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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση της υπ’ αρ. 3122.1/4873/01/3.6.2015
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «PREMIUM BUNKERING S.A.» με έδρα στα
νησιά Μάρσαλ.

2

Ανάκληση της υπ’ αρ. 2212.2-1/5277/55483/2019/
22-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί εγκατάστασης
στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «REALM OF
THE SEAS SHIPPING INC.» με έδρα στον Παναμά.

3

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών
στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2212.2-1/4873/67932/2020
(1)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 3122.1/4873/01/3.6.2015
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «PREMIUM BUNKERING S.A.» με έδρα στα
νησιά Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την
παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
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στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (Α΄ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012
’’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών’’ (Α’ 141)» (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),
ιβ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής...» (Α΄ 114),
ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β΄ 3263)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (Β΄ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β΄ 919)
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιστ. της υπ’ αρ. 3122.1/4873/01/03-06-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1110).
2. Την από 16 Σεπτεμβρίου 2020 αίτηση της εταιρείας
«PREMIUM BUNKERING S.A.», με την οποία ζήτησε την
ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της
στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 3122.1/4873/01/03-062015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β΄ 1110) σχετικά
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με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019
γραφείου της εταιρείας «PREMIUM BUNKERING S.A.» με
έδρα στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε δύο (2)
μήνες από την έκδοση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5277/67939/2020
(2)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 2212.2-1/5277/55483/2019/
22-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής περί εγκατάστασης
στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «REALM OF
THE SEAS SHIPPING INC.» με έδρα στον Παναμά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την
παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (Α΄ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012
’’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών’’ (Α’ 141)» (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),
ιβ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής...» (Α΄ 114),
ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,
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ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β΄ 3263)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (Β΄ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β΄ 919)
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιστ. της υπ’ αρ. 2212.2-1/5277/55483/2019/22-7-2019
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 3144).
2. Την από 29 Σεπτεμβρίου 2020 αίτηση της εταιρείας
«REALM OF THE SEAS SHIPPING INC.», με την οποία ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου
της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 2212.2-1/5277/55483/
2019/22-7-2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 3144) σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των
α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994,
ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019 γραφείου της
εταιρείας «REALM OF THE SEAS SHIPPING INC.» με έδρα
στον ΠΑΝΑΜΑ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε δύο (2)
μήνες από την έκδοση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 110/5/1.10.2020
(3)
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών
στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο - Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
(Α’ 156).
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2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 9 του άρθρου 40 και
της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως
τροποποιήθηκε με το ν.4602/2019 (Α’ 45).
3. Την υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για
την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και
πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα
’’Ελληνικό Κτηματολόγιο’’ - Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων
του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών - Ψηφιακή
εγγραφή αιτήσεων - Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και
Υποθηκών» (Β’ 1390).
4. Την υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα
Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης
του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390)»
(Β’ 2681).
5. Την υπ’ αρ. 106/18/06.08.2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Τήρηση από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο των ηλεκτρονικών αρχείων των
έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών
Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου που έχουν αντικαταστήσει τα βιβλία Μεταγραφών - Υποθηκών - Κατασχέσεων Διεκδικήσεων και τα αντίστοιχα Αλφαβητικά Ευρετήρια Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης
(Β’ 1390)» (Β’ 3486).
5. Την υπό στοιχεία ΓΔ 1422/2013803/25.9.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
6. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει
αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό
Κτηματολόγιο, αποφασίζει:
Άρθρο 1
1. Μετά το «Άρθρο 1Α» της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019
απόφασης του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο
(Β’ 1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1
της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 ίδιας απόφασης (Β’ 2681),
προστίθεται «Άρθρο 1Β» ως εξής:
«Άρθρο 1Β
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων
για τη χορήγηση πιστοποιητικών
από τα Κτηματολογικά Βιβλία - Αρχές Προϋποθέσεις - Τρόπος - Διαδικασία
1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 από τα τηρούμενα βιβλία, διενεργείται από κάθε φυσικό και νομικό
πρόσωπο, στο εξής «Χρήστης Αιτών», που έχει έννομο
συμφέρον και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
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2. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων της παρ. 1
μπορεί να διενεργείται καθόλη τη διάρκεια κάθε ημερολογιακής ημέρας.
3. Για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων της παρ. 1 που διαχειρίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο «Χρήστης
Αιτών» εισάγει τους κωδικούς που διαθέτει για την εισαγωγή στο taxisnet. Ο «Χρήστης Αιτών» μετά την εισαγωγή του στην εφαρμογή, συμπληρώνει τη φόρμα
της ηλεκτρονικής αίτησης και συγκεκριμένα πεδία που
αφορούν στο είδος του αιτούμενου πιστοποιητικού και
το Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα στο οποίο
απευθύνεται η αίτηση, καθώς και την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης για την οποία προορίζεται το αιτούμενο
στοιχείο. Τα στοιχεία του αιτούντος ανακαλούνται από
το σύστημα αυτοματοποιημένα μετά την εισαγωγή του,
κατά μεταφορά από τη εφαρμογή του taxisnet. Για τις
υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα χορηγούμενα πιστοποιητικά, διενεργούνται κατά την εκτέλεση της διαδικασίας
συστημικοί έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας.
4. Ο τρόπος πληρωμής και η πιστοποίηση των καταβαλλόμενων τελών κατά την ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων
και λοιπών στοιχείων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ρυθμίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 4512/2018.
5. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, διαγράμματα και
λοιπά στοιχεία έχουν μορφή pdf, φέρουν υπογραφή
και σφραγίδα του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού
Γραφείου και ψηφιακή υπογραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό
Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που για το Κτηματολογικό Γραφείο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018
δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1
του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του,
το πιστοποιητικό φέρει υπογραφή κατά νόμιμη διά της
παρούσας εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Στα πιστοποιητικά
αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την
πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους μέσω λειτουργίας
υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας. Το εκτύπωμα
του πιστοποιητικού που αποστέλλεται από το Κτηματολογικό Γραφείο στον αιτούντα και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
6. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής εποπτεύεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική
ή λειτουργική, διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά
την άρση της. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων
του ν. 4624/2019 (Α’ 137)».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Άρθρο 2
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και
στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο του ν. 4512/2018 για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων της παρ. 1 του
άρθρου 22 του ν. 2664/1998 από τα τηρούμενα βιβλία,
εφαρμόζονται από την 19η Οκτωβρίου 2020 για αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού καταχώρισης, αντιγράφου
κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τις ίδιες Υπηρεσίες.

Τεύχος B’ 4584/16.10.2020

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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