αεροδρόμιο.

• εντός πολιτικών ή στρατιωτικών αεροδρομίων.
• ανωθεν, πλησίον ή εντός στρατιωτικών εγκαταστά−

σεων.
• άνωθεν η πλησίον κατοικημένων περιοχών.

• άνωθεν η πλησίον εγκαταστάσεων κοινής ωφέ−
λειας.

• άνωθεν η πλησίον αρχαιολογικών χώρων.
Για λόγους ασφαλείας και αποφυγής παρεμβο−

λών:
• δεν επιτρέπονται οργανωμένες ή μη πτήσεις 

τηλεχειριζόμενων αερομοντέλων από οιονδήποτε, 
πλησιέστερα των 3 χιλιομέτρων από οργανωμένο 
μοντελοδρόμιο.

• δεν επιτρέπεται να λειτουργούν δύο οργανωμένα 
μοντελοδρόμια σε απόσταση μικρότερη των 3 χιλιο−
μετρων. Το νεώτερο μοντελοδρόμιο, είναι αυτό που 
πρέπει να απομακρυνθεί.

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Όλες οι πτήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένες για 

υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους.

6. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Αεροεφαρμογές (aerial works) με χρήση αερομο−

ντέλων επιτρέπεται για μοντέλα:
• κατηγορίας Α΄ χωρίς ειδική αδειοδότηση από την 

ΥΠΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρό−
ντος κανονισμού.

• κατηγορίας Β΄ μόνον κατόπιν ειδικής αδείας που 
κατά περίπτωση εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ2 και μετά 
από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Οι παραπάνω όροι − περιορισμοί εκμετάλευσης δεν 
απαλλάσσουν τον χειριστή από άλλες υποχρεώσεις 
που απαιτούνται από νόμους και άλλες διατάξεις.

7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξαιρού−

νται:
• Τα μοντέλα που ίπτανται σε εσωτερικό χώρο.
• Τα μοντέλα με συνολική μάζα έως 350 γραμμά−

ρια.
• Τα μοντέλα κυκλικής πτήσης εξαιρούνται από 

όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που 
αφορούν στις αποστάσεις ασφαλείας για τα τηλε−
χειριζόμενα αερομοντέλα.

8. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ
Οταν ο χειριστής ή ο εκμεταλλευόμενος αερομο−

ντέλο υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, παράβαση κανόνων εναέριας 
κυκλοφορίας, κανόνων ασυρμάτου επικοινωνίας ή/και 
άλλων Νόμων και Κανονισμών, καλείται από την ΥΠΑ 
να δώσει διευκρινήσεις. Ο Διοικητής της ΥΠΑ μετά 
από αιτιολογημένη απόφαση δύναται να επιβάλλει 
στον παραβάτη, την ποινή της επίπληξης ή χρηματική 
ποινή ύψους μέχρι 1.000 € (Χίλια Ευρώ). Οι παραπάνω 
ποινές δεν απαλλάσσουν τον παραβάτη από τυχόν 
άλλες ποινικές ευθύνες.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί:
• με εισήγηση του Διευθυντή Πτητικών Προτύπων 

(Δ2) προς τον Διοικητή της ΥΠΑ.
• με εισήγηση της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομο−

σπονδίας προς τον Διευθυντή της ΥΠΑ/Δ2 και την 
σύμφωνη γνώμη αυτού, ο οποίος θα διαχειριστή την 
τροποποίηση.
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Ο παρόν κανονισμός που ισχύει από την δημοσίευσή 
του να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2009

Ο Διοικητής κ.α.α.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΟΥΝΗΣ

F
    Αριθμ. 3 (3)
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με 

«ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στoν Αντινομάρχη Σταυρα−
κάκη Εμμανουήλ.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Ν.Α.» με 

τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων 
μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3013/2002.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α΄ και Β΄ βαθμού».

3. Την τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Εσωτε−
ρικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών της Ν.Α Ρεθύμνης (ΦΕΚ 1655/13−8−2009).

4. Την με αριθμ. 2/2/4−1−2009 απόφαση του Ν.Σ. της 
Ν.Α. Ρεθύμνου περί «Καθορισμού αριθμού Νομαρχια−
κών Επιτροπών, Αρμοδιοτήτων και εκλογή μελών».

5. Την με αριθμ. 1/1−1−2010 απόφασή μας για ορισμό 
Αντινομαρχών.

6. Την με αριθμ. 2/1−1−2010 απόφασή μας ορισμού 
Προέδρων Ν.Ε.

7. Την με αριθμ. 7802/31−12−2007 απόφασή μας 
περί ανάθεσης εξουσίας υπογραφής αποφάσεων, 
εγγράφων, ενταλμάτων ή άλλων πράξεων, αποφα−
σίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη Σταυρακάκη Εμ−
μανουήλ την, με εντολή μας, άσκηση των παρακάτω 
αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων και Αυτοτελών τμημάτων 
της Ν.Α και τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει μετά 
από τις εισηγήσεις των οικείων προϊσταμένων με 
«Εντολή Νομάρχη» ως κατωτέρω:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
1. Αποφάσεις σύστασης καταστατικών Α.Ε.
2. Αποφάσεις διενέργειας εκθέσεων.
3. Αποφάσεις εντολών ελέγχων σε ελεγκτές Ανω−

νύμων εταιριών.
4. Αποφάσεις περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθ−

μών.
5. Απόφαση ανάκλησης αδείας, σύστασης Α.Ε. σύμ−

φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Απόφαση για άσκηση ελέγχου Α.Ε.
7. Απόφαση χορήγησης άδειας σύγκλησης Διοικη−

τικού Συμβουλίου Α.Ε. στην αλλοδαπή.
8. Έγκριση παράτασης της νομικής υπόστασης Α.Ε. 

που τελεί υπό εκκαθάριση.
9. Έγκριση συγχώνευσης Α.Ε. που εδρεύουν στο 

Νομό.
10. Απόφαση άδειας λειτουργίας ειδικών εκθέσεων 

(κλαδικών – γενικών) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προβολής εμπορι−

κών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών, χειρο−
τεχνικών κλπ προϊόντων και υπηρεσιών εκτός από 
εκθέσεις εικαστικών τεχνών.

11.  Απόφαση χορήγησης άδειας καταλληλότητας 
εκθεσιακών χώρων τέλεσης εκθέσεων.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
12. Απόφαση χορήγησης πτυχίων και αδειών οδή−

γησης γεωργικών μηχανημάτων.
13. Απόφαση απόσυρσης από την κυκλοφορία αγρο−

τικών μηχανημάτων.
14. Απόφαση λήψης μέτρων προστασίας αρδευτι−

κών υδάτων.
15. Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων 

αναδασμού.
16. Απόφαση εισδοχής ποιμνίων σε θερινές και χει−

μερινές βοσκές.
17. Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων 

διανομής.
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
18. Αποφάσεις αρχικής έκδοσης ή ανανέωσης εμπει−

ροτεχνικού πτυχίου.
19. αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών καταλληλό−

τητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του οικοπέ−
δου για ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής 
οικοπέδου μετά κτίριο κατάλληλου να χαρακτηριστεί 
ως διδακτήριο (άρθρο 16 του ΑΝ 627/68, όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 513/76− ΦΕΚ 
356/Α).

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.
20. Θεώρηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσε−

ων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
21. Εποπτεία λειτουργίας του Κλιμακίου Ελέγχου 

Ποιότητας Περιβάλλοντος.
Η υπ’ αριθμ. 7802/31−12−2007 απόφασή μας ισχύει 

κατά τα λοιπά, απολύτως.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται η Αντινομάρχης Σταυ−

ρακάκη Εμμανουήλ οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες 
σ’ αυτόν θα ασκούνται από τον υποφαινόμενο.

Η παρούσα ισχύει από 1−1−2010 έως 31−12−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 1 Ιανουαρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

F

    Αριθμ. 4 (4)
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με 

«ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στoν Αντινομάρχη Νικο−
λούδη Ιωάννη.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Ν.Α.» με 

τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων 
μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3013/2002.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α΄και Β΄ βαθμού».



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 101

3. Την τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Εσωτε−
ρικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών της Ν.Α Ρεθύμνης (ΦΕΚ 1655/13−8−2009).

4. Την με αριθμ. 2/2/4−1−2009 απόφαση του Ν.Σ. της 
Ν.Α. Ρεθύμνου περί «Καθορισμού αριθμού Νομαρχια−
κών Επιτροπών, Αρμοδιοτήτων και εκλογή μελών».

5. Την με αριθμ. 1/1−1−2010 απόφασή μας για ορισμό 
Αντινομαρχών.

6. Την με αριθμ. 2/1−1−2010 απόφασή μας ορισμού 
Προέδρων Ν.Ε.

7. Την με αριθμ. 7802/31−12−2007 απόφασή μας 
περί ανάθεσης εξουσίας υπογραφής αποφάσεων, 
εγγράφων, ενταλμάτων ή άλλων πράξεων, αποφα−
σίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη Νικολούδη Ιω−
άννη την, με εντολή μας, άσκηση των παρακάτω 
αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων και Αυτοτελών τμημάτων 
της Ν.Α και τoν εξουσιοδοτούμε να υπογράφει μετά 
από τις εισηγήσεις των οικείων προϊσταμένων με 
«Εντολή Νομάρχη» ως κατωτέρω:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
1. Αποφάσεις ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων 

Νομού Ρεθύμνης καθώς και καταστημάτων Υγρών 
Καυσίμων.

2. Αποφάσεις διόρθωσης ηλικίας και αλλαγής επω−
νύμου στα Μητρώα Αρρένων και πρόσληψη πατρω−
νύμου και μητρωνύμου.

3. Αποφάσεις χορήγησης άδειας σύστασης Δικαι−
οπραξίας (άρθρ.9, 32 του Ν. 1892/90).

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
4. Αποφάσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών, 

ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Κέντρων Θεωρητικής 
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), σχο−
λών επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων και 
σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μετα−
φοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.

5. Αποφάσεις, χορήγησης και ανανέωσης αδειών 
άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών 
και εμπορευμάτων, ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων και πιστοποιητικού επαγγελματικής 
κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων

6. Αποφάσεις, χορήγησης προθεσμίας για προσω−
ρινή λειτουργία σε επιχειρήσεις οδικών μεταφορέων 
εμπορευμάτων και επιβατών σε περίπτωση αποχώρη−
σης από οποιαδήποτε αιτία του φυσικού προσώπου 
που έχει λάβει την άδεια και ασκούσε το επάγγελμα 
του οδικού μεταφορέα.

7. Αποφάσεις χορήγησης δικαιώματος θέσης σε 
κυκλοφορία αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, μεταβο−
λές του εν λόγω δικαιώματος και της κατάστασης 
των αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης καθώς και τον 
καθορισμό του εξωτερικού χρωματισμού τους.

8. Αποφάσεις έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία αυτο−
κινήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης από Δήμους ή 
Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του άρθρου 46 του Ν. 1416/84, ο καθορισμός της χρο−

νολογίας μέχρι την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία 
αυτών.

9. Αποφάσεις χορήγησης αδειών κατοχής ίδρυσης 
και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, ασυρμάτων 
τηλεφώνων, συσκευών σταθμών ασυρμάτου, δεκτών 
λήψης ραδιοανακοινώσεων.

10. Αποφάσεις χορήγησης πτυχίου χειριστή ασυρ−
μάτου, ραδιοερασιτέχνη και άδειας άσκησης επαγ−
γέλματος ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη.

11. Αποφάσεις χορήγησης αδειών λειτουργίας ρα−
διοηλεκτρικών εργαστηρίων.

12. Αποφάσεις χορήγησης ειδικής άδειας για λει−
τουργία συσκευών ηλεκτρονικών –ηλεκτρικών σε χώ−
ρους για τους οποίους οι συσκευές αυτές δεν έχουν 
επαρκή θωράκιση από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (άρθρο 3 παρ. 4 ΚΥΑ 94619/8682/1993 
ΦΕΚ 688 Β).

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
13. Απόφαση έκδοσης βεβαιώσεων – ταξινόμησης 

αυτοκινήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
14. Αποφάσεις έκδοσης παραχωρητηρίων κατοικιών 

Πρόνοιας, έναρξη προγραμμάτων Λαϊκής Κατοικίας 
και θεομηνιοπλήκτων και στεγαστικά θέματα.

15. Αποφάσεις χορήγησης πιστοποιητικών οικονο−
μικής αδυναμίας για εισαγωγή ατόμων σε Ιδρύματα 
(Γηροκομεία, Χρονίων Παθήσεων, Ορφανοτροφεία, 
κα).

16. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών και ορισμού 
Κοινωνικού Συμβούλου για έλεγχο Ιδιωτικών Παιδικών 
σταθμών, Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.α.

17. Αποφάσεις διενέργειας Εράνων και Λαχειοφό−
ρων Αγορών.

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
(ΚΕΠ).

18. Ορισμός υπαλλήλων υπευθύνων για την επικύ−
ρωση των διοικητικών εγγράφων και για τη θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής.

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ−
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

19. Η χορήγηση άδειας για τη χρήση προσωνυμίας, 
καθώς και η αλλαγή εγκριθείσας προσωνυμίας σε 
φροντιστήρια (άρθρο 7 και 73 παρ. 1 του α.ν 2545/1940 
ΦΕΚ 287 Α).

20. Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοι−
νής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώ−
σεων κοινού ενδιαφέροντος (άρθρο 41 παρ. 3 του Ν. 
1566/1985).

21. Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό 
(Υ.Α.Γ2/4832/28.11.1990).

22. Έγκριση σχολικών εκδρομών εσωτερικού (ΚΕΦ. 
Β4 της Υ.Α.Γ2/4832/28.11.90 ΦΕΚ 762/90 τ.β’).

23. Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή 
επιδημικής νόσου (άρθρο 7 του Π.Δ. 483/77 και άρθρου 5
του Π.Δ. 484/77 ΦΕΚ 149/Α΄).

24. Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων (άρθρο 53 του Ν. 1566/1985).

25. Κυρώσεις στους γονείς και κηδεμόνες που δεν 
εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμε−



102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

λούν για την τακτική φοίτηση τους (άρθρο 2 παρ.3 
Ν.1566/85 ΦΕΚ 167 Α΄).

26. Καθορισμός των συνδιαλέξεων που επιτρέπονται 
κατά μήνα για κάθε τηλεφωνική σύνδεση (άρθρο 4 παρ. 1ζ
Π.Δ. 173/85).

27. Έγκριση εγκατάστασης τηλετύπων (ΤΕΛΕΞ) στις 
υπηρεσίες εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 2δ΄ Π.Δ. 347/86 –
ΦΕΚ 154/Α΄).

28. Καθορισμός των σχολείων και των περιφερεια−
κών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ που δικαιούνται να πραγ−
ματοποιούν υπεραστικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
μέσω ΟΤΕ (άρθρο 4 παρ. 1 στ’ Π.Δ. 173/85 – ΦΕΚ 59 
Α΄).

29. Οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκ−
δηλώσεων για τους μαθητές (άρθρο 47 παρ. 3 του
Ν. 1566/85 – ΦΕΚ167/Α΄).

30. Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων προς τα κάθε 
μορφής Ν.Π.Δ.Δ. και τις υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΠΕ−
ΠΘ και η έγκριση κυκλοφορίας τους (άρθρο 1 του Π.Δ. 
2396/53 – ΦΕΚ 117 Α΄ και άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 173/85 –
ΦΕΚ 59/85 Α΄).

31. Έκδοση απόφασης για τη μεταβίβαση περιουσί−
ας των σχολικών μονάδων στους οργανισμούς τοπι−
κής αυτοδιοίκησης (άρθρο 31 Ν. 2009/92).

Η υπ’ αριθμ. 7802/31−12−2007 απόφασή μας ισχύει 
κατά τα λοιπά απολύτως.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντινομάρχης Νι−
κολούδης Ιωάννης οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες 
σ΄αυτόν θα ασκούνται από τον υποφαινόμενο.

Η παρούσα ισχύει από 1−1−2010 έως 31−12−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 1 Ιανουαρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6)
      Στο ΦΕΚ 561/27−3−2009 Τεύχος Β στο οποίο δημοσι−

εύθηκε η ΙΕ/2365/1287/ΠΟ2/5/00134/Ε/ν.3299/2004/9−3−
2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης για την υπαγωγή 
της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ και ΣΙΑ Ε.Ε» 
στο Ροδίτη Κομοτηνής, διορθώνεται:

O αριθμός πρωτοκόλλου από το λανθασμένο:
ΙΕ/2365/1287/ΠΟ2/5/00134/Ε/ν.3299/2004/9−3−2009,
στο ορθό:
ΙΕ/2365/1287/ΠΟ2/5/00145/Ε/ν.3299/2004/9−3−2009.

  (Από την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02000091301100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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