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Απαιτήσεις των Κανονισμών 
για τις πτήσεις ΣμηΕΑ

Βασικός Σκοπός των Κανονισμών :
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
-  Ανθρώπων στο έδαφος και
-  Άλλων  αεροσκαφών, Επανδρωμένων και μη

Αυτό διασφαλίζεται μέσα από ένα κανονιστικό 
πλαίσιο :
Επιχειρησιακών περιορισμών
Απαιτήσεων για τους χειριστές
Τεχνικών απαιτήσεων για τα ΣμηΕΑ 

Εθνικός Κανονισμός ΣμηΕΑ



Εθνικοί  Κανονισμοί ΣμηΕΑ

Αποφάσεις Διοικητή ΥΠΑ δημοσιευμένες στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
ØΚανονισμός-Γενικό Πλαίσιο για τις πτήσεις ΣμηΕΑ
(ΦEK/Β/3152/30.9.2016)
ØΚανονισμός Εκπαιδευτικών  Κέντρων και 
αδειοδότησης χειριστών ΣμηΕΑ 
(ΦEK/Β/4527/30.12.2016)



Απαιτήσεις των Εθνικών Κανονισμών για τις 
πτήσεις ΣμηΕΑ στην Ελλάδα

ØΕγγραφή στο Ειδικό Μητρώο των ΣμηΕΑ για :
 - Πτητικά μέσα
 - Χειριστές
 - Εκμεταλλευόμενους (επαγγελματίες ή 
ερασιτέχνες)
ØΆδειες για τους εκμεταλλευόμενους και τους 
χειριστές 
ØΆδειες χρήσης εναερίου χώρου όπου απαιτείται 
λόγω περιορισμών/απαγορεύσεων.

Εθνικός Κανονισμός ΣμηΕΑ



Ευρωπαϊκοί  Κανονισμοί ΣμηΕΑ

UAS -EASA  EASY ACCESS  RULES  
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-
unmanned-aircraft-systems-regulation-eu 



Ευρωπαϊκοί  Κανονισμοί ΣμηΕΑ

Eυρωπαϊκοί  Κανονισμοί  και Ερωτήσεις – Απαντήσεις  στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ :
www.ypa.gr
https://uas.hcaa.gr/Account/Login?ReturnUrl=%2F 



Ευρωπαϊκοί  Κανονισμοί ΣμηΕΑ
EASA published FAQs on European drones regulation
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-published-faqs-
european-drones-regulation

•Regulations on UAS (drone) explained
•Registration requirements
•Training requirements
•Operational Authorisation Requirements
•Requirements once in the air
•General requirements
•Drones without CE class markings
•Racing and/or flying drones with goggles (FPV)
•Building your own drones (privately built) 
•Providing services (commercial and other) with drone(s)
•Non-EU visitor / Drone Operator
•Model aircraft 
•Light drone operator certificate (LUC)



Μεταβατικές Διατάξεις των 
Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

ΕΚ 947/2019
Άρθρο 20
Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση ορισμένων ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» κατηγορία
 Οι τύποι ΣμηΕΑ κατά την έννοια της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τον κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/945 και οι οποίοι δεν αποτελούν ιδιοκατασκευή, 
επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να εκτελούν πτητικές λειτουργίες υπό τους ακόλουθους 
όρους, όταν οι εν λόγω τύποι ΣμηΕΑ έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 
2022: 
α) στην υποκατηγορία Α1 όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος, υπό τον όρο ότι 
το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 250 g, 
περιλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου του
β) στην υποκατηγορία Α3 όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος, υπό τον όρο ότι 
το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 25 kg, 
περιλαμβανομένων των καυσίμων και του ωφέλιμου φορτίου του.



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

ΕΚ 947/2019
Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, η χρήση ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» κατηγορία τα οποία δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των μερών 1 έως 5 του παραρτήματος του κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945 επιτρέπεται για μεταβατική περίοδο δύο ετών 
η οποία θα αρχίσει ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, υπό τους ακόλουθους όρους:
 α) ο χειρισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 
500 g πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του σημείου 
UAS.OPEN.020 παράγραφος 1 του μέρους A του παραρτήματος από χειριστή εξ 
αποστάσεως ο οποίος διαθέτει επίπεδο επάρκειας καθοριζόμενο από το οικείο κράτος 
μέλος· 
β) ο χειρισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 2 
kg πραγματοποιείται εφόσον διατηρείται ελάχιστη οριζόντια απόσταση 50 μέτρων από 
πρόσωπα, και οι χειριστές εξ αποστάσεως διαθέτουν επίπεδο επάρκειας τουλάχιστον 
ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται στο σημείο UAS.OPEN.030 παράγραφος 2 του 
μέρους Α του παραρτήματος·
 γ) ο χειρισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης άνω των 2 
kg και κάτω των 25 kg πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του 
σημείου UAS.OPEN.040 παράγραφοι 1 και 2, και οι χειριστές εξ αποστάσεως διαθέτουν 
επίπεδο επάρκειας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται στο σημείο 
UAS.OPEN.020 παράγραφος 4 στοιχείο β) του μέρους Α του παραρτήματος.



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

ΕΚ 947/2019
Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις 
α) ο χειρισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 
500 g πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του σημείου 
UAS.OPEN.020 παράγραφος 1 του μέρους A του παραρτήματος από χειριστή εξ 
αποστάσεως ο οποίος διαθέτει επίπεδο επάρκειας καθοριζόμενο από το οικείο κράτος 
μέλος

UAS.OPEN.020 Πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία A1 
Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία Α1 συμμορφώνονται με όλους τους 
ακόλουθους όρους: 
(1) στην περίπτωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών της παραγράφου 5 στοιχείο δ), 
διεξάγονται κατά τρόπο ώστε ο χειριστής εξ αποστάσεως του μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους να μην πραγματοποιεί πτήση πάνω από συναθροίσεις προσώπων και να 
αναμένει ευλόγως ότι δεν θα πραγματοποιήσει πτήση πάνω από μη εμπλεκόμενα 
πρόσωπα. Σε περίπτωση απροσδόκητης υπέρπτησης μη εμπλεκόμενων προσώπων, ο 
χειριστής εξ αποστάσεως μειώνει όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο κατά τον οποίο 
το μη επανδρωμένο αεροσκάφος υπερίπταται των εν λόγω προσώπων·



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

ΕΚ 947/2019
Άρθρο 22
β) ο χειρισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 2 
kg πραγματοποιείται εφόσον διατηρείται ελάχιστη οριζόντια απόσταση 50 μέτρων από 
πρόσωπα, και οι χειριστές εξ αποστάσεως διαθέτουν επίπεδο επάρκειας τουλάχιστον 
ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται στο σημείο UAS.OPEN.030 παράγραφος 2 του 
μέρους Α του παραρτήματος



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ
UAS.OPEN.030    Πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία A2 
(2) εκτελούνται από χειριστή εξ αποστάσεως ο οποίος είναι εξοικειωμένος με το 
εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ΣμηΕΑ και ο οποίος διαθέτει 
πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή εξ αποστάσεως που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή 
ή από οντότητα αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης 
του φορέα εκμετάλ-λευσης ΣμηΕΑ. Ο χειριστής εξ αποστάσεως λαμβάνει το εν λόγω 
πιστοποιητικό εφόσον συμμορφώνεται με όλους τους ακόλουθους όρους και με τη σειρά 
με την οποία αναφέρονται: α) έχει ολοκληρώσει επιγραμμική σειρά εκπαιδευτικών 
μαθημάτων και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς επιγραμμική εξέταση θεωρητικών γνώσεων, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 στοιχείο β) του σημείου UAS.OPEN.020· β) έχει 
ολοκληρώσει πρακτική αυτοεκπαίδευση στις επιχειρησιακές συνθήκες της υποκατηγορίας 
Α3 που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του σημείου UAS.OPEN.040· γ) έχει 
δηλώσει την ολοκλήρωση της πρακτικής αυτοεκπαίδευσης του στοιχείου β) και έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς πρόσθετη εξέταση θεωρητικών γνώσεων παρεχόμενη από την 
αρμόδια αρχή ή από οντότητα αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταχώρισης του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ. Η εξέταση αποτελείται από τουλάχιστον 
30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γνώσεων 
του χειριστή εξ αποστάσεως όσον αφορά τις μεθόδους τεχνικού και επιχειρησιακού 
μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος και οι οποίες κατανέμονται καταλλήλως μεταξύ των 
ακόλουθων θεματικών τομέων: i) μετεωρολογία· ii) επιδόσεις πτήσης ΣμηΕΑ· iii) μέθοδοι 
τεχνικού και επιχειρησιακού μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος. 



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

UAS.OPEN.020 παράγραφος 4 στοιχείο β) του μέρους Α του παραρτήματος. 
(4) εκτελούνται από εξ αποστάσεως χειριστή ο οποίος:
β) στην περίπτωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατηγορίας C1, κατά τα οριζόμενα στο 
μέρος 2 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945, έχει 
ολοκληρώσει επιγραμμική σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και στη συνέχεια 
ολοκλήρωσε επιτυχώς επιγραμμική εξέταση θεωρητικών γνώσεων παρεχόμενη από την 
αρμόδια αρχή ή από οντότητα αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταχώρισης του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ. Η εξέταση αποτελείται από 40 ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών οι οποίες κατανέμονται καταλλήλως μεταξύ των ακόλουθων 
θεματικών τομέων:
 i) ασφάλεια πτήσεων·
 ii) περιορισμοί εναέριου χώρου·
 iii) νομοθεσία για την αεροπορία·
 iv) περιορισμοί ανθρώπινων επιδόσεων· 
v) επιχειρησιακές διαδικασίες· 
vi) γενικές γνώσεις περί ΣμηΕΑ·
vii) προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων· 
viii) ασφάλιση· 
ix) προστασία από έκνομες ενέργειες. 



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

ΕΚ 947/2019
Άρθρο 22
γ) ο χειρισμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης άνω των 2 kg 
και κάτω των 25 kg πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του 
σημείου UAS.OPEN.040 παράγραφοι 1 και 2, και οι χειριστές εξ αποστάσεως διαθέτουν 
επίπεδο επάρκειας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται στο σημείο 
UAS.OPEN.020 παράγραφος 4 στοιχείο β) του μέρους Α του παραρτήματος.



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

UAS.OPEN.040 Πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία A3
 Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία Α3 συμμορφώνονται με όλους τους 
ακόλουθους όρους: 
(1) διεξάγονται σε περιοχή όπου ο χειριστής εξ αποστάσεως αναμένει ευλόγως ότι δεν θα 

κινδυνεύσουν μη εμπλεκόμενα πρόσωπα εντός της εμβέλειας πτήσης του μη 
επανδρωμένου αεροσκάφους καθ' όλη τη διάρκεια της πτητικής λειτουργίας ΣμηΕΑ·

(2) διεξάγονται σε οριζόντια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 150 μέτρων από 
κατοικημένες, εμπορικές και βιομηχανικές περιοχές ή περιοχές αναψυχής·



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

UAS.OPEN.020 Πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην υποκατηγορία A1 
(UAS.OPEN.020 παράγραφος 4 στοιχείο β) του μέρους Α του παραρτήματος.)
(4) εκτελούνται από εξ αποστάσεως χειριστή ο οποίος: α) είναι εξοικειωμένος με το 
εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ΣμηΕΑ· β) στην περίπτωση 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατηγορίας C1, κατά τα οριζόμενα στο μέρος 2 του 
παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945, έχει ολοκληρώσει 
επιγραμμική σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και στη συνέχεια ολοκλήρωσε επιτυχώς 
επιγραμμική εξέταση θεωρητικών γνώσεων παρεχόμενη από την αρμόδια αρχή ή από 
οντότητα αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταχώρισης του 
φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ. Η εξέταση αποτελείται από 40 ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών οι οποίες κατανέμονται καταλλήλως μεταξύ των ακόλουθων θεματικών τομέων: 
i) ασφάλεια πτήσεων· ii) περιορισμοί εναέριου χώρου· iii) νομοθεσία για την αεροπορία· 
iv) περιορισμοί ανθρώπινων επιδόσεων· v) επιχειρησιακές διαδικασίες· vi) γενικές γνώσεις 
περί ΣμηΕΑ· L 152/60 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.6.2019 vii) 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων· viii) ασφάλιση· ix) προστασία από 
έκνομες ενέργειες.



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

ΕΚ 947/2019
Άρθρο 4 «Ανοικτή» κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ 
1. Οι πτητικές λειτουργίες ταξινομούνται ως πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» 
κατηγορία μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) το ΣμηΕΑ εμπίπτει σε 
μία από τις κατηγορίες που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
2019/945 ή αποτελεί ιδιοκατασκευή ή πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 
20· β) το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 25 kg· γ) 
ο χειριστής εξ αποστάσεως διασφαλίζει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διατηρείται 
σε ασφαλή απόσταση από πρόσωπα και ότι δεν ίπταται πάνω από συναθροίσεις 
προσώπων· δ) ο χειριστής εξ αποστάσεως διατηρεί ανά πάσα στιγμή το μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος σε λειτουργία VLOS, εκτός εάν η πτήση πραγματοποιείται σε λειτουργία 
«ακολούθησέ με» ή εάν χρησιμοποιείται παρατηρητής μη επανδρωμένου αεροσκάφους 
κατά τα προβλεπόμενα στο μέρος Α του παραρτήματος· ε) κατά τη διάρκεια της πτήσης, 
το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διατηρείται εντός απόστασης 120 μέτρων από το 
πλησιέστερο σημείο της επιφάνειας της γης, εκτός από την περίπτωση υπέρπτησης 
εμποδίου, κατά τα προβλεπόμενα στο μέρος Α του παραρτήματος· στ) κατά τη διάρκεια 
της πτήσης, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα 
ούτε πραγματοποιεί ρίψη οποιουδήποτε υλικού· 2. Οι πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην 
«ανοικτή» κατηγορία διακρίνονται σε τρεις υποκατηγορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος.



Μεταβατικές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών  Κανονισμών ΣμηΕΑ

ΕΚ 947/2019
Άρθρο 5 «Ειδική» κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ
 1. Όταν δεν πληρούται μία από τις απαιτήσεις του άρθρου 4 ή του μέρους Α του 
παραρτήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ οφείλει να λάβει άδεια πτητικής 
λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 12 από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
νηολόγησης. 



Χρήση Εναερίου Χώρου από ΣμηΕΑ 
Στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις για την 
εθνική αρμοδιότητα των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και γίνεται 
ρητή αναφορά στον ΕΚ 947/2019 Αρ. 15  για τις  
απαγορεύσεις/περιορισμούς  στον Εναέριο Χώρο και τις 
άδειες  στη χρήση του Εναερίου Χώρου. 



Χρήση Εναερίου Χώρου από ΣμηΕΑ 
Άρθρο 15 Επιχειρησιακές συνθήκες για γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ 
1. Κατά τον καθορισμό γεωγραφικών ζωνών ΣμηΕΑ για λόγους ασφάλειας, 
προστασίας από έκνομες ενέργειες, προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη δύνανται: α) να απαγορεύουν ορισμένες ή όλες τις 
πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ, να απαιτούν ειδικούς όρους για ορισμένες ή όλες τις 
πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ ή να απαιτούν προηγούμενη άδεια πτητικής λειτουργίας 
για ορισμένες ή όλες τις πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ· β) να απαιτούν οι πτητικές 
λειτουργίες ΣμηΕΑ να πληρούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά πρότυπα· γ) να 
επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε ορισμένες κατηγορίες ΣμηΕΑ· δ) να επιτρέπουν την 
πρόσβαση μόνο σε ΣμηΕΑ που διαθέτουν ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδίως 
συστήματα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης ή συστήματα γεωενημερότητας. 2. Με 
βάση αξιολόγηση κινδύνων που εκπονείται από την αρμόδια αρχή, τα κράτη μέλη 
δύνανται να καθορίζουν ορισμένες γεωγραφικές ζώνες εντός των οποίων οι πτητικές 
λειτουργίες ΣμηΕΑ εξαιρούνται από μία ή περισσότερες εκ των απαιτήσεων της 
«ανοικτής» κατηγορίας. 3. Όταν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ, διασφαλίζουν για σκοπούς γεωενημερότητας 
ότι οι πληροφορίες για τις γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ, περιλαμβανομένης της 
περιόδου ισχύος τους, δημοσιοποιούνται σε κοινό μοναδικό ψηφιακό μορφότυπο.



Χρήση Εναερίου Χώρου από ΣμηΕΑ 

Η διαδικασία που ακολουθούν οι χειριστές ΣμηΕΑ για την άδεια 
χρήσης του Εναερίου Χώρου  :
1. Αν διαθέτουν παλιούς κωδικούς p, e, d καταθέτουν σχέδια 

πτήσης στο DAGR.Κατόπιν :
      α) Παίρνουν αλγοριθμικά αυτόματη έγκριση από την εφαρμογή, ή
      β) Το αίτημα τους μεταβιβάζεται αυτόματα από την εφαρμογή 

προς εξέταση για έκδοση άδειας από την ΥΠΑ/Δ4/Β.
      γ) προωθούνται σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες προς έγκριση 

(Πύργοι Ελέγχου Αερ/μίων, ΓΕΑ)
2.    Aν έχουν μόνο τους νέους Ευρωπαϊκούς  Κωδικούς, υποβάλλουν 

αίτημα για χρήση Εν. Χώρου με  email στο info.dagr@hcaa.gr 
συνυποβάλλοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα μαζί με print 
screen του χάρτη περιοχής και τις συντεταγμένες σε μορφή 
κειμένου από το DAGR.
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