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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4943
Κύρωση Πρωτοκόλλων σχετικών με την τροποποίηση των άρθρων 50 (α) και 56 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλων
Πρωτόκολλα σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων
50 (α) και 56 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας
A. Πρωτόκολλο σχετικό με την τροποποίηση του άρθρου 50 (α) της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας
B. Πρωτόκολλο σχετικό με την τροποποίηση του άρθρου
56 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλων
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγματος τα Πρωτόκολλα σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 50 (α) και 56 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία υιοθετήθηκαν στο
Μόντρεαλ, στις 6 Οκτωβρίου 2016, κατά την 39η Σύνοδο
της Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Τα κείμενα των Πρωτοκόλλων, σε πρωτότυπο
στην αγγλική γλώσσα και η μετάφραση στην ελληνική,
έχουν ως εξής:

Αρ. Φύλλου 116
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PROTOCOL
RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 50(a)
OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
Signed at Montréal on 6 October 2016
THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
HAVING MET in its Thirty-ninth Session at Montréal on 1 October 2016,
HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the
membership of the Council in order to ensure better balance by means of an increased
representation of Contracting States,
HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-six
to forty,
HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,
1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid,
the following proposed amendment to the said Convention:
“In Article 50(a) of the Convention the second sentence shall be amended by replacing ‘thirtysix’ by ‘forty’.”;
2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one
hundred and twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the
proposed amendment aforesaid shall come into force;
3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw
up a Protocol, in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of
which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the
matter hereinafter appearing:
a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.
b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the
said Convention on International Civil Aviation.
c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation
Organization.
d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date
on which the one hundred and twenty-eighth instrument of ratification is so deposited.
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e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit
of each ratification of the Protocol.
f) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention
of the date on which the Protocol comes into force.
g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the
Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the
International Civil Aviation Organization.
CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.
IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth
Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized
thereto by the Assembly, sign this Protocol.
DONE at Montréal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a
single document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each
text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the
International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by
the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.
A. Abdul Rahman
Liu
President of the Thirty-ninth Session
General
of the Assembly

F.
Secretary
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ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃ
ɅɃɉ ȰɌɃɆȰ ɇɈȸɁ ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸ ɈɃɉ ȰɆȺɆɃɉ 50(ɲ)
Ɉȸɇ ɇɉɀȲȰɇȸɇ ȴȻȵȺɁɃɉɇ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ ȰȵɆɃɅɃɆȻȰɇ
ɉʋɸɶʌɳʔɻ ʍʏʉ ɀʊʆʏʌɸɲʄ ʍʏɿʎ 6 Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ 2016
ȸ ɇɉɁȵȿȵɉɇȸ ɈɃɉ ȴȻȵȺɁɃɉɇ ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɉ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ ȰȵɆɃɅɃɆȻȰɇ
ɇɉɁȵȿȺɃɉɇȰ ʍʏɻʆ ʏʌɿɲʃʉʍʏɼ ɹʆɲʏɻ ɇʑʆʉɷʊ ʏɻʎ ʍʏʉ ɀʊʆʏʌɸɲʄ ʏɻʆ 1ɻ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ 2016,
ȵɍɃɁɈȰɇ ȿȰȲȵȻ ɉɅɃɎȸ ʊʏɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɸʋɿɽʐʅʀɲ ʅɸɶɳʄʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ
ʃʌɲʏʙʆ ɻ ɲʑʇɻʍɻ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ ʃɲʄʑʏɸʌɻ
ɿʍʉʌʌʉʋʀɲ ʅɹʍʘ ɲʐʇɻʅɹʆɻʎ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ ʏʘʆ ɇʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ Ⱦʌɲʏʙʆ,
ȵɍɃɁɈȰɇ ɉɅɃɎȸ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ʍʃʊʋɿʅʉ ʆɲ ɲʐʇɻɽʉʑʆ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ʍʙʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏʌɿɳʆʏɲ
ɹʇɿ
ʍɸ
ʍɲʌɳʆʏɲ,
ȵɍɃɁɈȰɇ ɉɅɃɎȸ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ʆɲ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀ, ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏɲ ʍʃʉʋʊ, ɻ
ɇʑʅɴɲʍɻ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ ʋʉʐ ʐʋɸɶʌɳʔɻ ʍʏʉ ɇɿʃɳɶʉ ʏɻʆ ɹɴɷʉʅɻ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ
ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ ʏʉʐ 1944,
1. ȵȳȾɆȻɁȵȻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 94 (ɲ) ʏɻʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ,
ʏɻʆ ɲʃʊʄʉʐɽɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇʑʅɴɲʍɻʎ:
"ɇʏʉ ɳʌɽʌʉ 50 (ɲ) ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ, ɻ ɷɸʑʏɸʌɻ ʋʌʊʏɲʍɻ ʏʌʉʋʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʏʉʐ «ʏʌɿɳʆʏɲ ɹʇɿ» ɲʋʊ ʏʉ «ʍɲʌɳʆʏɲ»".
2. ȾȰȺɃɆȻȷȵȻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ɳʌɽʌʉʐ 94 (ɲ) ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇʑʅɴɲʍɻʎ,
ʍɸ ɸʃɲʏʊʆ ɸʀʃʉʍɿ ʉʃʏʙ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɇʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ Ⱦʌɲʏʙʆ ʅɸ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʏɻʆ
ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɽɲ ʏɸɽɸʀ ʍɸ ɿʍʖʑ.
3. ȰɅɃɌȰɇȻȷȵȻ ʊʏɿ ʉ ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ʏʉʐ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ
ʍʐʆʏɳʍʍɸɿ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ, ʍʏɻʆ ɲɶɶʄɿʃɼ, ɲʌɲɴɿʃɼ, ʃɿʆɸɺɿʃɼ, ɶɲʄʄɿʃɼ, ʌʘʍɿʃɼ ʃɲɿ ɿʍʋɲʆɿʃɼ
ɶʄʙʍʍɲ, ʃɲɽɸʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɸʇʀʍʉʐ ɲʐɽɸʆʏɿʃɼ ɸʆʍʘʅɲʏʙʆʉʆʏɲʎ ʏɻʆ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʏɿʎ ʃɲʏʘʏɹʌʘ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ:
ɲ) Ɉʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ʐʋʉɶʌɲʔɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ Ʌʌʊɸɷʌʉ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ȳɸʆɿʃʊ
ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ɲʐʏɼʎ.
ɴ) Ɉʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɲʆʉɿʃʏʊ ʋʌʉʎ ʃʑʌʘʍɻ ɲʋʊ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ Ⱦʌɳʏʉʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɹʖɸɿ
ɸʋɿʃʐʌʙʍɸɿ ɼ ɹʖɸɿ ʋʌʉʍʖʘʌɼʍɸɿ ʍʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇʑʅɴɲʍɻ ʋɸʌʀ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ.
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ɶ) Ɉɲ ʊʌɶɲʆɲ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻʎ ɽɲ ʃɲʏɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ȴɿɸɽʆɼ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ.
ɷ) Ɉʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ʏɸɽɸʀ ʍɸ ɿʍʖʑ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɲ Ⱦʌɳʏɻ ʋʉʐ ʏʉ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʃʐʌʙʍɸɿ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ʏʉ ɸʃɲʏʉʍʏʊ ɸɿʃʉʍʏʊ ʊɶɷʉʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻʎ.
ɸ) Ƀ ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ɽɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀ ɲʅɹʍʘʎ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ɇʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆɲ Ⱦʌɳʏɻ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʃɳɽɸ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻʎ ʏʉʐ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ.
ʍʏ) Ƀ ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ɽɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿ ɲʅɹʍʘʎ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ɇʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆɲ Ⱦʌɳʏɻ ʍʏɻʆ
ɸʆ ʄʊɶʘ ɇʑʅɴɲʍɻ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʏʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ʏɸɽɸʀ ʍɸ ɿʍʖʑ.
ɺ) Ʉʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʍɸ ʃɳɽɸ ɇʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉ Ⱦʌɳʏʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʃʐʌʙʆɸɿ ʏʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ, ʏʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʏʀɽɸʏɲɿ ʍɸ ɿʍʖʑ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏʉʐ
ʉʌɶɳʆʉʐ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻʎ ʍʏʉ ȴɿɸɽʆɼ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ.
ɇɉɁȵɅɏɇ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ ʋʌɳʇɻ ʏɻʎ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ, ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ
ʍʐʆʏɳʖɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉʆ ȳɸʆɿʃʊ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ʏʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ.

ɇȵ ɅȻɇɈɏɇȸ ɈɏɁ ȰɁɏɈȵɆɏ, ʉ Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ʃɲɿ ʉ ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲʎ
ʏʌɿɲʃʉʍʏɼʎ ɹʆɲʏɻʎ ɇʐʆʊɷʉʐ ʏɻʎ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ, ɷɸʊʆʏʘʎ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉɿ ʋʌʉʎ ʏʉʑʏʉ ɲʋʊ ʏɻ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻ, ʐʋʉɶʌɳʔʉʐʆ ʏʉ
ʋɲʌʊʆ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ.
ȵȳȻɁȵ ʍʏʉ ɀʊʆʏʌɸɲʄ ʏɻʆ ɹʃʏɻ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ʅɻʆʊʎ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷɸʎ ɷɸʃɲɹʇɿ,
ʍɸ ɹʆɲ ɸʆɿɲʀʉ ɹɶɶʌɲʔʉ ʍʏɻʆ ɲɶɶʄɿʃɼ, ɲʌɲɴɿʃɼ, ʃɿʆɸɺɿʃɼ, ɶɲʄʄɿʃɼ, ʌʘʍɿʃɼ ʃɲɿ ɿʍʋɲʆɿʃɼ
ɶʄʙʍʍɲ, ʃɲɿ ʃɳɽɸ ʃɸʀʅɸʆʉ ɸʀʆɲɿ ɸʇʀʍʉʐ ɲʐɽɸʆʏɿʃʊ. Ɉʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ʋɲʌɲʅɸʀʆɸɿ
ʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆʉ ʍʏɲ ɲʌʖɸʀɲ ʏʉʐ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ ʃɲɿ
ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ ɲʆʏʀɶʌɲʔɳ ʏʉʐ ɽɲ ɷɿɲɴɿɴɲʍɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏʉ ȳɸʆɿʃʊ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ʏʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ʍɸ
ʊʄɲ ʏɲ ɇʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆɲ Ⱦʌɳʏɻ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ ʋʉʐ ɹɶɿʆɸ ʍʏʉ
ɇɿʃɳɶʉ ʏɻʆ ɹɴɷʉʅɻ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ 1944.

Ȱ. Abdul Rahman
Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ʏɻʎ Ɉʌɿɲʃʉʍʏɼʎ ɹʆɲʏɻʎ
ɇʐʆʊɷʉʐ ʏɻʎ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ

F. Liu
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ
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PROTOCOL
RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56
OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
Signed at Montréal on 6 October 2016
THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
HAVING MET in its Thirty-ninth Session at Montréal on 1 October 2016,
HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to enlarge the membership
of the
Air Navigation Commission,
HAVING CONSIDERED it proper to increase the membership of that body from nineteen to
twenty-one, and
HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,
1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid,
the following proposed amendment to the said Convention:
“In Article 56 of the Convention the expression ‘nineteen members’ shall be replaced by
‘twenty - one members’.”;
2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one
hundred and twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the
aforesaid amendment shall come into force; and
3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization shall
draw up a Protocol, in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages,
each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned
and the matters hereinafter appearing:
a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.
b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the
said Convention on International Civil Aviation.

Τεύχος A’ 116/21.06.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3929

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation
Organization.
d) The Protocol shall come into force in respect of the States that have ratified it on the date
on which the one hundred and twenty-eighth instrument of ratification is so deposited.
e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit
of each ratification of the Protocol.
f) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention
of the date on which the Protocol comes into force.
g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the
Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the
International Civil Aviation Organization.
CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.
IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth
Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized
thereto by the Assembly, sign this Protocol.
DONE at Montréal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a
single document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each
text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the
International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by
the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.
A. Abdul Rahman
President of the Thirty-ninth Session
of the Assembly

F. Liu
Secretary General
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ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃ
ɅɃɉ ȰɌɃɆȰ ɇɈȸɁ ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸ ɈɃɉ ȰɆȺɆɃɉ 56
Ɉȸɇ ɇɉɀȲȰɇȸɇ ȴȻȵȺɁɃɉɇ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ ȰȵɆɃɅɃɆȻȰɇ
ɉʋɸɶʌɳʔɻ ʍʏʉ ɀʊʆʏʌɸɲʄ ʍʏɿʎ 6 Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ 2016
ȸ ɇɉɁȵȿȵɉɇȸ ɈɃɉ ȴȻȵȺɁɃɉɇ ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɉ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ ȰȵɆɃɅɃɆȻȰɇ
ɇɉɁȵȿȺɃɉɇȰ ʍʏɻʆ ʏʌɿɲʃʉʍʏɼ ɹʆɲʏɻ ɇʑʆʉɷʊ ʏɻʎ ʍʏʉ ɀʊʆʏʌɸɲʄ ʏɻʆ 1ɻ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ 2016,
ȵɍɃɁɈȰɇ ȿȰȲȵȻ ɉɅɃɎȸ ʊʏɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɶɸʆɿʃɼ ɸʋɿɽʐʅʀɲ ʏʘʆ ɇʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ Ⱦʌɲʏʙʆ ɻ ɲʑʇɻʍɻ
ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ Ȱɸʌʉʆɲʐʏɿʄʀɲʎ,
ȵɍɃɁɈȰɇ ɉɅɃɎȸ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ʍʃʊʋɿʅʉ ʆɲ ɲʐʇɻɽʉʑʆ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ʍʙʅɲʏʉʎ ɲʋʊ
ɷɸʃɲɸʆʆɹɲ ʍɸ ɸʀʃʉʍɿ ɹʆɲ ʃɲɿ
ȵɍɃɁɈȰɇ ɉɅɃɎȸ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ʆɲ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀ, ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏɲ ʍʃʉʋʊ, ɻ
ɇʑʅɴɲʍɻ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ ʋʉʐ ɹɶɿʆɸ ʍʏʉ ɇɿʃɳɶʉ ʏɻʆ ɹɴɷʉʅɻ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ
ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ ʏʉʐ 1944,
1. ȵȳȾɆȻɁȵȻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 94 (ɲ) ʏɻʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ,
ʏɻʆ ɲʃʊʄʉʐɽɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇʑʅɴɲʍɻʎ:
"ɇʏʉ ɳʌɽʌʉ 56 ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ, ɻ ʔʌɳʍɻ «ɷɸʃɲɸʆʆɹɲ ʅɹʄɻ» ɽɲ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻ ʔʌɳʍɻ
«ɸʀʃʉʍɿ ɹʆɲ ʅɹʄɻ»".
2. ȾȰȺɃɆȻȷȵȻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ȱʌɽʌʉʐ 94 (ɲ) ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇʑʅɴɲʍɻʎ,
ʍɸ ɸʃɲʏʊʆ ɸʀʃʉʍɿ ʉʃʏʙ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɇʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ Ⱦʌɲʏʙʆ ʅɸ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʏɻʆ
ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɽɲ ʏɸɽɸʀ ʍɸ ɿʍʖʑ, ʃɲɿ
3. ȰɅɃɌȰɇȻȷȵȻ ʊʏɿ ʉ ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ʏʉʐ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ
ʍʐʆʏɳʍʍɸɿ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ, ʍʏɻʆ ɲɶɶʄɿʃɼ, ɲʌɲɴɿʃɼ, ʃɿʆɸɺɿʃɼ, ɶɲʄʄɿʃɼ, ʌʘʍɿʃɼ ʃɲɿ ɿʍʋɲʆɿʃɼ
ɶʄʙʍʍɲ, ʃɲɽɸʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɸʇʀʍʉʐ ɲʐɽɸʆʏɿʃɼ, ɸʆʍʘʅɲʏʙʆʉʆʏɲʎ ʏɻʆ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʏɲ ʃɲʏʘʏɹʌʘ ɽɹʅɲʏɲ:
ɲ) Ɉʉ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ʐʋʉɶʌɲʔɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ Ʌʌʊɸɷʌʉ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉ ȳɸʆɿʃʊ
ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ɲʐʏɼʎ.
ɴ) Ɉʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɲʆʉɿʃʏʊ ɶɿɲ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ɲʋʊ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ Ⱦʌɳʏʉʎ ɹʖɸɿ ɸʋɿʃʐʌʙʍɸɿ
ɼ ɹʖɸɿ ʋʌʉʍʖʘʌɼʍɸɿ ʍʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇʑʅɴɲʍɻ ʋɸʌʀ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ.
ɶ) Ɉɲ ʊʌɶɲʆɲ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻʎ ɽɲ ʃɲʏɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍʏʉ ȴɿɸɽʆɼ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ.
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ɷ) Ɉʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ʏɸɽɸʀ ʍɸ ɿʍʖʑ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɲ Ⱦʌɳʏɻ ʋʉʐ ʏʉ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʃʐʌʙʍɸɿ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ʏʉ ɸʃɲʏʉʍʏʊ ɸɿʃʉʍʏʊ ʊɶɷʉʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻʎ.
ɸ) Ƀ ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ɽɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀ ɲʅɹʍʘʎ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ɇʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆɲ Ⱦʌɳʏɻ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʃɳɽɸ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻʎ ʏʉʐ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ.
ʍʏ) Ƀ ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ɽɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀ ɲʅɹʍʘʎ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ɇʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆɲ Ⱦʌɳʏɻ ʍʏɻʆ ɸʆ
ʄʊɶʘ ɇʑʅɴɲʍɻ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʏʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʏʀɽɸʏɲɿ ʍɸ ɿʍʖʑ.
ɺ) ɇʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʃɳɽɸ ɇʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉ Ⱦʌɳʏʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʃʐʌʙʆɸɿ ʏʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ, ʏʉ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ʏʀɽɸʏɲɿ ʍɸ ɿʍʖʑ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏʉʐ
ʉʌɶɳʆʉʐ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻʎ ʍʏʉ ȴɿɸɽʆɼ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ.
ɇɉɁȵɅɏɇ,
ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ
ʏɻʆ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ
ʋʌɳʇɻ
ʏɻʎ
ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ,
ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʍʐʆʏɳʖɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉʆ ȳɸʆɿʃʊ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ʏʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ.

ɇȵ ɅȻɇɈɏɇȸ ɈɏɁ ȰɁɏɈȵɆɏ, ʉ Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ʃɲɿ ʉ ȳɸʆɿʃʊʎ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲʎ
Ɉʌɿɲʃʉʍʏɼʎ ɹʆɲʏɻʎ ɇʐʆʊɷʉʐ ʏɻʎ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ, ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉɿ ʋʌʉʎ ʏʉʑʏʉ ɲʋʊ ʏɻ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻ, ʐʋʉɶʌɳʔʉʐʆ ʏʉ ʋɲʌʊʆ
Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ.
ȵȳȻɁȵ ʍʏʉ ɀʊʆʏʌɸɲʄ ʏɻʆ ɹʃʏɻ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ʅɻʆʊʎ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷɸʎ ɷɸʃɲɹʇɿ, ʍɸ
ɹʆɲ ɸʆɿɲʀʉ ɹɶɶʌɲʔʉ ʍʏɻʆ ɲɶɶʄɿʃɼ, ɲʌɲɴɿʃɼ, ʃɿʆɸɺɿʃɼ, ɶɲʄʄɿʃɼ, ʌʘʍɿʃɼ ʃɲɿ ɿʍʋɲʆɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ, ʅɸ
ʃɳɽɸ ʃɸʀʅɸʆʉ ɸʇʀʍʉʐ ɲʐɽɸʆʏɿʃʊ. Ɉʉ ʋɲʌʊʆ Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ɽɲ ʋɲʌɲʅɸʀʆɸɿ ʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆʉ ʍʏɲ
ɲʌʖɸʀɲ ʏʉʐ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ ʃɲɿ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ ɲʆʏʀɶʌɲʔɳ ʏʉʐ ɽɲ
ɷɿɲɴɿɴɲʍɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏʉ ȳɸʆɿʃʊ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ʏʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ɇʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆɲ Ⱦʌɳʏɻ ʏɻʎ
ɇʑʅɴɲʍɻʎ
ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ ʋʉʐ ɹɶɿʆɸ ʍʏʉ ɇɿʃɳɶʉ ʏɻʆ ɹɴɷʉʅɻ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ 1944.

Ȱ. Abdul Rahman
Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ʏɻʎ Ɉʌɿɲʃʉʍʏɼʎ ɹʆɲʏɻʎ
ɇʐʆʊɷʉʐ ʏɻʎ ɇʐʆɹʄɸʐʍɻʎ

F. Liu
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲʎ
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πρωτοκόλλων που κυρώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. (δ) της παρ. 3 αυτών.
Παραγγέλλομαι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01001162106220012*

