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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της M΄, 26 Νοεµβρίου 2020,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Σύσταση, λειτουργία και αρµοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, 
ρύθµιση ζητηµάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α.Π.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η σύσταση της
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και η ρύθµιση κάθε
ζητήµατος σχετικού µε την οργάνωση, τη λειτουργία και
τις αρµοδιότητές της, καθώς και συναφών ζητηµάτων σε
σχέση µε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). 

Άρθρο 2
Σκοπός 

Ο παρών νόµος επιδιώκει να διαµορφώσει το κατάλλη-
λο πλαίσιο, προκειµένου ο επιβαλλόµενος διαχωρισµός
της αρµοδιότητας κανονιστικής ρύθµισης και εποπτείας
από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών να υλοποιηθεί
άµεσα υπό όρους αυξηµένης αποτελεσµατικότητας, α-
ποδοτικότητας και διαφάνειας.

Άρθρο 3
Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)

1. Συστήνεται ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε έδρα
την Αττική η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και για
τις διεθνείς σχέσεις «Hellenic Civil Aviation Authority»,

2



που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υποδοµών και Με-
ταφορών. Η Α.Π.Α. έχει νοµική προσωπικότητα και παρί-
σταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες.

2. Η Α.Π.Α. απολαµβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας,
διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκει-
ται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα. Η
Α.Π.Α. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, κατ’ ανά-
λογη εφαρµογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), και υποβάλλει ετη-
σίως έκθεση πεπραγµένων σύµφωνα µε την περ. γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 18 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του
παρόντος στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, ο ο-
ποίος µε τη σειρά του την διαβιβάζει στον Πρόεδρο της
Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο 138Α του Κανονισµού
της Βουλής. 

3. Η Α.Π.Α. είναι ανεξάρτητη, λειτουργικά και διοικητι-
κά, από τη διοίκηση και τις οργανικές µονάδες της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Άρθρο 4
Σκοπός της Α.Π.Α.

Σκοπός της Α.Π.Α. είναι η εκτέλεση των καθηκόντων
πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τοµέα των
αεροµεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιµέ-
νων, η εφαρµογή της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας,
καθώς και των διεθνών συµβάσεων, σχετικά µε την επι-
βολή τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ου-
ρανού (Κανονισµός (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004,
για τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαί-
ου Ευρωπαϊκού Ουρανού (L 96)), την ασφάλεια (ενδει-
κτικά Κανονισµός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018, για
τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της πολιτικής α-
εροπορίας και την ίδρυση Οργανισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (L 212)), την α-
σφάλεια από έκνοµες ενέργειες (ενδεικτικά Κανονισµός
(ΕΚ) 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοι-
νών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αε-
ροπορίας και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2320/2002 (L 97)) και την προστασία του περιβάλλοντος
από δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας. Η Α.Π.Α.
ασκεί καθήκοντα ρυθµιστικής αρχής της οικονοµικής
δραστηριότητας στον χώρο των αεροµεταφορών, της α-
εροναυτιλίας και των αεροδροµίων, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 7.

Άρθρο 5 
Έσοδα της Α.Π.Α.

Τα πάσης φύσεως κόστη, έξοδα και δαπάνες της
Α.Π.Α. καλύπτονται, σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 36: 
α) από έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδροµής

και τερµατικής περιοχής, 
β) από έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επι-

βαλλόµενο τέλος, όπως ιδίως µέσω του Τέλους Εκσυγ-
χρονισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων που προβλέπε-
ται στο άρθρο 40 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), καταπτώ-
σεις εγγυήσεων, παράβολα ή ειδικές φορολογικές επι-
βαρύνσεις, την παροχή τεχνογνωσίας ή συµβουλευτικής

δραστηριότητας ή τη διενέργεια εξετάσεων και πιστο-
ποιήσεων, 
γ) από κάθε άλλη πηγή που σχετίζεται µε την άσκηση

των δραστηριοτήτων της ή συµβάλλει στην εκτέλεση
του έργου της,
δ) µέσω επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, οικονοµικών ε-

νισχύσεων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων του τακτι-
κού Κρατικού Προϋπολογισµού, στην περίπτωση που οι
πόροι των περ. α΄, β΄ και γ΄ δεν επαρκούν, λόγω έκτα-
κτων και απρόβλεπτων συνθηκών, για την κάλυψη του
συνόλου των δαπανών της Α.Π.Α.,
ε) µέσω του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων,

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών.

Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Α.Π.Α. είναι ο Διοικητής και το
Εκτελεστικό Συµβούλιο. 

Άρθρο 7
Αρµοδιότητες της Α.Π.Α.

1. Η Α.Π.Α. έχει ως αρµοδιότητα την εισήγηση ως
προς τη χάραξη εθνικής στρατηγικής αεροµεταφορών,
τη ρύθµιση και θέσπιση των κανονισµών που εντάσσο-
νται στις αρµοδιότητές της και την άσκηση εποπτείας
στη λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας, την εφαρµογή
του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συµ-
βάσεων, όπως της Σύµβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Α-
εροπορίας της 7ης Δεκεµβρίου 1944 («Σύµβασης του Σι-
κάγο»), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 211/1947 (Α΄ 35) για την πολιτική αεροπορία.

2. Η Α.Π.Α. ορίζεται ως:
α) «εθνική αρµόδια αρχή», για τους σκοπούς του άρ-

θρου 62 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου
2018 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της πο-
λιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισµού της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (L
212), 
β) «εθνική εποπτική αρχή», για τους σκοπούς του άρ-

θρου 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου
2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, του άρθρου 2 του Κανο-
νισµού (ΕΚ) 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε την
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (L 96), του άρθρου 4
του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2017/373 της Επι-
τροπής της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά µε τον καθορισµό
κοινών απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών δια-
χείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας και
άλλων λειτουργιών του δικτύου διαχείρισης της εναέ-
ριας κυκλοφορίας και της εποπτείας τους (L 62) και του
άρθρου 12 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/317
της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά µε
την καθιέρωση µηχανισµού επιδόσεων και συστήµατος
χρέωσης τελών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (L 56), 
γ) «ανεξάρτητη εποπτική αρχή» για τους σκοπούς του

άρθρου 11 της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα Αερολιµενικά
Τέλη, όπως ενσωµατώθηκε στην εθνική έννοµη τάξη µε

3



το άρθρο 8 του π.δ. 52/2012 (Α΄ 102),
δ) «εθνική εποπτική αρχή» για τους σκοπούς του άρ-

θρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 139/2014 της Επιτροπής
της 12ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση απαιτήσεων
και διοικητικών διαδικασιών για τα αεροδρόµια (L 44),
ε) «εθνική αρµόδια αρχή ασφάλειας από έκνοµες ε-

νέργειες», για τους σκοπούς του άρθρου 9 του Κανονι-
σµού (ΕΚ) 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση
κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής
αεροπορίας και του παραρτήµατος 17 της Σύµβασης του
Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία (L 97),
στ) η εθνική αρµόδια αρχή για τους σκοπούς του άρ-

θρου 17 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/947
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2019, για
τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λει-
τουργία µη επανδρωµένων αεροσκαφών (L 152),
ζ) η εθνική αρµόδια αρχή για τους σκοπούς του άρ-

θρου 16 του Κανονισµού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου
2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των
επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθει-
ας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µα-
ταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για
την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (L
46),
η) η εθνική αρµόδια αρχή για τους σκοπούς του άρ-

θρου 14 του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006, σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπη-
ρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξι-
δεύουν αεροπορικώς (L 204),
θ) η αρµόδια αρχή για τους σκοπούς της παρ. 3 του άρ-

θρου 6 και της παρ. 12 του άρθρου 16 του Κανονισµού
(ΕΕ) 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, α-
νάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική
αεροπορία (L 122),
ι) η αρµόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 5 του

Κανονισµού (ΕΕ) 2015/340 της Επιτροπής της 20ής Φε-
βρουαρίου 2015, για τον καθορισµό τεχνικών απαιτήσε-
ων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά στις άδειες
και τα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (L
63),
ια) η αρµόδια αρχή για τους σκοπούς των άρθρων 4, 12

και 13 του Κανονισµού (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου
2008, σχετικά µε κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των
αεροπορικών γραµµών στην Κοινότητα (L 293), και
ιβ) η αρµόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 5 του

Κανονισµού (ΕΚ) 785/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τις α-
παιτήσεις ασφάλισης των αεροµεταφορέων και των επι-
χειρήσεων εκµετάλλευσης αεροσκαφών (L 138).

3. Επίσης, η Α.Π.Α. είναι αρµόδια για:
α) τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των επιβατών και

των χρηστών των αερολιµένων σχετικά µε τη δίκαιη και
αντιπροσωπευτική επιβολή τελών, εντός των ορίων που
θεσπίζονται από το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, 
β) την εξέταση καταγγελιών, όπως ειδικότερα ορίζεται

στο άρθρο 30,
γ) την επίλυση διαφορών, όπως ειδικότερα ορίζεται

στο άρθρο 31, 

δ) τη διενέργεια διαιτησίας, όπως ειδικότερα ορίζεται
στο άρθρο 32,
ε) την έκδοση, ανανέωση, κατάργηση, διατήρηση, ανα-

στολή και ανάκληση κάθε είδους άδειας, όπως η νηολό-
γηση, καθώς και πιστοποίησης δραστηριοτήτων πολιτι-
κής αεροπορίας, όπως η πιστοποίηση της πτητικής ικα-
νότητας, της λειτουργίας, του σχεδιασµού, της κατα-
σκευής και της συντήρησης των αεροσκαφών και γενικά
του εξοπλισµού πολιτικής αεροπορίας,
στ) την αναγνώριση και αποδοχή των τίτλων, των αδει-

ών και των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από άλλες
αρχές και είναι απαραίτητα για την άσκηση του οποιου-
δήποτε επαγγέλµατος ή δραστηριότητας στον χώρο της
πολιτικής αεροπορίας,
ζ) τη λήψη αποφάσεων, µέτρων και την επιβολή κυρώ-

σεων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων πιστοποίη-
σης, εποπτείας και επιβολής σε θέµατα που άπτονται
της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και
της ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες στον χώρο της
πολιτικής αεροπορίας,
η) τη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο και τη συµµετοχή

σε εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα αρµο-
διότητάς της, καθώς και τη συνεργασία µε τις αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον Οργανισµό της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
(EASA), προκειµένου να διεξάγουν από κοινού επιθεω-
ρήσεις και ελέγχους στην Ελλάδα σε φορείς που επο-
πτεύονται από την Α.Π.Α. και σε φορείς σε τρίτες χώρες
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των ευρωπαϊκών ορ-
γανισµών, καθώς και τη συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
(EUROCONTROL),
θ) την εισαγωγή ρυθµίσεων αναφορικά µε όλους τους

τοµείς που εµπίπτουν στο πεδίο της αρµοδιότητάς της
και την προσαρµογή τους σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς κα-
νονισµούς, 
ι) την εισήγηση ρυθµίσεων προς τα αρµόδια εθνικά όρ-

γανα αναφορικά µε την προσήκουσα ενσωµάτωση του ε-
νωσιακού δικαίου στην εθνική έννοµη τάξη στους τοµείς
της αρµοδιότητάς της, µε σκοπό την οµοιόµορφη, ταχεία
και προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος εφαρµογή
αυτού, καθώς και τη διατύπωση γνώµης για σχέδια νό-
µων που ρυθµίζουν ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο
των αρµοδιοτήτων της,
ια) την έκδοση οδηγιών και κανονισµών, συµπεριλαµ-

βανοµένων των Οικείων Κανονισµών Επίγειας Εξυπηρέ-
τησης των Αερολιµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν.
3913/2011 (Α΄ 18), καθώς και την εποπτεία στον χώρο
των τελών αερολιµένων, τη διασφάλιση της ποιότητας
των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και την εισαγωγή
και εφαρµογή ενός κοινού συστήµατος επιβολής τελών
είτε στην περίπτωση των αερολιµένων που λειτουργούν
σε ενιαίο δίκτυο για την εξυπηρέτηση ευρύτερης περιο-
χής είτε στην περίπτωση των αερολιµένων που εξυπηρε-
τούν την ίδια πόλη. Επίσης, µε την επιφύλαξη των προ-
βλεποµένων στις οικείες Συµβάσεις Παραχώρησης, είναι
αρµόδια για την έγκριση συστηµάτων χρέωσης ή/και του
ύψους των τελών αερολιµένων, περιλαµβανοµένων των
µεθόδων επιβολής τελών βάσει κινήτρων ή ρύθµισης
των ανώτατων τιµών, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προ-
βλέψεις που περιλαµβάνονται στο ενωσιακό ή διεθνές
κανονιστικό πλαίσιο,
ιβ) τη διεξαγωγή διµερών και πολυµερών διαπραγµα-
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τεύσεων για τη σύναψη αεροπορικών συµφωνιών µε τρί-
τες χώρες, καθώς και τη συµµετοχή στις διαπραγµατεύ-
σεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τρίτες χώρες
για τη σύναψη συνολικών και ευρύτερων αεροπορικών
συµφωνιών, κατόπιν διαβούλευσης µε τους αρµόδιους
φορείς,
ιγ) την έκδοση κανονισµών και οδηγιών, καθώς και τον

καθορισµό των διαδικασιών που αφορούν στην εκµετάλ-
λευση και πτητική λειτουργία αεροσκαφών, δηµόσια ή ι-
διωτική,
ιδ) την εποπτεία της λειτουργίας της αεροπορικής α-

γοράς, την τήρηση των κανόνων στην αγορά των αερο-
πορικών µεταφορών και εν γένει υπηρεσιών και τη λήψη
των αναγκαίων σχετικών µέτρων, 
ιε) τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων για την ε-

φαρµογή των κανόνων του διεθνούς, ενωσιακού και ε-
θνικού δικαίου που αφορούν στην πολιτική αεροπορία,
είτε κατόπιν αιτήσεως είτε αυτεπαγγέλτως, για τη διαπί-
στωση παραβάσεων των ανωτέρω κανόνων, όπως ειδι-
κότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος και τον Κα-
νονισµό Επιθεωρήσεων, δυναµένη να επιβάλει διοικητι-
κές κυρώσεις ιδίως κατά το άρθρο 33,
ιστ) τον συντονισµό και τη συνεργασία µε άλλους φο-

ρείς και αρχές, όπως µε τη Στρατιωτική Εποπτική Αρχή
Αεροναυτιλίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
(ΓΕΑ) που αφορά στις στρατιωτικές υπηρεσίες αεροναυ-
τιλίας στα αεροδρόµια αρµοδιότητάς της,
ιη) την εφαρµογή του ν. 1815/1988 (Α΄ 250) (Κώδικας

Αεροπορικού Δικαίου) και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδο-
θέντων και εφαρµοστικών νοµοθετηµάτων σχετικά µε
την επιβολή κυρώσεων και
ιθ) την έκδοση κανονιστικών πράξεων προσδιορισµού

παραβάσεων, που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτή-
των της και επαπειλούµενων κυρώσεων.

Άρθρο 8
Ανεξαρτησία Διοικητή 

και µελών Εκτελεστικού Συµβουλίου 

Ο Διοικητής και τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου
δεσµεύονται από τον νόµο και τη συνείδησή τους, υπο-
χρεούνται δε να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότη-
τας και της αµεροληψίας. Απολαµβάνουν προσωπικής
και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων τους και δεν υπόκεινται σε έλεγχο από κυ-
βερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες ανεξάρτη-
τες διοικητικές αρχές. 

Άρθρο 9
Θητεία Διοικητή και µελών Εκτελεστικού Συµβουλίου

1. Η θητεία του Διοικητή και των µελών του Εκτελεστι-
κού Συµβουλίου είναι πενταετής. 

2. Η θητεία των µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου
µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά. 

3. Ο χρόνος της θητείας του Διοικητή Α.Π.Α. λογίζεται
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε έννοµη συ-
νέπεια. 

Άρθρο 10
Προσόντα διορισµού Διοικητή

1. Ο Διοικητής της Α.Π.Α., ο οποίος είναι Έλληνας πο-
λίτης, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: α) πτυχίο Ανώτα-

του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής, β) άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας κράτους-
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά προτίµηση της
αγγλικής και γ) σηµαντική αποδεδειγµένη επαγγελµατι-
κή εµπειρία. 

2. Ιδιαίτερα προσόντα που λαµβάνονται υπόψη κατά
την επιλογή του Διοικητή της Α.Π.Α. είναι: α) η πολυετής
εργασιακή εµπειρία στη διοίκηση, β) η προϋπηρεσία σε
ανώτατου επιπέδου διοίκηση σε υψηλού κύρους φορείς,
γ) η εµπειρία στη διαχείριση συµβάσεων, δ) η εµπειρία
στη διαχείριση µεγάλων έργων υποδοµών, ε) η υψηλή ε-
πιστηµονική κατάρτιση µε την κατοχή µεταπτυχιακών ή
διδακτορικών τίτλων σπουδών της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής, στ) η γνώση και εµπειρία σε θέµατα ανταγωνι-
σµού και εφαρµογής της ενωσιακής νοµοθεσίας, ζ) η ε-
παγγελµατική εξειδίκευση σε τεχνικά, οικονοµικά και νο-
µικά ζητήµατα, η) η διεθνής εµπειρία και θ) τα εχέγγυα
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας.

Άρθρο 11
Επιλογή και διορισµός Διοικητή

1. Ο Διοικητής επιλέγεται µετά από ανοικτή πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στον ιστό-
τοπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών τέσσε-
ρις (4) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της θητείας
του υπηρετούντος Διοικητή. Στην ανοικτή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται ρητή αναφορά στα
κριτήρια επιλογής και προσδιορίζονται τα καθήκοντα και
οι αρµοδιότητες του Διοικητή. 

2. Για την επιλογή του Διοικητή απαιτείται αιτιολογη-
µένη γνώµη από πενταµελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που
υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών, µε αποκλειστικό έργο
την αξιολόγηση των υποψηφίων. Τα µέλη της ως άνω Ε-
πιτροπής Αξιολόγησης χαίρουν ακαδηµαϊκής και επαγ-
γελµατικής αναγνώρισης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης α-
παρτίζεται από τρία (3) µέλη, που επιλέγονται από τον Υ-
πουργό Υποδοµών και Μεταφορών και δύο (2) µέλη, που
ορίζονται από τον Οργανισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA).

3. Κατόπιν της διαδικασίας της παρ. 1 και της διατύπω-
σης γνώµης από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής, στην οποία απευθύνεται ο Υπουργός Υπο-
δοµών και Μεταφορών, ο Διοικητής της Α.Π.Α. επιλέγε-
ται µε Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου και διορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 12
Αρµοδιότητες Διοικητή Α.Π.Α.

1. Ο Διοικητής προΐσταται των υπηρεσιών της Α.Π.Α.
και εποπτεύει τη λειτουργία της, σύµφωνα µε την κείµε-
νη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Ο Διοικητής της
Α.Π.Α. εκπροσωπεί αυτή στο εσωτερικό και διεθνώς, ε-
γκρίνει διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και συνερ-
γασίας των Διευθύνσεων και των Γραφείων της, παρακο-
λουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, των πορισµάτων
και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της και την εκπροσω-
πεί ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής. 

2. Όλες οι αρµοδιότητες της Α.Π.Α., που προβλέπο-
νται στον παρόντα, όπως αυτές που περιγράφονται στα
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άρθρα 7, 30 και 31, ασκούνται από τον Διοικητή της,
πλην αυτών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται από το Ε-
κτελεστικό Συµβούλιο και αυτών που µε απόφασή του
µεταβιβάζονται σε επιµέρους οργανικές µονάδες ή σε υ-
φιστάµενα όργανα της Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέ-
πονται στο άρθρο 13.

3. Ο Διοικητής έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες: 
α) µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία της Α.Π.Α. και

την εκπλήρωση της αποστολής της,
β) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συµβούλιο τον µακρο-

πρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό της Α.Π.Α.,
γ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συµβούλιο το ετήσιο ε-

πιχειρησιακό σχέδιο της Α.Π.Α., µε το οποίο καθορίζο-
νται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, οι δείκτες µέτρη-
σης των αποτελεσµάτων, το χρονοδιάγραµµα υλοποίη-
σης, τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών µονάδων
της, των Προϊσταµένων αυτών και του προσωπικού τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα, 
δ) διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των επιµέρους

οργανικών µονάδων της Α.Π.Α. συµβαδίζουν µε το στρα-
τηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Π.Α. και εποπτεύ-
ει όλες τις δραστηριότητες της Α.Π.Α.,
ε) εισηγείται στον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό

για την υποβολή πρότασης για την έκδοση διαταγµάτων
ή για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων συναφών µε
τις αρµοδιότητες της Α.Π.Α., µε την επιφύλαξη των προ-
βλεπόµενων στην περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 σχε-
τικά µε την εισήγηση του Εκτελεστικού Συµβουλίου
στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών για τη λήψη α-
ποφάσεων οικονοµικής φύσης,
στ) υποβάλλει σχέδια απαντήσεων της Α.Π.Α., για ε-

ρωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αναφο-
ρές, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευ-
τών προς την κατά περίπτωση, ανάλογα µε το αντικείµε-
νο, αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών για την υποβοήθηση της άσκησης των κοι-
νοβουλευτικών αρµοδιοτήτων, 
ζ) λαµβάνει µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας

και την καταπολέµηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες
της Α.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένης και της κίνησης της
διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης ενώπιον των αρµόδιων
Πειθαρχικών Συµβουλίων, 
η) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων και ο-

ποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Α.Π.Α., εκδίδει εντο-
λές ελέγχου και επιθεώρησης και εγκρίνει τα πορίσµατα
ελέγχου και επιθεώρησης αντίστοιχα,
θ) αποφασίζει για τη συµµετοχή της Α.Π.Α. σε οµάδες

εργασίας ή επιτροπές ή σε οποιαδήποτε άλλα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισµών και ο-
ρίζει τα πρόσωπα που συµµετέχουν σ΄ αυτές και εκπρο-
σωπούν την Α.Π.Α.,
ι) εκπροσωπεί την Α.Π.Α. διεθνώς, καθώς και ενώπιον

κάθε διοικητικής εθνικής ή αλλοδαπής αρχής για κάθε
ζήτηµα που αφορά στους σκοπούς και τις αρµοδιότητές
της,
ια) υποδεικνύει εκπροσώπους της Α.Π.Α. σε συλλογικά

όργανα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως σε συλλο-
γικά όργανα υπουργείων και φορέων,
ιβ) διατυπώνει απόψεις προς τις δικαστικές αρχές επί

επίδικων υποθέσεων,
ιγ) εκδίδει τις απαιτούµενες άδειες και πιστοποιητικά,

σύµφωνα µε την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νοµοθεσία

σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα,
ιδ) προΐσταται ιεραρχικά του συνόλου του προσωπι-

κού, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισµό και τον
Κανονισµό Λειτουργίας της Α.Π.Α., 
ιε) επιλέγει και διορίζει τους προϊσταµένους των υπη-

ρεσιών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 23, που υπά-
γονται απευθείας σε αυτόν,
ιστ) µε την επιφύλαξη της περ. ιε) διορίζει τους προϊ-

σταµένους των οργανικών µονάδων κάθε επιπέδου στην
Α.Π.Α. µετά από την επιλογή τους από το Εκτελεστικό
Συµβούλιο και αποφασίζει τη µετακίνησή τους, όπως ει-
δικότερα ορίζεται στον Οργανισµό και τον Κανονισµό
Λειτουργίας της Α.Π.Α., 
ιζ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συµβούλιο για τα ειδι-

κότερα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρό-
σληψης προσωπικού στην Α.Π.Α. και για την υποβολή
στους αρµόδιους φορείς και στο Ανώτατο Συµβούλιο Ε-
πιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) των αντίστοιχων αιτηµά-
των για τις σχετικές προκηρύξεις, σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις, όπως το άρθρο 16 του ν. 2190/1994 (Α΄
28), 
ιη) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συµβούλιο τον καθορι-

σµό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγ-
χου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια, τον τρόπο,
τη διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης των υπαλλή-
λων της Α.Π.Α. και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδι-
κασία, βάσει της οποίας θα καθορισθεί ειδικό σύστηµα
προαγωγών και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης
των υπαλλήλων της Α.Π.Α.,
ιθ) εισηγείται στους κατά περίπτωση αρµόδιους Υ-

πουργούς τον καθορισµό του µισθολογικού καθεστώτος
του προσωπικού της Α.Π.Α.,
κ) είναι πειθαρχικός προϊστάµενος του συνόλου του

προσωπικού της Α.Π.Α. και δύναται να επιβάλει ποινή ε-
πίπληξης ή προστίµου έως τις αποδοχές ενός µηνός,
κα) προτείνει στο Εκτελεστικό Συµβούλιο τα µέλη του

Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συµβουλίου του προ-
σωπικού της Α.Π.Α.,
κβ) συστήνει και συγκροτεί οµάδες εργασίας ή έργου,

συµβούλια και ειδικές επιτροπές αξιολόγησης, για τη
συνδροµή στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου
της Α.Π.Α., σε θέµατα όπου απαιτείται ειδική επιστηµονι-
κή κατάρτιση και τεχνογνωσία,
κγ) ορίζει τον Πρόεδρο, τα µέλη, τον εισηγητή και τον

γραµµατέα των διαρκών και ευκαιριακών συλλογικών
οργάνων της Α.Π.Α. και καθορίζει τα ειδικότερα θέµατα
λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ορ-
γανισµού και του Κανονισµού Λειτουργίας της Α.Π.Α. και
κδ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συµβούλιο την έκδοση

και τροποποίηση του Οργανισµού και των Εσωτερικών
Κανονισµών της Α.Π.Α. σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 27.

Άρθρο 13
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

και εξουσιοδότηση υπογραφής

1. Ο Διοικητής της Αρχής δύναται, µε απόφασή του, να
µεταβιβάζει στους Προϊσταµένους όλων των οργανικών
µονάδων της Αρχής αρµοδιότητες, ή να εξουσιοδοτεί
αυτούς να υπογράφουν «µε εντολή Διοικητή» αποφά-
σεις, πράξεις ή άλλα έγγραφα, τηρουµένων όσων προ-
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βλέπονται στο άρθρο 65 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ως
προς τα ασυµβίβαστα του διατάκτη.

2. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογρα-
φής από τα όργανα στα οποία µεταβιβάσθηκαν οι αρµο-
διότητες ή τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν
από τον Διοικητή της Αρχής, σε ιεραρχικά υφιστάµενα
όργανα αυτών, αν αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1. Αν η
ως άνω περαιτέρω εξουσιοδότηση παρέχεται από όργα-
νο στο οποίο: α) είχε µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα, το ε-
ξουσιοδοτούµενο όργανο υπογράφει µε εντολή του ορ-
γάνου που του παρείχε την εξουσιοδότηση, ή β) αν είχε
παρασχεθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, το εξουσιοδο-
τούµενο όργανο υπογράφει «µε εντολή Διοικητή». Οι α-
ποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα, δύνανται να
τροποποιούνται εν όλω ή εν µέρει από το ίδιο όργανο, α-
νεξαρτήτως αλλαγής του προσώπου που τις εξέδωσε, ε-
φόσον η εξουσιοδότηση δεν είναι ονοµαστική.

Άρθρο 14
Αποδοχές Διοικητή

1. Οι κάθε είδους αποδοχές του Διοικητή, τακτικές ή
πρόσθετες, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών. 

2. Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου των αποδο-
χών και των εν γένει πρόσθετων αµοιβών του Διοικητή
της Α.Π.Α., είτε είναι ιδιώτης, είτε δηµόσιος υπάλληλος
ή λειτουργός ή µισθωτός µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το άρ-
θρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφαρµόζεται η παρ. 1
του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

Άρθρο 15
Εκτελεστικό Συµβούλιο Α.Π.Α.

1. Τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου είναι πρόσω-
πα τα οποία διακρίνονται για το κύρος, την επιστηµονική
τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα
στον τοµέα της αεροπορίας, και ειδικότερα σε τεχνικά,
οικονοµικά ή νοµικά θέµατα στον τοµέα των αεροµετα-
φορών, της αεροναυτιλίας ή των αεροδροµίων, καθώς
και σε θέµατα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδια-
σµού και τα οποία διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και
αµεροληψίας.

2. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο είναι πενταµελές και α-
ποτελείται από τον Διοικητή, ως Πρόεδρο και τέσσερα
(4) µέλη. Τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου επιλέ-
γονται και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υπο-
δοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βου-
λής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως. 

Άρθρο 16
Συγκρότηση Εκτελεστικού Συµβουλίου 

1. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα,
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
Μετά από τη συγκρότησή του, το Εκτελεστικό Συµβού-
λιο εκλέγει Αντιπρόεδρο. 

2. Καθήκοντα γραµµατέα του Συµβουλίου ασκεί ο

Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικής και Διοικητι-
κής Υποστήριξης και Νοµικών Υποθέσεων της Α.Π.Α..

Άρθρο 17
Συνεδριάσεις Εκτελεστικού Συµβουλίου - 

Λήψη αποφάσεων

1. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, ε-
φόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του.
Στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συµβουλίου δύνα-
νται να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Γενικοί Δι-
ευθυντές, καθώς και οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Διευθυντές,
προκειµένου να ενηµερώνουν τα µέλη του Εκτελεστικού
Συµβουλίου και να επικουρούν στη λήψη των αποφάσε-
ων. 

2. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συµβουλίου λαµβά-
νονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών
και φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι-
σχύει η ψήφος του Διοικητή. Οι αποφάσεις του Εκτελε-
στικού Συµβουλίου πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµέ-
νες. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συµβουλίου αναρ-
τώνται στην ιστοσελίδα της Α.Π.Α. και κοινοποιούνται
στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και
στους ενδιαφερόµενους φορείς.

3. Τα ειδικότερα θέµατα που σχετίζονται µε τις συνε-
δριάσεις του Εκτελεστικού Συµβουλίου, καθώς και το
πλαίσιο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων ρυθµίζονται
στον Κανονισµό Λειτουργίας της Α.Π.Α.. 

Άρθρο 18
Αρµοδιότητες Εκτελεστικού Συµβουλίου

1. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο ασκεί τις ακόλουθες αρ-
µοδιότητες και όσες άλλες ειδικώς προβλέπονται στον
παρόντα νόµο, όπως στο άρθρο 25:
α) εγκρίνει το επιχειρησιακό πλάνο δράσης και τον µα-

κροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό της Α.Π.Α., παρα-
κολουθεί την εφαρµογή του και ασκεί τη γενική εποπτεία
και τον έλεγχο της λειτουργίας της Α.Π.Α. στο πλαίσιο
υλοποίησης του επιχειρησιακού πλάνου δράσης, 
β) εισηγείται στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφο-

ρών τις αναγκαίες νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµί-
σεις σε ζητήµατα αρµοδιότητας της Α.Π.Α.,
γ) εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό

της Α.Π.Α. και την ετήσια έκθεση πεπραγµένων, κατόπιν
εισήγησης της αρµόδιας οργανικής µονάδας της Α.Π.Α.,
την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Υποδοµών και Με-
ταφορών, ο οποίος µε τη σειρά του τη διαβιβάζει στον
Πρόεδρο της Βουλής,
δ) κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, εγκρίνει και υπο-

βάλλει στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών το Ε-
θνικό Σχέδιο Επιδόσεων για έγκριση, σύµφωνα µε τον Ε-
κτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2019/317 και τις διατάξεις
περί διαβουλεύσεων µε τους ενδιαφεροµένους, όπως
προβλέπονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ του εν λόγω
Κανονισµού και τη λοιπή συναφή ενωσιακή νοµοθεσία,
ε) επιλέγει, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβου-

λίου, τους προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευ-
θύνσεων και λοιπών οργανικών µονάδων της Α.Π.Α., µε
την επιφύλαξη της περ. ιε) της παρ. 3 του άρθρου 12, 
στ) επιλέγει, µεταξύ των µελών του, και διορίζει τα µέ-

λη της Επιτροπής Ελέγχου της Α.Π.Α., στην οποία υπο-
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βάλλονται οι αναλυτικές εκθέσεις σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 25, 
ζ) κατόπιν εισηγήσεων του Διοικητή, εγκρίνει την εισή-

γηση στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τη λήψη απο-
φάσεων ως προς τα τέλη των αερολιµένων, όπου αυτό
προβλέπεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως στο
άρθρο 189 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, καθώς και
οποιωνδήποτε άλλων τελών ή παραβόλων, ή άλλο θέµα
οικονοµικής φύσης, 
η) αποφασίζει για θέµατα επιβολής προστίµων στην

περίπτωση διαπιστωµένων παραβάσεων,
θ) καθορίζει, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, το ειδι-

κό σύστηµα προαγωγών και βαθµολογικής και υπηρεσια-
κής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής, 
ι) καθορίζει, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, τον τρό-

πο, τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης
των στόχων, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων
της Αρχής, τον τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολό-
γησής τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικα-
σία,
ια) καθορίζει, εκδίδει και τροποποιεί, κατόπιν εισήγη-

σης του Διοικητή, τον Οργανισµό και τους Εσωτερικούς
Κανονισµούς της Αρχής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 27,
ιβ) είναι αρµόδιο για την επισκόπηση και αξιολόγηση

των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτε-
ρικών και εξωτερικών ελεγκτών της Α.Π.Α. και
ιγ) συγκροτεί το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβού-

λιο του προσωπικού της Αρχής, κατόπιν της σχετικής
πρότασης του Διοικητή,
ιδ) ελέγχει, αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα δαπανών

και εγκρίνει τις δαπάνες για έργα παροχής υπηρεσιών ή
για προµήθειες ειδών καθαρής αξίας άνω των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ.

2. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο παρέχει τη σύµφωνη
γνώµη του στον Διοικητή για: 
α) τη σκοπιµότητα και τη βιωσιµότητα της χρηµατοδό-

τησης δράσεων της Α.Π.Α. από προγράµµατα του Διε-
θνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του EUROCONTROL, του Ορ-
γανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια
της Αεροπορίας (EASA), και οποιαδήποτε άλλη πηγή
χρηµατοδότησης εκτός του Kρατικού Προϋπολογισµού
και 
β) την υπογραφή συµφωνιών συνεργασίας µε διεθνείς

οργανισµούς.
Αν ζητείται η γνώµη του Εκτελεστικού Συµβουλίου,

τεκµαίρεται ότι αυτή είναι θετική µετά από την παρέλευ-
ση άπρακτης αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) η-
µερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος προς
αυτό.

3. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο δύναται, µε αιτιολογηµέ-
νη απόφασή του, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου και προηγούµενη ακρόαση, να
απαλλάσσει των καθηκόντων του Προϊστάµενο της Γενι-
κής Διεύθυνσης, των διευθύνσεων, των τµηµάτων και
λοιπών οργανικών µονάδων της Α.Π.Α. πριν από τη λήξη
της θητείας του, για λόγους που ανάγονται σε πληµµελή
άσκηση των καθηκόντων του και ιδιαίτερα για παράβαση
των προβλεπόµενων κωλυµάτων, ασυµβιβάστων και πε-
ριορισµών, για αναποτελεσµατικότητα, για µειωµένη
ποιοτική και ποσοτική απόδοση, για αδικαιολόγητη επιεί-

κεια ή µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιο-
λόγησης, για πληµµελή άσκηση ή αδυναµία άσκησης ε-
λέγχου επί των υπαλλήλων, για µη προσήκουσα συµπε-
ριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυµία για
την εφαρµογή νέων µεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας
και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη
διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και κακή συνεργα-
σία µε τον Διοικητή, το Εκτελεστικό Συµβούλιο και λοι-
πούς προϊσταµένους, σε τέτοιο βαθµό που να προκύπτει
κλονισµός της εµπιστοσύνης στο πρόσωπό του και στην
επαγγελµατική του επάρκεια.

Άρθρο 19
Αποδοχές µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου

Οι αποδοχές των µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Υποδοµών και Μεταφορών.

Άρθρο 20
Παύση, παραίτηση και αναπλήρωση του Διοικητή 

και των λοιπών µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου 

1. Ο Διοικητής και κάθε µέλος του Εκτελεστικού Συµ-
βουλίου παύεται από το αξίωµά του µε αιτιολογηµένη α-
πόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως για
τους εξής λόγους: α) για αδυναµία εκτέλεσης των καθη-
κόντων του λόγω κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας, σωµα-
τικής ή πνευµατικής, που διαρκεί για περισσότερους από
τρεις (3) συνεχόµενους µήνες ή, αν χωρίς την άδεια του
Εκτελεστικού Συµβουλίου δεν έχει εκπληρώσει τα καθή-
κοντά του για τρεις (3) συνεχόµενους µήνες, για οποιον-
δήποτε άλλον λόγο, β) για σπουδαίο λόγο, που αφορά
στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Σπουδαίο λόγο συ-
νιστά, ιδίως, η αποκάλυψη εµπιστευτικών θεµάτων, για
τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων
του και η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή
εµπορικό όφελος, γ) αν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο α-
κροατήριο για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορι-
σµού σε θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµόσιου
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 149 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δ) εφόσον συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε αυτοδίκαιη αρ-
γία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 103 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα, ε) αν δεν προβεί στις απαιτούµενες
γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συµφερόντων, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 28 και 29, στ) αν έχει
αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή από την άσκηση
ενός επαγγέλµατος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη
θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους οποιασδήποτε δηµό-
σιας υπηρεσίας λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµα-
τος, ζ) αν εκλεγεί µέλος της Βουλής των Ελλήνων, ή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των οργάνων διοίκησης πο-
λιτικού κόµµατος, η) αν διορισθεί ως µέλος της Κυβέρνη-
σης ή υφυπουργός και θ) αν ανακηρυχθεί υποψήφιος
βουλευτής ή υποψήφιος περιφερειάρχης ή υποψήφιος
δήµαρχος.

2. Όταν συντρέχουν αναµφισβήτητα πραγµατικά περι-
στατικά που συνιστούν λόγο παύσης του Διοικητή, το Ε-
κτελεστικό Συµβούλιο, µε πρόταση δύο (2) τουλάχιστον
µελών του, εκκινεί τη διαδικασία, προτείνοντας, µε οµο-
φωνία των µελών του, εξαιρουµένου του Διοικητή, αιτιο-
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λογηµένα την πρόωρη παύση του στον Υπουργό Υποδο-
µών και Μεταφορών, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο
Υπουργός δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει τη γνώµη
του Εκτελεστικού Συµβουλίου, για το εάν συντρέχουν
πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν λόγο πρόωρης
παύσης του Διοικητή. 

3. Ο Διοικητής ή άλλο µέλος του Εκτελεστικού Συµ-
βουλίου που έχει παυθεί από το αξίωµά του, δύναται να
προσβάλει µε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας την απόφαση περί παύσεώς του. Η προθε-
σµία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την
προσβαλλόµενη απόφαση.

4. Μέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου, που προτίθε-
ται να παραιτηθεί από το αξίωµά του, ενηµερώνει τον Δι-
οικητή τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από την υποβο-
λή της παραίτησής του, εκτός αν για σπουδαίο αντικει-
µενικά λόγο δεν µπορεί να τηρηθεί η προθεσµία αυτή. Η
παραίτηση γίνεται αποδεκτή µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών, που δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Ο Διοικητής, όταν προτίθεται να παραιτηθεί από το
αξίωµά του, ενηµερώνει σχετικά τον Υπουργό Υποδο-
µών και Μεταφορών και το Εκτελεστικό Συµβούλιο τρεις
(3) τουλάχιστον µήνες πριν από την υποβολή της παραί-
τησής του, εκτός αν για σπουδαίο αντικειµενικά λόγο
δεν µπορεί να τηρηθεί η προθεσµία αυτή. Η παραίτηση
γίνεται αποδεκτή µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

6. Η διαδικασία για τον διορισµό νέου Διοικητή ή µέ-
λους του Εκτελεστικού Συµβουλίου ξεκινάει τέσσερις
(4) τουλάχιστον µήνες πριν από την εκπνοή της θητείας
τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα
άρθρα 11 και 15. 

7. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διοικητή ή µέ-
λους του Εκτελεστικού Συµβουλίου, λόγω θανάτου, πα-
ραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Διοικητής ή µέλος,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα
11 και 15 εντός τριών (3) µηνών από την κένωση της θέ-
σης, για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισµό νέου Διοικητή
ή µέλους, η λειτουργία του Εκτελεστικού Συµβουλίου
δεν διακόπτεται. Για το διάστηµα µέχρι τον διορισµό νέ-
ου Διοικητή, τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο Γενικός Διευ-
θυντής Αεροπορικών Δραστηριοτήτων της Α.Π.Α., ή, εάν
ελλείπει ή άλλως κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, κα-
θήκοντα Διοικητή ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµι-
κής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης ή, άλλως, έ-
νας Διευθυντής εκ των προϊσταµένων επιπέδου Διεύ-
θυνσης της Αρχής µε απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών και Μεταφορών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ε-
κτελεστικού Συµβουλίου.

8. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή
µετά από τη λήξη της θητείας του ή σε περίπτωση πρόω-
ρης λήξης της θητείας του ή σε περίπτωση προσωρινής
αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή απουσίας
του, για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη της θητείας
του µέχρι τον διορισµό νέου Διοικητή ή για όσο διάστη-
µα ο Διοικητής τελεί σε προσωρινή αδυναµία εκτέλεσης
των καθηκόντων του, αναπληρώνεται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7.

Άρθρο 21
Κωλύµατα διορισµού Διοικητή, µελών Εκτελεστικού

Συµβουλίου και λοιπού προσωπικού

1. Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης του Διοικη-
τή και οι υποψήφιοι για τον διορισµό τους ως µελών του
Εκτελεστικού Συµβουλίου της Α.Π.Α. πρέπει να µην έ-
χουν κώλυµα διορισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 8 και 9
του Υπαλληλικού Κώδικα, ούτε κατά τον χρόνο λήξης
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον
χρόνο του διορισµού τους και επιπλέον να µην έχουν α-
ποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από την άσκηση κάθε ε-
λεύθερου επαγγέλµατος ή του δικηγορικού λειτουργή-
µατος. 

2. Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διοικητή ή
τον διορισµό τους ως µελών του Εκτελεστικού Συµβου-
λίου της Α.Π.Α.: α) πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικα-
σθεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλο-
πή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβία-
ση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, κατα-
πίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκο-
ντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενε-
τήσιας ζωής, β) υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τε-
λεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα
των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκηµα έχει
παραγραφεί, γ) πρόσωπα τα οποία, λόγω καταδίκης, έ-
χουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) πρόσωπα τα οποία τε-
λούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή
µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλή-
ρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ε) πρό-
σωπα στα οποία έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήπο-
τε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών
τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παρά-
πτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145
του Υπαλληλικού Κώδικα. 

3. Αποκλείονται του διορισµού στη θέση του Διοικητή
ή ως µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Α.Π.Α.:
α) πρόσωπα τα οποία υπηρετούν, κατά τον χρόνο α-

νάρτησης στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, ως υπάλληλοι, µόνιµοι ή Ι.Δ.Α.Χ., της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή κατέχουν οποιαδήποτε
άλλη θέση ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Υ-
πουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και στους εποπτευ-
όµενους από αυτό φορείς γενικά, καθώς και στην Επι-
τροπή Διερεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσε-
ων, όπως αυτή προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΕ)
996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε τη διερεύ-
νηση και την πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων στην
πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της Οδηγίας
94/56/ΕΚ (L 295) ή σε οποιαδήποτε αρχή που συµµετέχει
στην ανάθεση υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας και 
β) πρόσωπα που για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη

πριν από τη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής έ-
χουν υπηρετήσει σε θέση ευθύνης στην Υπηρεσία Πολι-
τικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση
του κλάδου των αεροµεταφορών ή συµµετείχαν στο κε-
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φάλαιό της ή είχαν άµεσο ή έµµεσο προσπορισµό οποι-
ουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις του κλάδου των α-
εροµεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζονται άµεσα
από τη δραστηριότητα αυτών.

4. Δεν συνιστά κώλυµα διορισµού στη θέση του Διοι-
κητή ή ως µέλους του Εκτελεστικού Συµβουλίου της
Α.Π.Α. η άσκηση καθηκόντων διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΔΕΠ
ΑΕΙ).

5. Αποκλείονται του διορισµού στη θέση του Γενικού
Διευθυντή, του Προϊσταµένου Διεύθυνσης και του Προϊ-
σταµένου Τµήµατος πρόσωπα που διατηρούν, κατά τον
χρόνο ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργεί-
ου Υποδοµών και Μεταφορών της σχετικής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή διατηρούσαν, για χρονικό
διάστηµα έως τρία (3) έτη πριν από την ανάρτηση στον
προαναφερόµενο διαδικτυακό τόπο της σχετικής πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκήρυξης, ο-
ποιαδήποτε εργασιακή σχέση µε οποιαδήποτε ιδιωτική
επιχείρηση του κλάδου των αεροµεταφορών ή συµµετο-
χή στο κεφάλαιό της ή άµεσο ή έµµεσο προσπορισµό ο-
ποιουδήποτε οικονοµικού ή µη οφέλους από επιχειρή-
σεις του κλάδου των αεροµεταφορών ή από τρίτους,
που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητα αυτών.

Άρθρο 22
Ασυµβίβαστα Διοικητή, µελών Εκτελεστικού 

Συµβουλίου και λοιπού προσωπικού

1. Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, ο Διοικητής και
τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται
να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή να έχουν οποια-
δήποτε άλλη ιδιότητα στο Υπουργείο Υποδοµών και Με-
ταφορών και στους εποπτευόµενους από αυτό φορείς
γενικά, καθώς και στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπο-
ρικών Ατυχηµάτων ή σε οποιαδήποτε αρχή που συµµετέ-
χει στην ανάθεση υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας, ού-
τε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχεί-
ρηση ή να συµµετέχουν στο κεφάλαιό της ή να έχουν ά-
µεσο ή έµµεσο προσπορισµό οποιουδήποτε οφέλους α-
πό υπηρεσίες αεροπορικών επιχειρήσεων ή από τρίτους,
που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά τους. Αν
τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου αποκτήσουν α-
πό κληρονοµική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας
τους εταιρικά µερίδια ή µετοχές σε οποιαδήποτε αερο-
πορική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο
του προηγούµενου εδαφίου, εκπίπτουν αυτοδικαίως από
την θέση τους.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, κατά τη διάρκεια της
θητείας του Διοικητή και των µελών του Εκτελεστικού
Συµβουλίου αναστέλλεται η εκ µέρους των προσώπων
αυτών άσκηση έµµισθου ή άµισθου δηµόσιου λειτουργή-
µατος, η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και οποιαδήποτε
άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα. 

3. Εφόσον ο Διοικητής της Α.Π.Α. είναι µέλος ΔΕΠ Α-
ΕΙ, εφαρµόζεται το άρθρο 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
Τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Α.Π.Α., τα ο-
ποία είναι µέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, δεν τελούν σε αναστολή άσκη-
σης καθηκόντων.

4.α. Για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από τον διο-

ρισµό τους, οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας, οι οποίοι υ-
πηρετούν σε οργανική ή προσωποπαγή ή Ι.Δ.Α.Χ. ή άλλη
θέση στην Α.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένων των επιθεωρη-
τών, δεν επιτρέπεται να ασκούν καθήκοντα εποπτείας,
πιστοποίησης ή επιθεώρησης σε εποπτευόµενους από
την Α.Π.Α. ιδιωτικούς φορείς, µε τους οποίους διατηρού-
σαν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή στο κεφάλαιο των
οποίων συµµετείχαν ή από τους οποίους αντλούσαν, ά-
µεσα ή έµµεσα, οποιοδήποτε όφελος εντός χρονικού
διαστήµατος έως τρία (3) έτη πριν από τον διορισµό
τους.
β. Τα πρόσωπα της περ. α΄ δεν επιτρέπεται να ασκούν

καθήκοντα εποπτείας, πιστοποίησης ή επιθεώρησης σε
εποπτευόµενους από την Α.Π.Α. ιδιωτικούς φορείς, εφό-
σον αποκτήσουν συµµετοχή στο κεφάλαιο αυτών ή εφό-
σον αντλούν, άµεσα ή έµµεσα, οποιοδήποτε όφελος εξ
αυτών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Α.Π.Α..
Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται σε υποβολή ειδικής δή-
λωσης περί σύγκρουσης συµφερόντων, όπως ειδικότερα
θα οριστεί στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, υπό
την επιφύλαξη όσων ορίζει το άρθρο 29.
γ. Η παράβαση των περ. α΄ ή β΄ συνιστά σοβαρό πει-

θαρχικό παράπτωµα κατά την έννοια του Υπαλληλικού
Κώδικα.

5. α. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από τη λήξη
της θητείας τους, ο Διοικητής και τα µέλη του Εκτελεστι-
κού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν την ο-
ποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε οποιαδήποτε επιχείρη-
ση του κλάδου των αεροµεταφορών ή να συµµετέχουν
στο κεφάλαιό της ή να έχουν άµεσο ή έµµεσο προσπορι-
σµό οποιουδήποτε οφέλους, από επιχειρήσεις του κλά-
δου των αεροµεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζο-
νται άµεσα από τη δραστηριότητα αυτών.
β. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από τη λήξη

της θητείας τους, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάµενοι
Διευθύνσεων και Τµηµάτων και οι Επιθεωρητές δεν επι-
τρέπεται να αποκτήσουν την οποιαδήποτε εργασιακή
σχέση σε οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου των αε-
ροµεταφορών.

6. Τα ασυµβίβαστα και οι λοιποί περιορισµοί που προ-
βλέπονται στις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται α-
ναλογικά και ως προς τις δραστηριότητες των συζύγων
αναφερόµενων προσώπων, ή όσων έχουν συνάψει σύµ-
φωνο συµβίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του
ν. 4356/2015 (Α΄ 181), καθώς και των συγγενών τους εξ
αίµατος και εξ αγχιστείας µέχρι του δεύτερου βαθµού. 

7. Ο Διοικητής, τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου,
οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων και
Τµηµάτων και οι Επιθεωρητές εκπίπτουν αυτοδικαίως α-
πό τη θέση τους αν: α) εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλη-
τη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώ-
λυµα διορισµού σε θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή έκπτω-
ση δηµόσιου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, β) δεν προβούν στις γνωστοποιή-
σεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29. 

8. Η άσκηση καθηκόντων Διοικητή, µέλους του Εκτε-
λεστικού Συµβουλίου, Γενικού Διευθυντή, Προϊσταµένου
Διευθύνσεων και Τµηµάτων και Επιθεωρητή αναστέλλε-
ται, αν εκδοθεί αµετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για
αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δη-
µόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµόσιου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα και µέχρι να εκδο-
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θεί αθωωτική απόφαση. Σε περίπτωση αναστολής κατά
τα ανωτέρω, επέρχεται αναπλήρωση για όσο χρόνο
διαρκεί η αναστολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος ή τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισµού ή
των Εσωτερικών Κανονισµών της Α.Π.Α. περί αναπλήρω-
σης, κατά περίπτωση.

Άρθρο 23
Δοµή Α.Π.Α.

1. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει την ακόλουθη
δοµή: 
α) Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στον ο-

ποίο υπάγονται απευθείας:
αα. Η Γραµµατεία και σύµβουλοι Διοικητή, 
αβ. το Γραφείο Επικοινωνίας, Δηµόσιων Σχέσεων, Δια-

χείρισης Κρίσεων και Πολιτικο-στρατιωτικής Συνεργα-
σίας, 
αγ. το Γραφείο Αεροϊατρικής και Ιατρικών Υποθέσεων,
αδ. το Τµήµα Διαχείρισης Ασφαλείας και Συµβάντων, 
αε. το Τµήµα Ποιότητας (QMS) και Συµµόρφωσης

(CMS),
β) Εκτελεστικό Συµβούλιο της Αρχής Πολιτικής Αερο-

πορίας, στο οποίο υπάγεται το Γραφείο Εσωτερικού Ε-
λέγχου.
γ) Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η

οποία αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις: 
γα. Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρο-

µίων, 
γβ. Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων,
γγ. Διεύθυνση Ασφάλειας από Έκνοµες Ενέργειες και

Προστασίας Περιβάλλοντος, 
δ) Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας και Διοι-

κητικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από τις εξής
Διευθύνσεις:
δα. Διεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας,
δβ. Διεύθυνση Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήρι-

ξης και Νοµικών Υποθέσεων.
2. Οι αρµοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων, των Δι-

ευθύνσεων, των Τµηµάτων και των Γραφείων, περιγρά-
φονται στο Παράρτηµα Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του παρόντος και εξειδικεύονται περαιτέρω στον
Οργανισµό και τον Κανονισµό Λειτουργίας της Α.Π.Α.,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27.

3. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί αυτο-
τελές Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβου-
λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

Άρθρο 24
Υποχρεώσεις προσωπικού 

Τµήµατος Νοµικών Υποθέσεων

1. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Νοµικών Υποθέσε-
ων, καθώς και οι νοµικοί που το στελεχώνουν δεν επι-
τρέπεται:
α) να αναλαµβάνουν, κατά τη διάρκεια της απασχόλη-

σής τους στο Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων, υποθέσεις
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του
παρόντος, πέραν των όσων χειρίζονται στο πλαίσιο ά-
σκησης των καθηκόντων τους στην Α.Π.Α., 
β) µετά από την αποχώρησή τους µε οποιονδήποτε

τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία, µε έµµισθη εντολή ή µε
οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση ε-

πί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες χειρίσθηκαν κατά
τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Τµήµα Νοµικών
Υποθέσεων, 
γ) για δύο (2) έτη µετά από την αποχώρησή τους µε ο-

ποιονδήποτε τρόπο να αναλαµβάνουν γενικώς την υπε-
ράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Α.Π.Α., καθώς και την
προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων
της Α.Π.Α.. 

2. Σε όσους παραβαίνουν τις υποχρεώσεις της παρ. 1,
επιβάλλεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδο-
µών και Μεταφορών και Δικαιοσύνης, πρόστιµο, που
µπορεί να φθάνει µέχρι το δεκαπλάσιο της τελευταίας ε-
τήσιας αµοιβής που έλαβε ο νοµικός του Τµήµατος Νοµι-
κών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του. 

3. Η Α.Π.Α., µε απόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδε-
ται µε εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Νοµι-
κών Υποθέσεων, δικαιούται κατ’ εξαίρεση να προσφύγει
στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, εφόσον κριθεί α-
ναγκαίο από την ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή το εξειδικευ-
µένο αντικείµενο της υπόθεσης, τηρουµένων όσων προ-
βλέπονται στον ν. 4194/2013 (Α΄ 208). 

Άρθρο 25
Εσωτερικός έλεγχος

1. Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως βασικές
αρµοδιότητες τη διενέργεια κάθε είδους εσωτερικού ε-
λέγχου όλων των υπηρεσιών της Α.Π.Α., τη διερεύνηση
καταγγελιών πολιτών σε βάρος υπαλλήλων της Α.Π.Α.,
καθώς και την εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων για την
Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου
(«Πρότυπα»), µαζί µε τον Κώδικα Ηθικής του Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών και τη συµµόρφωση µε αυτά. Οι
ανωτέρω αρµοδιότητες µπορούν, µε απόφαση του Εκτε-
λεστικού Συµβουλίου, να ανατίθενται σε εξωτερικό ελε-
γκτή, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο µε βάση τις ανά-
γκες της Α.Π.Α.. 

2. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο υποβάλλει ερωτήµατα
στον Διοικητή και τον επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου,
για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιορισµοί στο πλαί-
σιο εργασιών του ελέγχου ή στη δυνατότητα διάθεσης
πόρων, διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη προς τον Διοι-
κητή επί των θεµάτων εσωτερικού ελέγχου και έχει την
αρµοδιότητα για την έγκριση: 
α. του κανονισµού εσωτερικού ελέγχου,
β. του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων µε βάση την ε-

κτίµηση κινδύνων, 
γ. του οικονοµικού προϋπολογισµού και του προγραµ-

µατισµού διάθεσης πόρων της λειτουργίας του εσωτερι-
κού ελέγχου και 
δ. των αποφάσεων σχετικά µε τον διορισµό και την α-

ποµάκρυνση του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου.
3. Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει ανά έξι

(6) µήνες στην Επιτροπή Ελέγχου του Εκτελεστικού
Συµβουλίου αναλυτική έκθεση για την απόδοση της λει-
τουργίας του εσωτερικού ελέγχου, την υλοποίηση του
προγράµµατος και λοιπά σχετικά ζητήµατα. 

Άρθρο 26
Επιθεωρητές και ελεγκτική διαδικασία

1. Οι επιθεωρητές ελέγχουν τη συµµόρφωση των επο-
πτευόµενων φορέων µε τους κανόνες του διεθνούς, ε-
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νωσιακού και εθνικού δικαίου που αφορούν στην πολιτι-
κή αεροπορία. Οι αρµοδιότητές τους εκτείνονται στον έ-
λεγχο της ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος
και ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες των αεροµεταφο-
ρών, καθώς και στην οικονοµική εποπτεία των εποπτευό-
µενων φορέων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις
σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, ό-
πως ενδεικτικά των Κανονισµών 2018/1139, 300/2008,
2019/317, 549/2004, 550/2004, 1008/2008 και 1107/2006
και του π.δ. 52/2012 (Α΄ 102), µε το οποίο ενσωµατώθη-
κε στην εθνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2009/12/ΕΚ. 

2. Η ελεγκτική διαδικασία έχει ως στόχο τη βελτίωση
της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και
της ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες στην πολιτική αε-
ροπορία µέσω τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων ή/και
ελέγχων για την πιστοποίηση και τη συνεχή εποπτεία
συµµόρφωσης των εποπτευόµενων φορέων, σύµφωνα
µε τα πρότυπα των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών κα-
νονισµών. 

3. Οι επιθεωρητές πληρούν τα κριτήρια που θέτει η ε-
νωσιακή και εθνική νοµοθεσία, όπως ορίζεται στην παρ.
11. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζεται ο ακριβής α-
ριθµός των επιθεωρητών µεταξύ των υπαλλήλων της
Α.Π.Α. ανάλογα µε τις επιχειρησιακές ανάγκες της
Α.Π.Α.. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής η ειδικής διάτα-
ξης, καθήκοντα Επιθεωρητή δύνανται να ασκούν, πέρα
από το προσωπικό κλάδων ΠΕ ή/και ΤΕ, και υπάλληλοι
ΔΕ, εφόσον κατέχουν ειδικές πιστοποιήσεις µηχανικών
αεροσκαφών και χειριστών αεροσκαφών ή άδειες ελε-
γκτή εναέριας κυκλοφορίας και διαθέτουν υποχρεωτι-
κώς αντίστοιχη προϋπηρεσία ή εµπειρία των δέκα (10)
τουλάχιστον τελευταίων ετών στο σχετικό αντικείµενο.

4. Οι επιθεωρητές διενεργούν τακτικές, περιοδικές και
έκτακτες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις εποπτευό-
µενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των
αεροµεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιµέ-
νων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Α.Π.Α.. Με α-
πόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδεται ύστερα από ει-
σήγηση του αρµόδιου κατά περίπτωση Γενικού Διευθυ-
ντή, συστήνεται κλιµάκιο και δηµοσιεύεται εντολή για
την τακτική ή περιοδική επιθεώρηση. Εξαιρετικά σε περι-
πτώσεις διενέργειας έκτακτων ελέγχων και επιθεωρήσε-
ων χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, σύµφωνα µε την
παρ. 7, η εντολή, καθώς και κάθε σχετική απόφαση ή
πράξη, δεν δηµοσιεύονται, παρά µόνο κοινοποιούνται
στον ελεγχόµενο φορέα κατά την είσοδο των επιθεωρη-
τών στις εγκαταστάσεις του. Τα κλιµάκια επιθεωρήσεων
αποτελούνται από επιθεωρητές µίας ή διαφόρων Διευ-
θύνσεων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυν-
σης Οικονοµικής Εποπτείας, κατ’ εφαρµογή του ετήσιου
προγράµµατος επιθεωρήσεων, ανάλογα µε τη φύση της
διενεργούµενης επιθεώρησης και τις λοιπές επιχειρη-
σιακές ανάγκες. 

5. Οι επιθεωρητές: 
α) Μπορούν, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκό-

ντων τους και για την εκπλήρωση του έργου τους, να ε-
πισκέπτονται, χωρίς ή µε προειδοποίηση, τους ελεγχό-
µενους φορείς, αρχές και υπηρεσίες ή οποιονδήποτε ε-
µπλεκόµενο, φορέα και υπηρεσία που εµπίπτει στις αρ-
µοδιότητες της Α.Π.Α., να µελετούν επί τόπου την εξε-
ταζόµενη υπόθεση, και να εξετάζουν έγγραφα, ηλεκτρο-
νική αλληλογραφία, στοιχεία, αντικείµενα, διαδικασίες,
εξοπλισµό, εγκαταστάσεις, χώρους, συστήµατα, υπαλ-

λήλους και πληροφορίες, µε τον τρόπο και τη διαδικασία
που καθορίζει ο Κανονισµός Επιθεωρήσεων της Α.Π.Α.. 
β) Μπορούν να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων,

εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών
µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, τα ο-
ποία αποτελούν επαγγελµατικές πληροφορίες.
γ) Μπορούν να εξετάζουν οποιοδήποτε πρόσωπο µπο-

ρεί να εισφέρει στοιχεία στον διενεργούµενο έλεγχο, να
ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρµόδιους υ-
παλλήλους των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που ε-
µπλέκονται µε την εξεταζόµενη υπόθεση, καθώς και να
λαµβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή ανωµοτί κα-
ταθέσεις, µε την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.
δ) Έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους φακέλους συ-

µπεριλαµβανοµένων και των απορρήτων. 
ε) Μπορούν να ζητούν µε έγγραφό τους πληροφορίες

σχετικά µε την υπό διερεύνηση υπόθεση. Στο έγγραφο
αναφέρονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι ο-
ποίες θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός του αιτήµατος, η
προθεσµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφο-
ριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Επιθεω-
ρήσεων, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την υποχρέωση
παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύ-
νεται το έγγραφο, υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και α-
κριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται.
στ) Μπορούν να προβαίνουν, κατά τη διάρκεια των επι-

θεωρήσεων ή ελέγχων, σε άµεσες ενέργειες, εφόσον
τούτο επιβάλλει η ασφάλεια των πτήσεων, όπως η µη τή-
ρηση πτητικών προτύπων ή προτύπων ασφαλείας από έ-
κνοµες ενέργειες, ή σε περίπτωση αναγνώρισης Άµεσου
Κινδύνου Ασφαλείας. Στις ενέργειες αυτές περιλαµβά-
νεται η υποβολή αιτιολογηµένης πρότασης προς τον Δι-
οικητή, για να εκδοθεί εντολή ακινητοποίησης αεροσκά-
φους, ο οποίος υποχρεούται να αποφασίσει το συντοµό-
τερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση µέσα σε δώδεκα
(12) ώρες από την υποβολή της πρότασης. Κατά τη διάρ-
κεια της παραπάνω προθεσµίας δεν επιτρέπεται η απο-
γείωση του αεροσκάφους. Η άσκηση αίτησης ακυρώσε-
ως, αίτησης αναστολής, προσφυγής, ή άλλου ένδικου
µέσου κατά της πράξης ακινητοποίησης του αεροσκά-
φους, ή κατά της αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητι-
κού πτητικής λειτουργίας αεροµεταφορέα, δεν έχει ανα-
σταλτικό αποτέλεσµα.

6. Η διαδικασία συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας
ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέ-
γονται για τους σκοπούς του παρόντος, καθορίζεται
στον Κανονισµό Επιθεωρήσεων.

7. Η σχετική εντολή ελέγχου παρέχεται εγγράφως α-
πό τον Διοικητή ή τον εξουσιοδοτηµένο από αυτόν Γενι-
κό Διευθυντή ή Διευθυντή και περιέχει το αντικείµενο
της έρευνας και τις συνέπειες της παρεµπόδισης ή δυ-
σχέρανσής της ή της άρνησης εµφάνισης των αιτούµε-
νων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή της χο-
ρήγησης αντιγράφων ή αποσπασµάτων τους. Η εντολή
ελέγχου, καθώς και κάθε απόφαση ή πράξη σχετική µε
την διεξαγωγή έκτακτων ελέγχων και επιθεωρήσεων,
δεν δηµοσιεύεται.

8. Ο Διοικητής ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν Γενι-
κός Διευθυντής ή Διευθυντής ή οι εντεταλµένοι επιθεω-
ρητές µπορούν να ζητούν, εγγράφως, τη συνδροµή των
δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισµών τοπι-
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κής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, για τη διεξαγωγή των ε-
λέγχων και επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο και ιδίως σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης ή πα-
ρεµπόδισής τους µε οποιονδήποτε τρόπο. Η συνδροµή
αυτή µπορεί να ζητηθεί και προληπτικά.

9. Για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που έγιναν,
συντάσσεται από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση, αντί-
γραφο της οποίας κοινοποιείται στον ελεγχόµενο φο-
ρέα.

10. Με την επιφύλαξη προβλεπόµενων ποινικών κυρώ-
σεων, επιβάλλεται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α.
στους εποπτευόµενους φορείς και σε κάθε άλλον που
κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεµποδίζουν ή δυσχεραί-
νουν τις έρευνες, επιθεωρήσεις και ελέγχους του παρό-
ντος, καθώς και στους εποπτευόµενους φορείς και σε
κάθε άλλον που αρνούνται να υποβληθούν στις εν λόγω
έρευνες, επιθεωρήσεις και ελέγχους, να επιδείξουν τα
αιτούµενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χο-
ρηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους, πρόστιµο
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) τουλάχιστον ευρώ µε ανώ-
τατο όριο το ένα τοις εκατό (1%) του κύκλου εργασιών
της προηγούµενης χρήσης, όπως αυτός υπολογίζεται,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), που
εφαρµόζεται αναλογικά στην Α.Π.Α.. Κατά την επιµέτρη-
ση του προστίµου λαµβάνονται υπόψη ιδίως η σοβαρότη-
τα της εξεταζόµενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων
και η επίπτωσή τους στην έκβαση της επιθεώρησης.

11 α. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχων, τα
προσόντα, τις εκπαιδεύσεις και την πιστοποίηση επιθεω-
ρητών για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλ-
λοντος της πολιτικής αεροπορίας, εφαρµόζεται ιδίως ο
Κανονισµός (ΕΕ) 2018/1139 και οι εκτελεστικοί του Κα-
νονισµοί.
β. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχων, τα προ-

σόντα, τις εκπαιδεύσεις και την πιστοποίηση επιθεωρη-
τών για την ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες και την α-
σφάλεια στον κυβερνοχώρο της πολιτικής αεροπορίας,
εφαρµόζονται ο Κανονισµός (ΕΚ) 300/2008, οι συµπλη-
ρωµατικοί και τροποποιητικοί του Κανονισµοί, όπως ο
Κανονισµός (ΕΕ) 18/2010, ο Εκτελεστικός Κανονισµός
(ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής της 5ης Νοεµβρίου 2015,
σχετικά µε τον καθορισµό λεπτοµερών µέτρων εφαρµο-
γής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αε-
ροµεταφορών από έκνοµες ενέργειες (L 299), το παράρ-
τηµα 17 της Σύµβασης του Σικάγο για την Πολιτική
Αεροπορία, και λαµβάνονται υπόψη ο προγραµµατισµός
και η υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος
Ποιοτικού Ελέγχου Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας
(Ε.Π.Π.Ε.Α.Π.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κα-
νονισµού (ΕΚ) 300/2008. 
γ. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχων, τα προ-

σόντα, τις εκπαιδεύσεις και την πιστοποίηση επιθεωρη-
τών για την οικονοµική εποπτεία, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στον Κανονισµό Επιθεωρήσεων, σε αντιστοι-
χία µε τα προβλεπόµενα στο διεθνές κανονιστικό πλαί-
σιο για λοιπά αντικείµενα επιθεώρησης επί θεµάτων που
άπτονται της αρµοδιότητας οικονοµικής εποπτείας, ε-
φαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της εθνικής και ενω-
σιακής νοµοθεσίας, ιδίως ο Κανονισµός (ΕΚ) 550/2004, ο
Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2019/317, ο Κανονισµός
(ΕΚ) 1107/2006, το π.δ. 52/2012 (Α΄ 102) και ο Κανονι-
σµός (ΕΚ) 1008/2008. 

12. Κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη διενέργεια επιθεωρή-
σεων, την ελεγκτική διαδικασία και τους επιθεωρητές, ό-
πως η σύνταξη ετήσιου προγράµµατος επιθεωρήσεων, η
διαδικασία εκπαίδευσης και τα απαιτούµενα προσόντα
για την πιστοποίηση επιθεωρητών και η διαχείριση ευρη-
µάτων µη συµµόρφωσης, εξειδικεύεται µε τον Κανονι-
σµό Επιθεωρήσεων της Α.Π.Α., ο οποίος εκδίδεται σύµ-
φωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 27. 

13. Ο Κανονισµός Επιθεωρήσεων εκδίδεται εντός ε-
νός (1) µηνός από την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α., ό-
πως αυτή προσδιορίζεται στην περ. ι΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 51. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Επιθεωρή-
σεων, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι αρχές και οι
διαδικασίες που προβλέπονται στα π.δ. 147/2005 (Α΄
200), 165/2005 (Α΄ 219), 150/2007 (Α΄ 193) και 103/2010
(Α΄ 180), στον βαθµό που σχετίζονται µε τη διενέργεια
επιθεωρήσεων και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου.

Άρθρο 27
Οργανισµός και Εσωτερικοί Κανονισµοί Α.Π.Α.

1. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της
Α.Π.Α., η σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση οργανι-
κών µονάδων, η σύσταση, µετατροπή και κατάργηση των
οργανικών θέσεων, οι πάσης φύσης κατηγορίες του προ-
σωπικού, η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων των οργανι-
κών µονάδων και του προσωπικού, ο προσδιορισµός των
επιχειρησιακών διαδικασιών και συστηµάτων διακυβέρ-
νησης και διοίκησης, τα ειδικότερα προσόντα διορισµού
ανά κλάδο ή/και κατηγορία προσωπικού, τα απαιτούµενα
προσόντα για την επιλογή προϊσταµένων γενικών διευ-
θύνσεων, διευθύνσεων και λοιπών οργανικών µονάδων
της, οι κλάδοι ή κατηγορίες προσωπικού από τους οποί-
ους προέρχονται οι προϊστάµενοι των οργανικών µονά-
δων αυτής, καθώς και η κατανοµή των οργανικών θέσε-
ων του προσωπικού της ανά κατηγορία, οι προϋποθέσεις
διατήρησης των ειδικοτήτων ή καταχωρίσεων που συν-
δέονται µε την κατοχή επαγγελµατικών αδειών του προ-
σωπικού της Α.Π.Α. όλων των σχετικών κλάδων που
προέρχονται από την Υ.Π.Α., ή άλλους φορείς, η εκπαί-
δευση των υπαλλήλων της Α.Π.Α. βάσει της αρχής µη
σύγκρουσης συµφερόντων, όπως και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την οργάνωση της Α.Π.Α., ρυθµίζονται από
τον Οργανισµό της, µε την επιφύλαξη όσων ειδικότερα
προβλέπονται στην παρ. 5. 

2. Η εσωτερική λειτουργία, η συµµετοχή των υπαλλή-
λων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση
και τη λειτουργία της Α.Π.Α., καθώς και στην υγεία και α-
σφάλεια του προσωπικού, ο δηµόσιος υπόλογος και ο
τρόπος διαχείρισης των πόρων της Α.Π.Α., η διαδικασία
ανάθεσης έργων και προµηθειών, τα σχετικά µε την αγο-
ρά ή µίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της, τα κωλύµα-
τα και η εξαίρεση του Διοικητή και των µελών του Εκτε-
λεστικού Συµβουλίου από συνεδριάσεις, η διαδικασία α-
ναπλήρωσης του Διοικητή, των µελών του Εκτελεστικού
Συµβουλίου ή άλλων υπαλλήλων, η προδικασία και διαδι-
κασία ενώπιον της Α.Π.Α. αναφορικά µε πράξεις, αποφά-
σεις ή γνωµοδοτήσεις της, τα ειδικότερα θέµατα αναφο-
ρικά µε τη διαδικασία επίλυσης διαφορών, η κατάρτιση,
δηµοσίευση, δηµοσιότητα και κοινοποίηση των αποφά-
σεών της, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων για
διαπιστωµένες παραβάσεις, η παροχή αντιγράφων ή α-
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ποσπασµάτων των αποφάσεων ή γνωµοδοτήσεών της, η
διαδικασία για τη διατήρηση των πιστοποιήσεων προσω-
πικού, οι προϋποθέσεις για την καταβολή πάσης φύσεως
επιδοµάτων ή αποζηµιώσεων, η διαδικασία για την κα-
τάρτιση και εφαρµογή προγράµµατος εργασίας και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Α.Π.Α. ρυθµίζο-
νται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας, µε την επιφύλαξη
της παρ. 5. 

3. Πέραν του Κανονισµού Επιθεωρήσεων του άρθρου
26, ειδικές επιχειρησιακές διαδικασίες, εκπαιδευτικά
πρότυπα προσωπικού και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο
θέµα, ρυθµίζονται µε επιµέρους Κανονισµούς, σύµφωνα
µε τις παρ. 4 και 5. 

4. Ο Οργανισµός, ο Κανονισµός Λειτουργίας και οι λοι-
ποί Επιχειρησιακοί Κανονισµοί εκδίδονται µε αποφάσεις
του Εκτελεστικού Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης του
Διοικητή, και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Η Α.Π.Α. εκδίδει τον πρώτο Οργανισµό εντός έ-
ξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

5. Ο Οργανισµός και οι Εσωτερικοί Κανονισµοί της
Α.Π.Α. τροποποιούνται µε απόφαση του Εκτελεστικού
Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή. Ο Διοικη-
τής της Α.Π.Α. σε περιπτώσεις σηµαντικών οργανωτικών
αλλαγών, όπως αυτές που αφορούν στη σύσταση, συγ-
χώνευση, αναστολή ή κατάργηση οργανικής µονάδας ε-
πιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, ζητεί τη σύµ-
φωνη γνώµη του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.

Άρθρο 28
Υποχρεώσεις Διοικητή, µελών του 

Εκτελεστικού Συµβουλίου και λοιπού προσωπικού

1. Ο Διοικητής, τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου,
οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων και
Τµηµάτων και οι Επιθεωρητές οφείλουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους µε ακεραιότητα, αντικειµενικότητα, αµε-
ροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, να ε-
νεργούν αποκλειστικά υπέρ του δηµόσιου συµφέροντος,
καθώς και να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες εχε-
µύθειας και εµπιστευτικότητας, για θέµατα για τα οποία
έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ι-
δίως δε για θέµατα που άπτονται της εθνικής άµυνας και
ασφάλειας.

2. Τα ως άνω πρόσωπα, κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους, υποχρεούνται να απέχουν από την άσκηση
συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων ή τη διαχείριση συγκεκρι-
µένων υποθέσεων δηλώνοντας κώλυµα, εφόσον συ-
ντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων. Σύγκρου-
ση συµφερόντων συνιστά οποιαδήποτε κατάσταση, κατά
την οποία αντικειµενικά επηρεάζεται η αµερόληπτη ε-
κτέλεση των καθηκόντων τους. 

3. Η αµερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων επηρεάζε-
ται ιδίως όταν προκύπτει: (α) όφελος, οικονοµικό ή µη,
για τους ίδιους, τους συζύγους ή όσους έχουν συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης, τους συγγενείς εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας, κατ’ ευθείαν µεν γραµµή απεριορίστως, εκ
πλαγίου δε, έως και δευτέρου βαθµού, καθώς και για
πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία έχουν ιδιαίτερο
δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση, και (β) βλάβη, οικονοµική ή
µη, για πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία υπάρχει
ιδιαίτερη εχθρότητα.

4. Ο Διοικητής, τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου,

οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων και
Τµηµάτων και οι Επιθεωρητές υποβάλλουν κατ’ έτος τη
δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στο
άρθρο 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Εκτελε-
στικού Συµβουλίου, καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας
που ρυθµίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του
Διοικητή, των µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου και
του λοιπού προσωπικού της Α.Π.Α..

Άρθρο 29
Διαδικαστικές υποχρεώσεις για την αποφυγή 

σύγκρουσης συµφερόντων

1. Ο Διοικητής και τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβου-
λίου, εντός ενός (1) µηνός από την ανάληψη των καθη-
κόντων τους, υποβάλλουν δήλωση στον Υπουργό Υπο-
δοµών και Μεταφορών, ο οποίος στη συνέχεια µε τη σει-
ρά του τη διαβιβάζει στην Προεδρία της Κυβέρνησης,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του
ν. 4622/2019 

(Α΄ 133). Οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάµενοι Διευ-
θύνσεων και Τµηµάτων και οι Επιθεωρητές υποβάλλουν,
εντός ενός (1) µηνός από την ανάληψη των καθηκόντων
τους, την αντίστοιχη δήλωση στον Διοικητή της Αρχής. 

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 οφείλουν να δηλώνουν στον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών ή στον Διοικητή,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 1
και 2 του άρθρου 72 του ν. 4622/2019: (α) κάθε µεταγε-
νεστέρως ανακύπτουσα σύγκρουση συµφερόντων, υπό
την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28, ευθύς ως λά-
βουν γνώση αυτής, (β) εάν βρίσκονται σε κατάσταση σύ-
γκρουσης συµφερόντων ή όχι, οποτεδήποτε τους ζητη-
θεί.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συµφερόντων
των προσώπων της παρ. 1, οι αρµοδιότητες ως προς τις
οποίες υφίσταται η σύγκρουση ασκούνται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος ή τις προβλέψεις του Οργα-
νισµού ή των Εσωτερικών Κανονισµών της Α.Π.Α. περί α-
ναπλήρωσης, κατά περίπτωση.

Άρθρο 30
Καταγγελία ενώπιον της Α.Π.Α.

1. Με την επιφύλαξη διατάξεων δυνάµει των οποίων α-
πονέµεται στην Α.Π.Α. αρµοδιότητα εξέτασης καταγγε-
λιών επί ειδικών ζητηµάτων, όποιος έχει έννοµο συµφέ-
ρον, όπως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο των αεροµεταφορών και διαχείρισης αεροδρο-
µίων και επιβάτες/καταναλωτές, δικαιούται να υποβάλει
ενώπιον της Α.Π.Α. καταγγελία κατά επιχειρήσεων που
τελούν υπό την εποπτεία της για παράβαση των υποχρε-
ώσεών τους, όπως αυτές καθορίζονται στην κείµενη νο-
µοθεσία περί πολιτικής αεροπορίας ή τις εκάστοτε σχετι-
κές κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πρά-
ξεις ή την άδεια που τους έχει χορηγηθεί. 

2. Η κατά περίπτωση βάσει του αντικειµένου της κα-
ταγγελίας αρµόδια οργανική µονάδα της Α.Π.Α µπορεί
να δίδει διαφορετικούς βαθµούς προτεραιότητας στις
καταγγελίες που λαµβάνει. Με απόφαση του Διοικητή
της Α.Π.Α, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-

14



βερνήσεως και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της
Α.Π.Α, καθορίζονται τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα
εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων,
κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης. Η σχετική
απόφαση λαµβάνει υπόψη ιδίως το δηµόσιο συµφέρον,
τις πιθανές επιπτώσεις στον κλάδο των αεροµεταφορών,
την ασφάλεια και ιδίως την ασφάλεια από έκνοµες ενέρ-
γειες των επιβατών, την προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς και το αποτέλεσµα που προσδοκάται από την πα-
ρέµβαση της αρχής σε συγκεκριµένη υπόθεση. Με την ί-
δια απόφαση, ποσοτικοποιούνται τα κριτήρια της κατά
προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρα-
τηγικών στόχων, κατ’ εφαρµογή συστήµατος µοριοδότη-
σης και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτού. 

3. Η κατά περίπτωση αρµόδια οργανική µονάδα της
Α.Π.Α. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισµοί που τί-
θενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν εν-
δείξεις παράβασης του κανονιστικού πλαισίου της πολι-
τικής αεροπορίας. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προ-
κύπτουν ενδείξεις παράβασης του εν λόγω πλαισίου, η
καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιµη και τίθεται
στο αρχείο µε πράξη του Διοικητή, µέσα σε προθεσµία
εννέα (9) µηνών από την υποβολή της.

4. Καταγγελίες περί ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες της Α.Π.Α. τίθενται στο αρχείο µε α-
πόφαση του Διοικητή µέσα σε προθεσµία τριών (3) µη-
νών από την υποβολή τους.

5. Επί της καταγγελίας αποφασίζει ο Διοικητής της
Α.Π.Α. κατόπιν εισήγησης της κατά περίπτωση αρµόδιας
οργανικής µονάδας, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών.
Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για τρεις (3)
ακόµη µήνες µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητή, η
οποία εκδίδεται πριν λήξει η αρχική προθεσµία, εφόσον
η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληρο-
φοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής από-
φασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσµίας επιτρέπε-
ται µόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβα-
λε την καταγγελία. 

6. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. προσβάλλεται
δικαστικά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 34.

Άρθρο 31
Διαδικασία επίλυσης διαφορών

1. Με την επιφύλαξη των ρυθµιστικών και εποπτικών
αρµοδιοτήτων της Α.Π.Α., όπως προβλέπονται στο άρ-
θρο 7, στο άρθρο 32 περί διαιτησίας, καθώς και σε κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη µε την οποία ανατίθεται
στην Α.Π.Α. αρµοδιότητα επίλυσης διαφοράς για ειδικά
ζητήµατα, όπως το άρθρο 6 του π.δ. 52/2012 (Α΄ 102), η
Α.Π.Α. επιλύει διαφορές, οι οποίες άπτονται κάθε θέµα-
τος σχετικού µε τις αρµοδιότητές της και αναφύονται
µεταξύ:
α. επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο

αεροπορικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων
των αεροµεταφορών, της παροχής υπηρεσιών αεροναυ-
τιλίας και διαχείρισης αεροδροµίων και υδατοδροµίων, 
β. επιχειρήσεων της περ. α΄ και του Δηµοσίου.
2. Για την επίλυση διαφοράς που αναφύεται, συστήνε-

ται µε απόφαση του Διοικητή πενταµελές όργανο, στο ο-
ποίο µετέχει πάντοτε ένας (1) τουλάχιστον νοµικός από

το Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων. Ο Διοικητής καταρτίζει,
κάθε δύο (2) έτη, κατάλογο δεκαπέντε (15) υπαλλήλων
της Α.Π.Α., φροντίζοντας να υπάρχει εκπροσώπηση ό-
λων των ειδικοτήτων που υπηρετούν, µεταξύ των οποίων
κληρώνονται τα τέσσερα (4) µέλη του οργάνου για την
επίλυση της εκάστοτε διαφοράς. Η επιλογή του νοµικού
από το Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων γίνεται απευθείας α-
πό τον Διοικητή, κατόπιν εισήγησης του προϊσταµένου
του Τµήµατος. Οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας καθορί-
ζονται από τον Οργανισµό και τους Εσωτερικούς Κανο-
νισµούς της Α.Π.Α.. 

3. Το πενταµελές όργανο επιλαµβάνεται της διαφοράς
κατόπιν εγγράφου αιτήµατος ενός εκ των µερών και, µε
την επιφύλαξη της παρ. 4, εκδίδει, το ταχύτερο δυνατόν
και, πάντως, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβο-
λή του σχετικού αιτήµατος, εκτός από εξαιρετικές περι-
πτώσεις, δεσµευτική για τα µέρη απόφαση για την επίλυ-
σή της.

4. Το πενταµελές όργανο µπορεί να αρνείται την επί-
λυση διαφοράς, αν υπάρχουν άλλοι µηχανισµοί, οι οποί-
οι, κατά την κρίση της Α.Π.Α., µπορεί να συµβάλουν κα-
λύτερα στην έγκαιρη επίλυσή της. Στην περίπτωση αυτή,
η Α.Π.Α. ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατόν τα ενδια-
φερόµενα µέρη για την απόφασή της αυτή, εκθέτοντας
συγχρόνως και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη
της. Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί µετά από την παρέ-
λευση τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή του αιτή-
µατος στην Α.Π.Α. και το αιτούν µέρος, κατά το διάστη-
µα αυτό, δεν έχει προσφύγει σχετικώς σε δικαστήριο, η
Α.Π.Α. επιλαµβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος
ενός εκ των µερών και εκδίδει δεσµευτική απόφαση ε-
ντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών.

5. Τα µέρη που εµπλέκονται άµεσα στη διαφορά, οφεί-
λουν να συνεργάζονται µε το πενταµελές όργανο προς
τον σκοπό της ταχείας και αποτελεσµατικής επίλυσής
της.

6. Η σχετική απόφαση του πενταµελούς οργάνου, συ-
νοδευόµενη από έκθεση των λόγων επί των οποίων βα-
σίζεται, κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους από την
Α.Π.Α. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, τηρουµένου του επιχειρηµατικού απορρήτου.

7. Η διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν δεν στερεί
από το ενδιαφερόµενο µέρος τη δυνατότητα να προβεί
σε καταγγελία ενώπιον της Α.Π.Α., ή και να προσφύγει
ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.

8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν µε την επιφύλα-
ξη κάθε είδους µηχανισµού επίλυσης διαφορών που
προβλέπουν η σύµβαση παραχώρησης του Αερολιµένα
Αθηνών, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 2338/1995 (A΄ 202),
οι συµβάσεις παραχώρησης των Περιφερειακών Αερο-
δροµίων, οι οποίες κυρώθηκαν µε τα άρθρα 215 και 216
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και η σύµβαση παραχώρησης
για τη Μελέτη  Κατασκευή - Χρηµατοδότηση - Λειτουρ-
γία - Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Νέου Διεθνούς
Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης και τη Μελέτη - Κατα-
σκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, η
οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4612/2019 (Α΄ 77). Στην περί-
πτωση του προηγούµενου εδαφίου, τα µέρη µπορούν να
αξιοποιήσουν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του πα-
ρόντος, αν από κοινού συναινέσουν στην υποβολή της
διαφοράς τους στην Α.Π.Α..
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Άρθρο 32
Διαιτησία

1. Συστήνεται στην Α.Π.Α. θεσµός µόνιµης διαιτησίας
για την επίλυση των διαφορών που άπτονται θεµάτων
σχετικών µε τις αρµοδιότητές της και αναφύονται µετα-
ξύ:
α. επιχειρήσεων, ή
β. επιχειρήσεων και του Δηµοσίου, ή
γ. επιχειρήσεων και χρηστών ή επιβατών.
2. Η Α.Π.Α., εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη λει-

τουργίας της, συντάσσει κατάλογο διαιτητών και επιδιαι-
τητών, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της
Α.Π.Α.. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε έτος ε-
ντός του µηνός Δεκεµβρίου µε την ίδια δηµοσιότητα. Οι
διαιτητές και οι επιδιαιτητές επιλέγονται µε κριτήριο την
επιστηµονική κατάρτιση και την εξειδικευµένη εµπειρία
τους σε θέµατα εφαρµογής της νοµοθεσίας περί αερο-
µεταφορών, αεροναυτιλίας και αεροδροµίων.

3. Για να υπαχθούν οι διαφορές της παρ. 1 στη διαιτη-
σία της Α.Π.Α., απαιτείται είτε προηγούµενη έγγραφη
συµφωνία των ενδιαφεροµένων είτε αίτηση υπαγωγής
του ενός µέρους και ρητή έγγραφη αποδοχή από το άλ-
λο.

4. Σε περίπτωση έγγραφης συµφωνίας, στο έγγραφο
προσδιορίζεται η διαφορά ή οι διαφορές που τα µέρη ε-
πιθυµούν να υπαγάγουν στη διαιτησία. Στο έγγραφο αυ-
τό οι συµβαλλόµενοι µπορούν να καθορίζουν ορισµένες
συµβάσεις ή έννοµες σχέσεις και να συµφωνούν ότι ό-
σες διαφορές προκύπτουν κατά την εφαρµογή τους, υ-
πάγονται στη διαιτησία αυτή, καθώς και να συνοµολο-
γούν ειδικότερες συµφωνίες τους για θέµατα διαδικα-
σίας, εφόσον δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του
παρόντος. 

5. Η διαδικασία διαιτησίας, καθώς και κάθε άλλο σχετι-
κό θέµα ρυθµίζονται από τον Οργανισµό και τους Εσωτε-
ρικούς Κανονισµούς της Α.Π.Α., σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 27.

6. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για
τη διαιτησία εφαρµόζονται συµπληρωµατικά σε κάθε πε-
ρίπτωση που δεν ρυθµίζεται ειδικά ή διαφορετικά από το
παρόν ή τον Οργανισµό και τους Εσωτερικούς Κανονι-
σµούς Λειτουργίας της Α.Π.Α., σύµφωνα µε όσα προβλέ-
πονται στο άρθρο 27.

Άρθρο 33
Διοικητικές κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του Αεροπορικού
Κώδικα και ιδίως του άρθρου 153 αυτού, καθώς και των
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων και εφαρµοστικών νο-
µοθετηµάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων και
των αντίστοιχων προβλέψεων περί επιβολής κυρώσεων
των Συµβάσεων Παραχώρησης, αν, ύστερα από σχετική
έρευνα, διαπιστωθεί από την κατά περίπτωση αρµόδια
οργανική µονάδα της Α.Π.Α. παράβαση της σχετικής µε
την πολιτική αεροπορία εθνικής ή ενωσιακής νοµοθε-
σίας, ο Διοικητής µε απόφασή του, διαζευκτικά ή σωρευ-
τικά, µπορεί να:
α) απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης του

νοµοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου,
β) υποχρεώσει τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ή τις

ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την παράβαση και να
παραλείπουν αυτή στο µέλλον,

γ) επιβάλλει µέτρα συµπεριφοράς, τα οποία πρέπει να
είναι αναγκαία και πρόσφορα για την παύση της παράβα-
σης, ανάλογα µε το είδος και τη βαρύτητα αυτής,
δ) επιβάλλει πρόστιµο σε ιδιώτες, επιχειρήσεις ή ενώ-

σεις επιχειρήσεων που υπέπεσαν στην παράβαση, προει-
δοποιεί για την επιβολή προστίµου σε περίπτωση συνέχι-
σης ή επανάληψης της παράβασης ή µη συµµόρφωσης
σε Άµεσο Κίνδυνο Ασφάλειας (ΑΚΑ),
ε) επιβάλλει πρόστιµο όταν µε απόφασή του βεβαιώ-

νεται η συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης, 
στ) επιβάλλει την αναστολή ή ανάκληση της αδείας ή

πιστοποιητικού που έχει εκδώσει. 
2. α) Το πρόστιµο που επαπειλείται ή επιβάλλεται κατά

την παρ. 1 µπορεί να φτάνει µέχρι ποσοστού τέσσερα
τοις εκατό (4%) του συνολικού κύκλου εργασιών της
χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση ή, αν αυτή
συνεχίζεται µέχρι την έκδοση της απόφασης, της προη-
γούµενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης σε περί-
πτωση που παραβάτης είναι επιχείρηση ή µέχρι του πο-
σού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε περίπτωση που
παραβάτης είναι ιδιώτης. Σε περίπτωση οµίλου εταιρει-
ών, για τον υπολογισµό του προστίµου, λαµβάνεται υπό-
ψη ο συνολικός κύκλος εργασιών του οµίλου. Για τον κα-
θορισµό του ύψους του προστίµου λαµβάνονται υπόψη η
σοβαρότητα, η διάρκεια, η γεωγραφική έκταση της πα-
ράβασης, η διάρκεια και το είδος της συµµετοχής στην
παράβαση της συγκεκριµένης επιχείρησης, καθώς και το
οικονοµικό όφελος που αποκόµισε. Ο υπολογισµός του
κύκλου εργασιών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
ν. 3959/2011 (Α΄ 93), το οποίο εφαρµόζεται αναλογικά
στην Α.Π.Α.. 
Εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος του οι-

κονοµικού οφέλους της επιχείρησης από την παράβαση,
το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου δεν µπορεί να εί-
ναι µικρότερο από αυτό, ακόµα και αν υπερβαίνει το πο-
σοστό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο. 
β) Το πρόστιµο που προβλέπεται στις περ. δ΄ και ε΄

της παρ. 1, ανέρχεται µέχρι του ποσού των δέκα χιλιά-
δων (10.000) ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης συµ-
µόρφωσης προς την απόφαση και από την ηµεροµηνία
που ορίζεται στην απόφαση.
γ) Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του κανο-

νιστικού πλαισίου για την πολιτική αεροπορία είναι επί α-
τοµικών επιχειρήσεων οι επιχειρηµατίες, επί αστικών και
εµπορικών εταιρειών και κοινοπραξιών οι διαχειριστές
τους και όλοι οι οµόρρυθµοι εταίροι, ειδικώς δε επί ανω-
νύµων εταιρειών τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και
τα αρµόδια για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων
πρόσωπα. Ορισµός άλλου υπευθύνου για την παράβαση
των σχετικών κανόνων απαγορεύεται. Επί αποφάσεων
συλλογικών οργάνων της επιχείρησης που ελήφθησαν
κατά πλειοψηφία ευθύνονται µόνον οι υπερψηφήσαντες.
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα ευθύνονται µε την προ-
σωπική τους περιουσία εις ολόκληρον µε το οικείο νοµι-
κό πρόσωπο, για την καταβολή του ποσού. 

3. Η Α.Π.Α µπορεί, µε απόφαση του Διοικητή της, να ε-
πιβάλει σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, ή ενώσεις επιχειρήσε-
ων, πρόστιµο, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης τους µε
προγενέστερη απόφασή της. Το πρόστιµο που επιβάλλε-
ται κατά το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να ανέρχεται
µέχρι ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού
κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τρέχουσας ή της
προηγούµενης της παράβασης χρήσης ή µέχρι του πο-
σού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, κατά τα προβλε-
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πόµενα στην περ. α΄ της παρ. 2. Σε περίπτωση οµίλου ε-
ταιρειών, για τον υπολογισµό του προστίµου του προη-
γούµενου εδαφίου, λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύ-
κλος εργασιών του οµίλου κατά τα οριζόµενα στην περ.
α΄ της παρ. 2.

4. Κατόπιν της άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας
που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 34 ή της έκδο-
σης απόφασης κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του ι-
δίου άρθρου, τα πρόστιµα που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο και σε κάθε άλλη διάταξη του παρόντος βεβαιώ-
νονται ως δηµόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον
Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων από την αρµόδια
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), η οποία οφείλει
να ενηµερώσει άµεσα την Α.Π.Α. περί της είσπραξης ή
µη του κάθε προστίµου. Τα έσοδα από τα παραπάνω πρό-
στιµα αποτελούν δηµόσια έσοδα και καταβάλλονται υ-
πέρ του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Άρθρο 34
Αίτηση αναθεώρησης - Δικαστικός 

έλεγχος αποφάσεων Α.Π.Α.

1. Κατά των ατοµικών εκτελεστών αποφάσεων της
Α.Π.Α. χωρεί αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Διοικητή
της Α.Π.Α. εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
τη δηµοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. Η
προηγούµενη άσκηση της αίτησης αναθεώρησης έχει
χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία
προϋπόθεση για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήµατος
της παρ. 2. 

2. Η απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης αναθεώ-
ρησης, η οποία ασκήθηκε κατά την παρ. 1, προσβάλλεται
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών µε το ένδικο
βοήθηµα της αίτησης ακύρωσης, αν η απόφαση αφορά
στη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης, την τροποποίη-
ση ή την ανάκληση ή αναστολή πτυχίων ή αδειών ή πι-
στοποιητικών, και της προσφυγής σε κάθε άλλη περίπτω-
ση. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών επί αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Κατά της απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί προσφυγής χωρεί αί-
τηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας. Εάν η απόφαση έχει κανονιστικό χαρακτήρα, αυτή
προσβάλλεται µε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβου-
λίου της Επικρατείας. 

Άρθρο 35 
Δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής

1. Η Α.Π.Α. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως α-
πό τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε
είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή παρα-
λείψεις της ή τις έννοµες σχέσεις που την αφορούν. Οι
επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες αυτές γίνονται
προς τον Διοικητή.

2. Η εν γένει νοµική και δικαστική υποστήριξη της
Α.Π.Α, η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα του Δι-
οικητή της Α.Π.Α., σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις του Ν.Σ.Κ., η νοµική υποστήριξη της Α.Π.Α.,
κατά την κατάρτιση των συµβάσεων και η νοµοτεχνική υ-
ποστήριξη κατά την κατάρτιση των σχεδίων νόµων και
των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην Α.Π.Α., α-

νήκουν στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµ-
βούλου του Ν.Σ.Κ στην Α.Π.Α.. Στο ανωτέρω Γραφείο,
που αποτελεί υπηρεσιακή µονάδα του Ν.Σ.Κ., υπηρετούν
ένας (1) Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους, ένας (1) Πά-
ρεδρος και ένας (1) Δικαστικός Πληρεξούσιος του
Ν.Σ.Κ.. 

3. Η γραµµατεία του Γραφείου του Νοµικού Συµβού-
λου του Ν.Σ.Κ. στελεχώνεται από υπαλλήλους της
Α.Π.Α., µε απόφαση απόσπασης του Διοικητή της, η ο-
ποία καθορίζει τη χρονική διάρκεια, καθώς και την παρά-
ταση, διακοπή ή ανάκλησή της.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 25Α του ν. 4427/2016 (Α΄ 188)
παραµένει σε ισχύ.

Άρθρο 36
Προϋπολογισµός, απολογισµός 

και οικονοµική διαχείριση

1. Η Α.Π.Α. έχει δικό της προϋπολογισµό, κατά την κα-
τάρτιση και εκτέλεση του οποίου διαθέτει πλήρη αυτονο-
µία. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογι-
σµού της Α.Π.Α., καθώς και για όλα τα θέµατα δηµοσιο-
νοµικής διαχείρισης και δηµοσίου λογιστικού, ισχύουν οι
διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), µε την επιφύλαξη
των ειδικότερα οριζόµενων στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.

2. Ο ετήσιος προϋπολογισµός και απολογισµός της
Α.Π.Α. εγκρίνεται από το Εκτελεστικό Συµβούλιο. Οµοί-
ως, το Εκτελεστικό Συµβούλιο εγκρίνει τη σχετική ετή-
σια έκθεση πεπραγµένων, κατόπιν εισήγησης της αρµό-
διας οργανικής µονάδας της Α.Π.Α., την οποία υποβάλ-
λει στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, ο οποίος
τη διαβιβάζει µε τη σειρά του στον Πρόεδρο της Βουλής.

3. Τα πάσης φύσεως κόστη, έξοδα και δαπάνες τις
Α.Π.Α. καλύπτονται από τους πόρους που προβλέπονται
στις περ. α΄, β΄ γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 5, σύµφωνα και
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λει-
τουργίας της Α.Π.Α..

4. Τα έσοδα και οι πιστώσεις για τη λειτουργία της
Α.Π.Α. εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισµό της,
που καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
ν. 4270/2014.

5. Τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης της Α.Π.Α. ρυθ-
µίζονται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής, που
καταρτίζεται και εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 27.

6. Ο Διοικητής της Α.Π.Α.: 
α. ορίζεται διατάκτης των δαπανών σε βάρος των πι-

στώσεων του προϋπολογισµού της Α.Π.Α., χωρίς οποια-
δήποτε άλλη έγκριση, σύµφωνη γνώµη ή διαδικαστική ε-
νέργεια από τον εποπτεύοντα Υπουργό ή άλλον δηµόσιο
φορέα ή υπηρεσία, ενώ δύναται να εξουσιοδοτεί, για ο-
ρισµένου ύψους ή είδους δαπάνες, τους προϊσταµένους
των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Π.Α. µε απόφασή του
που προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της
εξουσιοδότησης υπογραφής, τηρουµένων των όσων
προβλέπονται στο άρθρο 65 του ν. 4270/2014 ως προς
τα ασυµβίβαστα του διατάκτη,
β. διαχειρίζεται και παρακολουθεί τους λογαριασµούς

που αφορούν στην Α.Π.Α. και έχει δια της υπογραφής
του την τελική έγκριση για την εκταµίευση ποσών από
τους ειδικούς λογαριασµούς ή οποιονδήποτε τραπεζικό
λογαριασµό που αφορά στην Α.Π.Α., ενώ δύναται µε α-
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πόφασή του να µεταβιβάζει µέρος της αρµοδιότητας αυ-
τής σε άλλα όργανα της Α.Π.Α., µέχρι ενός ποσού, µε α-
πόφασή του που προσδιορίζει τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις της µεταβίβασης αρµοδιότητας ή της εξουσιο-
δότησης υπογραφής,
γ. µεταφέρει οικονοµικούς και λειτουργικούς πόρους,

καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισµό µεταξύ των οργανι-
κών µονάδων της Α.Π.Α., 
δ. δύναται να ανοίγει και να τηρεί τραπεζικούς λογα-

ριασµούς σε εµπορική τράπεζα.
7. Η εκκαθάριση των δαπανών της Α.Π.Α. ενεργείται α-

πό το Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης, η δε πληρωµή
τους από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλο πιστωτικό ί-
δρυµα. 

8. Τις πάσης φύσεως δωρεές κινητών πραγµάτων υπέρ
της Α.Π.Α. µέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων
(40.000,00) ευρώ, αποδέχεται ή αποποιείται ο Διοικητής.
Περίληψη της πράξης αποδοχής ή αποποίησης, που πε-
ριλαµβάνει κατά το δυνατόν λεπτοµερή και ακριβή περι-
γραφή των κινητών περιουσιακών στοιχείων, δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η µεταβίβαση
των κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδι-
καίως µε τη δηµοσίευση της πράξης αποδοχής του Διοι-
κητή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
ν. 4182/2013 (A΄ 185) περί κοινωφελών περιουσιών και
σχολαζουσών κληρονοµιών.

9. Ο ετήσιος απολογισµός της Α.Π.Α. και η ετήσια έκ-
θεση περιλαµβάνουν ειδική µνεία στα θέµατα που αφο-
ρούν στη διαχείριση των ποσών από τα τέλη διαδροµής
και τερµατικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
(EUROCONTROL) και ιδίως στον τρόπο αξιοποίησής
τους και την επιστροφή της διαφοράς µεταξύ του καθο-
ρισµένου κόστους που περιέχει το σχέδιο επιδόσεων και
του πραγµατικού κόστους στους παρόχους υπηρεσιών
αεροναυτιλίας και τους χρήστες του εναέριου χώρου,
σύµφωνα ιδίως µε τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ)
2019/317.

10. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός, απολογισµός
και η ετήσια έκθεση αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο
της Α.Π.Α..

11. Η Α.Π.Α. δύναται να πραγµατοποιεί δαπάνες που
εντάσσονται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
σύµφωνα µε το Υποκεφάλαιο 3 του Κεφαλαίου Β΄ του
Μέρους Δ΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Επίσης, δύναται
να συµµετέχει σε συγχρηµατοδοτούµενα ή χρηµατοδο-
τούµενα προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλ-
λους διεθνείς οργανισµούς.

12. Ακίνητα του Δηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται
κατά χρήση στην Α.Π.Α. από την Εταιρεία Ακινήτων Δη-
µοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) του ν. 2636/1998 (Α΄ 198), ή άλλους
φορείς του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών ανα-
γκών των υπηρεσιών της.

13. Για τον Διοικητή, τα µέλη του Εκτελεστικού Συµ-
βουλίου και το προσωπικό της Α.Π.Α. αναγνωρίζονται έ-
ξοδα κίνησης µε κάθε µεταφορικό µέσο, ηµερήσια απο-
ζηµίωση και έξοδα διανυκτέρευσης της περ. β΄ της κατη-
γορίας I της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α΄ της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του Μέρους Β΄ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

14. Αν από την οικονοµική διαχείριση της Α.Π.Α. στο
τέλος κάθε οικονοµικού έτους προκύπτει θετικό αποτέ-

λεσµα χρήσης, ποσοστό του οικονοµικού αυτού αποτε-
λέσµατος διατίθεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών ως έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού, ως αναδροµική επιστρο-
φή πόρων της περ. δ΄ του άρθρου 5.

Άρθρο 37
Στελέχωση Α.Π.Α.

1. Στην Α.Π.Α. συστήνονται εκατόν εβδοµήντα δύο
(172) θέσεις, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α. Εκατόν δέκα πέντε (115) θέσεις εκπαιδευτικής κα-

τηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
β. σαράντα δύο (42) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
γ. δεκατρείς (13) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 
δ. δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντο-

λής, οι οποίες δεν είναι ασυµβίβαστες µε την άσκηση
του δικηγορικού λειτουργήµατος, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 24. 

2. Για τις ανάγκες στελέχωσης της Γραµµατείας και
των Συµβούλων Διοικητή της υποπερ. αα) της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 23 συστήνονται πέντε (5) θέσεις
συνεργατών εκ των οποίων µία (1) τουλάχιστον θέση
πληρούται από υπάλληλο µε την ιδιότητα του νοµικού
συµβούλου. Επίσης, δύναται να συνάπτονται συµβάσεις
ορισµένου χρόνου µέσω διαδικασιών και χρηµατοδότη-
σης του προγράµµατος συµβουλευτικών υπηρεσιών του
Διεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.),
προκειµένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπηρεσίες συµ-
βούλου σε τεχνικά, νοµικά, αεροπορικά και άλλα θέµατα.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 51, η
Α.Π.Α. στελεχώνεται από µόνιµους δηµόσιους υπαλλή-
λους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατά-
ξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων
περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
καταλαµβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρω-
ση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται µε διορισµό µέ-
σω Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), το οποίο εφαρµόζεται ειδικά εν προκειµένω για
όλες τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, κατά πα-
ρέκκλιση των γενικών διατάξεων. 

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. δύναται να α-
νακατανέµονται οι θέσεις ανά εκπαιδευτική κατηγορία
προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής.
Εκ των θέσεων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ, της παρ. 1 ενενήντα οκτώ (98) κατ’ ελάχιστον θέσεις
καταλαµβάνονται υποχρεωτικά από επιθεωρητές.

5. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη των ανω-
τέρω θέσεων είναι τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄
39), καθώς και στο άρθρο 26 του παρόντος, εκτός αν άλ-
λως ορίζεται στον Οργανισµό ή τους Εσωτερικούς Κανο-
νισµούς της Αρχής.

6. Οι θέσεις των επιθεωρητών κατανέµονται αποκλει-
στικά στη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτή-
των και τη Διεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας. 

7. Για ειδικούς ή εξαιρετικούς λόγους κάλυψης άµε-
σων και επιτακτικών αναγκών στελέχωσης επιτρέπεται η
απόσπαση των υπαλλήλων και των δικηγόρων µε πάγια
έµµισθη εντολή µεταξύ της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α., µε α-
πόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδο-
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µών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισή-
γηση των Διοικητών της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α.. Οι τακτι-
κές αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού βαρύνουν, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), την υ-
πηρεσία υποδοχής. Πρόσθετες αµοιβές, όπως αµοιβές
για υπερωριακή ή άλλου είδους απασχόληση, καταβάλ-
λονται από τον φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσία οι
υπάλληλοι.

8. Το προσωπικό της Α.Π.Α. δύναται να αποσπάται στις
Μόνιµες Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην Ε.Ε. και στον
ICAO, καθώς και στους Οργανισµούς EUROCONTROL
και EASA. 

9. α. Ο Διοικητής της Α.Π.Α. µπορεί, όταν συντρέχουν
ειδικοί λόγοι, να συγκροτεί µε απόφασή του επιτροπές
και οµάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα θεµά-
των πολιτικής αεροπορίας ή λειτουργίας της Α.Π.Α.. Στις
επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορεί να συµµετέχουν
και πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη του Εκτελεστικού
Συµβουλίου ή εν γένει προσωπικό της Α.Π.Α.. Η παραπά-
νω απόφαση λαµβάνεται µε πρωτοβουλία της Α.Π.Α. ή ύ-
στερα από αίτηµα του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών. 
β. Εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη λειτουργίας

της Α.Π.Α. συγκροτείται, κατά τα ανωτέρω προβλεπόµε-
να, οµάδα εργασίας µε αντικείµενο την απλοποίηση και
ψηφιοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται στο
πλαίσιο λειτουργίας των οργανικών µονάδων της Α.Π.Α..

10. Η Α.Π.Α. µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς και ε-
µπειρογνώµονες για ιδιαίτερα θέµατα ρύθµισης, επο-
πτείας και πιστοποίησης, όπως ενδεικτικά νέων τεχνο-
λογιών και προϊόντων, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

11. Στις θέσεις Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης
Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονοµικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης
της Α.Π.Α. δύνανται να τοποθετούνται πρόσωπα που
προέρχονται είτε από το προσωπικό της Α.Π.Α. είτε από
τον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Σε περίπτωση µη κάλυψης
των ανωτέρω θέσεων από το ευρύτερο δηµόσιο, τις θέ-
σεις αυτές δύνανται να καλύπτουν πρόσωπα προερχό-
µενα από τον ιδιωτικό τοµέα. Στην περίπτωση αυτή, ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συµ-
βουλίου υπ΄ αρ. 33/2006 (Α΄ 280), ενώ οι συναπτόµενες
µε τα εν λόγω πρόσωπα συµβάσεις είναι ορισµένου χρό-
νου και δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη.

12. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
στις θέσεις Χειριστών, Ηλεκτρονικών, Μηχανικών αερο-
σκαφών ή Ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Α.Π.Α.
τοποθετείται προσωπικό κλάδων ΠΕ ή/και ΤΕ, ή/και ΔΕ,
εφόσον κατέχουν ειδική πιστοποίηση ή άδεια χειριστών
Α/Φ ή µηχανικών Α/Φ ή άδεια ελεγκτών εναέριας κυκλο-
φορίας και διαθέτουν αντίστοιχη προϋπηρεσία ή εµπει-
ρία τουλάχιστον κατά τα δέκα (10) τελευταία έτη στο
σχετικό αντικείµενο.

Άρθρο 38 
Ευθύνη Διοικητή, µελών 

Εκτελεστικού Συµβουλίου και προσωπικού 

Ο Διοικητής, τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου, οι
επιθεωρητές, και οι υπόλοιποι υπάλληλοι, εν ενεργεία
και διατελέσαντες, που ασκούν καθήκοντα εποπτείας και
επιθεώρησης, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ε-
νάγονται για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση ή πρότα-

ση που διατύπωσαν, ή για πράξεις ή παραλείψεις που ε-
νήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, που
απορρέουν από τον παρόντα. Εξαιρούνται των ανωτέρω
η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των
πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παρά-
βαση του καθήκοντος εχεµύθειας, που ορίζεται από το
άρθρο 28. Το πρώτο εδάφιο ισχύει για τους ανωτέρω και
όταν ασκούν καθήκοντα ως µέλη συµβουλίων, επιτρο-
πών και οµάδων εργασίας που συστήνονται και λειτουρ-
γούν στην Α.Π.Α.. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο
δεν εφαρµόζονται αν οι ανωτέρω έπραξαν µε δόλο ή µε
σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον
παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµό-
σιο ή άλλον κατά τα οριζόµενα στις εκάστοτε ισχύουσες
ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του α-
πορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλ-
θαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Ως προς την αστική ευθύνη των ως άνω υπαλλή-
λων εφαρµόζεται το άρθρο 38 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 39
Πειθαρχικά και Υπηρεσιακά Συµβούλια 

του προσωπικού

1. Με απόφαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου, κατό-
πιν πρότασης του Διοικητή της Α.Π.Α., συγκροτείται πε-
νταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο του προσωπικού των
οργανικών µονάδων της Α.Π.Α., στη σύνθεση του οποίου
µετέχουν µε διετή θητεία: α) ένα (1) µέλος του Εκτελε-
στικού Συµβουλίου που εκλέγεται από το Εκτελεστικό
Συµβούλιο και ορίζεται Πρόεδρος, µε τον αναπληρωτή
του, β) ο αρχαιότερος Διευθυντής εκ των προϊσταµένων
Διεύθυνσης της Α.Π.Α., µε τον αναπληρωτή του, γ) ο
προϊστάµενος του Τµήµατος Ανθρώπινου Δυναµικού που
ορίζεται ως εισηγητής, µε τον αναπληρωτή του από το ί-
διο Τµήµα, δ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπι-
κού των οργανικών µονάδων της Α.Π.Α. µε τους αναπλη-
ρωτές τους, κατά τη σειρά εκλογής τους. Μέχρι τη διε-
νέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, το Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα µε τα τρία (3)
τακτικά µέλη. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί και
ως Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του προσωπικού
της Αρχής, µε αρµοδιότητα την άσκηση της πειθαρχικής
εξουσίας σε πρώτο βαθµό στους υπαλλήλους της Αρ-
χής, πλην των ανώτατων υπαλλήλων της Αρχής, για
τους οποίους το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο σε πρώτο
και τελευταίο βαθµό είναι το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του παρόντος. Για
την αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αρ-
χής εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 120 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα.

2. Αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτε-
ρο βαθµό το λοιπό προσωπικό της Αρχής που υπάγεται
στην αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτής,
είναι το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρ-
θρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα. Σε περίπτωση που
κρίνονται υπάλληλοι της Αρχής, στο ως άνω Πειθαρχικό
Συµβούλιο συµµετέχει αντί του µέλους που προβλέπεται
στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 146 Α, ο Προϊστάµε-
νος της Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής που είναι αρµό-
δια για τα θέµατα του προσωπικού αυτής, ο οποίος ορί-
ζεται, µε αναπληρωτή του άλλον Προϊστάµενο Γενικής
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Διεύθυνσης της Αρχής ή Διεύθυνσης αυτής, µε απόφαση
του Εκτελεστικού Συµβουλίου, πριν από την έναρξη λει-
τουργίας του Συµβουλίου.

3. Για τους υπαλλήλους της Α.Π.Α., την πειθαρχική
δίωξη ασκεί ο Διοικητής.

Άρθρο 40
Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο

1. Ο Διοικητής και τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβου-
λίου που παραβαίνουν εκ δόλου τα καθήκοντα και τις υ-
ποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα, τις απο-
φάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και λοι-
πές, γενικές και ειδικές κείµενες διατάξεις, υπέχουν, α-
νεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη.

2. α) Συστήνεται στην Α.Π.Α. Ειδικό Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο, το οποίο είναι αρµόδιο για την άσκηση πειθαρχι-
κής εξουσίας σύµφωνα µε την παρ. 1 στα µέλη του Εκτε-
λεστικού Συµβουλίου και στον Διοικητή της. Το εν λόγω
Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Α-
ποτελείται από έναν (1) Σύµβουλο Επικρατείας, έναν (1)
Αρεοπαγίτη και έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο
αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Γραµµατέας
του Συµβουλίου ορίζεται, µε απόφαση του Διοικητή, υ-
πάλληλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµ-
µατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους ανα-
πληρωτές. 
β) Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Ειδικού Πειθαρχικού

Συµβουλίου, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται
µε Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται µέ-
σα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Η θητεία του Ειδικού Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου ορίζεται όσο η θητεία του εκάστοτε Διοικητή. 

3. Για τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου και τον
Διοικητή, την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Υπουργός Υπο-
δοµών και Μεταφορών.

Άρθρο 41
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Α.Π.Α. 

και της Επιτροπής Ανταγωνισµού

1. Η Α.Π.Α. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού για την αντιµετώπιση παραβάσεων του δικαίου του
ανταγωνισµού, οι οποίες εµπίπτουν στις αρµοδιότητες
της τελευταίας, σύµφωνα µε τον ν. 3959/2011 (Α΄ 93).
Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Π.Α. δύναται να εισηγείται στην Ε-
πιτροπή Ανταγωνισµού την κίνηση, κατά προτεραιότητα,
σχετικής έρευνας, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υφί-
σταται παράβαση του γενικού δικαίου του ανταγωνι-
σµού, εφόσον κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
προκύψουν ενδείξεις ότι τίθεται ζήτηµα εφαρµογής των
διατάξεων του γενικού δικαίου του ανταγωνισµού.

2. Η Α.Π.Α. και η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχουν καθή-
κον αµοιβαίας ενηµέρωσης για εύρηµα που προκύπτει
κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους εξουσιών και πι-
θανολογούν ότι είναι κρίσιµο για την άσκηση των αρµο-
διοτήτων της προς ενηµέρωση ρυθµιστικής Αρχής, διαβι-
βάζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Τα ευρήµατα που διαβιβάζονται µεταξύ της Α.Π.Α.
και της Επιτροπής Ανταγωνισµού χρησιµοποιούνται και
από τις δύο ρυθµιστικές Αρχές για τη στοιχειοθέτηση
παραβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων κά-
θε Αρχής.

4. Σε σχέση µε τις ανταλλασσόµενες πληροφορίες, η
αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εµπιστευ-
τικότητας µε τη διαβιβάζουσα Αρχή.

5. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται αναλογικά και
στην περίπτωση άλλων ρυθµιστικών ή ελεγκτικών αρ-
χών, εφόσον προκύψει η ανάγκη µεταξύ τους συνεργα-
σίας για την άσκηση των εκατέρωθεν αρµοδιοτήτων
τους, ιδίως στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή
και των δηµόσιων συµβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Π.Α.

Άρθρο 42 
Διαχείριση ποσών που αποδίδονται από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια 
της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) -Τροποποίηση

του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188)

1. Το άρθρο 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 65
Διαχείριση των ποσών που αποδίδονται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια 

της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL)

1. Αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση, απόδοση και πί-
στωση στους λογαριασµούς των δικαιούχων φορέων
των ποσών από τα τέλη διαδροµής και τερµατικής περιο-
χής που καταβάλλονται από τους χρήστες του εναέριου
χώρου και αποδίδονται µέσω του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σµού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
(EUROCONTROL) είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (Υ.Π.Α.). 

2. α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, η απόδοση, πίστωση και αξιοποίηση των ει-
σπραττόµενων ποσών από τα τέλη διαδροµής και τερµα-
τικής περιοχής γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουρ-
γίας, προσωπικού και επενδύσεων της Υ.Π.Α., της Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), καθώς και φορέων παρο-
χής υπηρεσιών µετεωρολογίας, αποκλειστικά για τη
χρηµατοδότηση του κόστους που συνδέεται µε υπηρε-
σίες αεροναυτιλίας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του διε-
θνούς και ενωσιακού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων εν-
δεικτικά, και στον βαθµό που σχετίζονται, του Κανονι-
σµού (ΕΚ) 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά �ε την
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαί-
ου Ευρωπαϊκού Ουρανού (L 96), και (β) του Εκτελεστι-
κού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/317 της Επιτροπής, της 11ης
Φεβρουαρίου 2019, σχετικά µε την καθιέρωση µηχανι-
σµού επιδόσεων και συστήµατος χρέωσης τελών στον
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (L 56). 
β. Ειδικότερα, τα ως άνω εισπραττόµενα ποσά διατίθε-

νται αποκλειστικά για την κάλυψη των κατηγοριών δαπα-
νών που δηλώθηκαν στη βάση κόστους των αντιστοίχων
τελών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εφαρµοστέο
διεθνές και ενωσιακό νοµικό πλαίσιο, ιδίως τον Εκτελε-
στικό Κανονισµό (ΕΕ) 2019/317 και τα άρθρα 34 και 34α
του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) για την Υ.Π.Α. και την κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
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Οικονοµικών που καθορίζει τα σχετικά µε την απόδοση
των ποσών του παρόντος άρθρου στο προσωπικό της
Α.Π.Α. για την Α.Π.Α. αντίστοιχα. Κάθε είδους υπόλοιπα
παραµένουν εντός των ειδικών λογαριασµών της Υ.Π.Α.
και της Α.Π.Α. αντίστοιχα, που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, και µεταφέρονται την 31η Δεκεµβρίου εκάστου
έτους ως νέα υπόλοιπα αυτών στο επόµενο οικονοµικό
έτος, µε την επιφύλαξη των προβλέψεων περί επιστρο-
φής της διαφοράς του καθορισµένου κόστους που προ-
βλέπεται στο σχέδιο επιδόσεων και του πραγµατικού κό-
στους στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και
τους χρήστες του εναέριου χώρου, ιδίως σύµφωνα µε
τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2019/317. 
γ. Ο Διοικητής της Υ.Π.Α. ή της Α.Π.Α. εντέλλει την ά-

ντληση των ποσών από τους ειδικούς λογαριασµούς του
παρόντος άρθρου σύµφωνα µε την κοινή απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών
που ρυθµίζει τα σχετικά µε την απόδοση και διαχείριση
των ποσών του παρόντος άρθρου.

3. Το σύνολο των ποσών που προέρχονται από τα τέλη
διαδροµής και τερµατικής περιοχής και αποδίδονται από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της Αερο-
ναυτιλίας (EUROCONTROL) πιστώνεται, µε στόχο τον
εκσυγχρονισµό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την ε-
ποπτεία του συστήµατος εναέριας κυκλοφορίας και τη
µείωση των καθυστερήσεων λόγω της εναέριας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα, στον Ειδικό Λογα-
ριασµό 234378/8 µε τίτλο «Ε.Δ.-Λογαριασµός τελών
διαδροµής που αποδίδονται από τον Eurocontrol»
(GR 9401000230000000002343788) ή σε οποιοδήποτε
λογαριασµό σε αντικατάσταση αυτού µετά την οριστική
κατάργησή του, τον οποίο διαχειρίζεται η Υ.Π.Α., ως ε-
ξής:
α. Διανέµεται στην Α.Π.Α. ένα (1) ευρώ ανά µονάδα ε-

ξυπηρέτησης διαδροµής και τερµατικής περιοχής, και σε
κάθε περίπτωση ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του
συνόλου των ποσών που προέρχονται από τα τέλη δια-
δροµής και τερµατικής περιοχής, για την κάλυψη ανα-
γκών λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών
και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από ειδικά αι-
τιολογηµένη εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α. σχετικά
µε τη βάση κόστους, το ανωτέρω ποσό δύναται να ανα-
προσαρµόζεται. 
β. Διανέµεται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

(Ε.Μ.Υ.) το ποσό που της αντιστοιχεί, όπως αυτό έχει
καθορισθεί και εγκριθεί από την Α.Π.Α., µετά από την α-
φαίρεση του ποσού της συνδροµής της Ε.Μ.Υ. στον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της Αεροναυτι-
λίας (EUROCONTROL), το οποίο διατηρείται στον λογα-
ριασµό αυτόν.
γ. Διατηρείται το υπόλοιπο ποσό για την κάλυψη των

αναγκών λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων της
Υ.Π.Α..
δ. Μεταφέρονται τα απαιτούµενα ποσά στον Ευρωπαϊ-

κό Οργανισµό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
(EUROCONTROL), ή άλλα ποσά, όπως ενδεικτικά, ποσά
σχετικά µε έρευνα και διάσωση, εφόσον αυτά εντάσσο-
νται στις προβλέψεις του σχετικού κανονιστικού πλαισί-
ου.

4. Η Υ.Π.Α. είναι ο αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση
του Ειδικού Λογαριασµού 234379/6 µε τίτλο «Ελληνικό

Δηµόσιο - Προϊόν από τη µεταβίβαση µελλο-
ντικών εσόδων του Ελληνικού Δηµοσίου από
τον EUROCONTROL», (IBAN GR 72010002300
000000002343796) ή του λογαριασµού σε αντικατάστα-
ση αυτού µετά την οριστική κατάργησή του. Από τα πο-
σά που αντιστοιχούν στην Υ.Π.Α. και διατηρούνται στους
ειδικούς λογαριασµούς α) 234378/8 και β) 234379/6 µέ-
χρι εξαντλήσεως των υπολοίπων και οριστικής κατάργη-
σης αυτών, χρηµατοδοτείται από την Υ.Π.Α. το σύνολο
των αποζηµιώσεων των άρθρων 34 και 34Α του
ν. 2682/1999 (Α΄ 16) του προσωπικού της Υ.Π.Α., καθώς
και της Α.Π.Α. έως την έκδοση της απόφασης των Υ-
πουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών
που καθορίζει κάθε θέµα σχετικό µε την απόδοση και
διαχείριση των ποσών του άρθρου 65 του ν. 4427/2016
(Α΄ 188). 

5. Συστήνεται ειδικός λογαριασµός ή λογαριασµός σε
εµπορική τράπεζα για τις ανάγκες της Α.Π.Α., στον ο-
ποίο πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στην Α.Π.Α. α-
πό τα τέλη διαδροµής και τερµατικής περιοχής που απο-
δίδονται µηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για
την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), ό-
πως ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 3. Το εν λόγω ποσό
αποδίδεται µε µεταφορά ποσοστού τρία τοις εκατό (3%)
των καταθέσεων στον λογαριασµό της Υ.Π.Α. υπ’ αρ.
234378/8 ή σε οποιοδήποτε λογαριασµό σε αντικατά-
σταση αυτού µετά την οριστική κατάργησή του, την αµέ-
σως επόµενη εργάσιµη ηµέρα µε ενέργειες της Τράπε-
ζας της Ελλάδος στο λογαριασµό της Α.Π.Α.. Η Α.Π.Α.
είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του οικείου
ειδικού λογαριασµού και επιστρέφει εντός δύο (2) µη-
νών από το τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης στην Υ.Π.Α.
ποσά που έχει λάβει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

6. Συστήνεται ειδικός λογαριασµός για τις ανάγκες
της Ε.Μ.Υ., στον οποίο πιστώνεται µε εντολή της Υ.Π.Α.
το ποσό που αντιστοιχεί στην Ε.Μ.Υ. από τα τέλη δια-
δροµής και τερµατικής περιοχής που αποδίδονται µηνιαί-
ως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της
Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), όπως αυτό έχει εγκρι-
θεί από την Α.Π.Α., κατά την περ. β΄ της παρ. 3. Η Α.Π.Α.
είναι ο αρµόδιος φορέας για τον καθορισµό και την έ-
γκριση των ποσών που αντιστοιχούν στην Ε.Μ.Υ.. Κάθε
θέµα σχετικό µε το άνοιγµα, τη διαχείριση από την
Ε.Μ.Υ., την κατανοµή και την απόδοση των ποσών, τη
διαδικασία και τις προθεσµίες µεταφορών ποσών από
την Υ.Π.Α. στην Ε.Μ.Υ., καθώς και την κίνηση του ειδικού
λογαριασµού της Ε.Μ.Υ., ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας και Υποδο-
µών και Μεταφορών.»

2. Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188), όπως τροποποιείται
δυνάµει του παρόντος, από τα ποσά που αντιστοιχούν
στην Υ.Π.Α. και διατηρούνται στους ειδικούς λογαρια-
σµούς α) 234378/8 και β) 234379/6 µέχρι εξαντλήσεως
των υπολοίπων και οριστικής κατάργησης αυτών, χρηµα-
τοδοτείται από την Υ.Π.Α. το σύνολο των αποζηµιώσεων
των άρθρων 34 και 34Α του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) του
προσωπικού της Υ.Π.Α., καθώς και της Α.Π.Α., έως την
έκδοση της απόφασης της περ. β της παρ. 2 του άρθρου
49 του παρόντος, που καθορίζει κάθε θέµα σχετικό µε
την απόδοση και διαχείριση των ποσών του άρθρου 65
του   ν. 4427/2016.

21



Άρθρο 43
Δαπάνες αποζηµίωσης του προσωπικού - 

Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2682/1999

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 2682/1999 (A΄ 16) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Για τον εκσυγχρονισµό, την ανάπτυξη και λειτουρ-
γία του συστήµατος εναέριας κυκλοφορίας και τη µείω-
ση των καθυστερήσεων, λόγω της εναέριας κυκλοφο-
ρίας στην Ελλάδα, συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλά-
δος ειδικός λογαριασµός για τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύµφωνα µε την ισχύου-
σα νοµοθεσία. Στον ειδικό αυτό λογαριασµό πιστώνεται
µηνιαία το αποδιδόµενο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ποσό. 
Από τα ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασµό

της Υ.Π.Α., οκτώ (8) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης
διαδροµής χρησιµοποιούνται ως εξής:
α. ένα (1) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπά-
νης που απαιτείται για την κάλυψη του πτυχίου ελε-
γκτών εναέριας κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας
ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά την άσκη-
ση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή αντικειµενικής αδυ-
ναµίας άσκησης καθηκόντων και β. τα υπόλοιπα επτά (7)
ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής χρησιµοποι-
ούνται για τους σκοπούς των παρ. 2 και 3.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Οι δαπάνες αποζηµίωσης του προσωπικού καθορί-
ζονται και καταβάλλονται µηνιαία ως κίνητρο βελτίωσης
των παρεχοµένων υπηρεσιών, µείωσης των καθυστερή-
σεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήµατος και
της εναέριας κίνησης ως εξής:
α. Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφο-

ρίας ΠΕ2, καθώς και στους Ι.Δ.Α.Χ. που ανήκουν στον
Κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και κατέ-
χουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των Ελεγκτών Εναέ-
ριας Κυκλοφορίας δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό
44% εκ των ως άνω µηνιαίων αποδόσεων. Αναδροµικά α-
πό την 1η.5.2019 και έως την πλήρη εφαρµογή του Κε-
φαλαίου Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13) εκ του ποσού αυ-
τού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσµα κατει-
ληµµένων οργανικών θέσεων έτους 2018 προς το σύνο-
λο των οργανικών θέσεων του κλάδου έτους 2018 σε ί-
σα µερίσµατα, προσαυξηµένα κατά είκοσι τοις εκατό
(20%) για τους ελεγκτές της ειδικότητας Radar, στους ε-
λεγκτές ειδικότητας Αεροδροµίου, Προσέγγισης και Πε-
ριοχής, υπό την προϋπόθεση πραγµατικής άσκησης της
ειδικότητάς τους.
Η πραγµατική άσκηση της ειδικότητας αποδεικνύεται

µέσω της υλοποίησης των µηνιαίων προγραµµάτων ερ-
γασίας στις θέσεις αυτές ή µέσω ελάχιστου αναγκαίου
αριθµού εκατόν ογδόντα (180) τουλάχιστον ωρών ετη-
σίως για τη διατήρηση της σχετικής ειδικότητας σύµφω-
να και µε τις οικείες διατάξεις και προγραµµατισµένων
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον στους µή-
νες Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο εκάστου έτους οµοίως εν-
σωµατωµένων στα ως άνω µηνιαία προγράµµατα εργα-
σίας, πιστοποιουµένων ως προς την υλοποίηση µε από-
φαση του Διοικητή της Υ.Π.Α..

Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας
Κυκλοφορίας οι οποίοι είναι αποσπασµένοι στις Μόνιµες
Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην Ε.Ε. και στον ICAO, κα-
θώς και στο EUROCONTROL και στον Οργανισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
(EASA), καταβάλλονται τα αντίστοιχα µερίσµατα της ει-
δικότητας που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.
β. Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφά-

λειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών
ΑΤSΕΡ), καθώς και στους Ι.Δ.Α.Χ. που ανήκουν στον
κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέ-
ριας Κυκλοφορίας, δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%) εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ
του ποσού αυτού καταβάλλεται στους υπηρετούντες κα-
τόχους άδειας κατά τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ)
2017/373 και τις εθνικές κείµενες διατάξεις, το προκύ-
πτον από το κλάσµα των κατειληµµένων από υπηρετού-
ντες κατόχους άδειας οργανικών θέσεων προς το σύνο-
λο των κατειληµµένων οργανικών θέσεων, σε ίσα µερί-
σµατα.
Στο προσωπικό του κλάδου που δεν πληροί τις προϋ-

ποθέσεις της κατοχής άδειας και της πραγµατικής άσκη-
σης του έργου και των δικαιωµάτων της, καταβάλλεται
µέρισµα έως 75% του αντίστοιχου µερίσµατος των κατό-
χων άδειας, το οποίο καλύπτεται από τα ως άνω αδιάθε-
τα ποσά. 
γ. Για τον κλάδο των Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO)

ΠΕ3-ΤΕ3, καθώς και στους Ι.Δ.Α.Χ. που ανήκουν στον
κλάδο των Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO), δύναται να
καταβληθεί έως 4% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του
ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλά-
σµα των κατειληµµένων οργανικών θέσεων προς το σύ-
νολο των οργανικών θέσεων του κλάδου µε πραγµατική
απασχόληση σε θέσεις εργασίας ΑFΙS, κεντρικού συστή-
µατος ΑFTΝ αµιγώς Αεροναυτικών Επικοινωνιών και κα-
τόπιν σύµφωνης γνώµης του Διοικητή της Υ.Π.Α. σε θέ-
σεις ΝΟΤΑΜ & Reporting office, εξήντα (60) τουλάχιστον
φυλακών ετησίως και προγραµµατισµένων κατά 40% για
τους µήνες Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο αποδεικνυοµένων
δια της υλοποίησης των σχετικών προγραµµάτων εργα-
σίας πιστοποιουµένων µε σχετική απόφαση του Διοικητή
της Υ.Π.Α..
δ. Για τους λοιπούς κλάδους της Υ.Π.Α. δύναται να κα-

ταβληθεί έως ποσοστό 25% εκ των ως άνω αποδόσεων.
Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το
κλάσµα των κατειληµµένων οργανικών θέσεων προς το
σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων αυτών. Στην
κατηγορία αυτή µεταπίπτει µηνιαία και το προσωπικό
των περ. α΄ και γ΄ που δεν πληροί µηνιαία τις προϋποθέ-
σεις του κλάδου του για πραγµατική άσκηση εργασίας,
ως άνω περιγράφεται. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από
τα αδιάθετα ποσά των περ. α΄ και γ΄, αντιστοίχως, κα-
θώς και το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., του αριθµού των κατει-
ληµµένων και του συνόλου των οργανικών θέσεων, κα-
θώς και του αντίστοιχου κλάσµατος αναλόγως τροπο-
ποιουµένου.
Το ως άνω ποσό καταβάλλεται σε ίσα µερίσµατα προ-

σαυξηµένα κατά 40% για τους κλάδους ΠΕ και πτυχιού-
χους Ανωτάτων Σχολών Ι.Δ.Α.Χ., κατά 20% για τους
κλάδους ΤΕ, προσαυξανόµενο για τους ΠΕ-ΤΕ κατά 40%
επιπλέον για τους κατόχους πτυχίου επιµελητού πτήσε-
ων µε πραγµατική απασχόληση σε θέσεις εργασίας επο-
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πτείας και διαχείρισης των χώρων στάθµευσης των αε-
ροδροµίων τουλάχιστον των αυτών φυλακών ως της
περ. γ΄ οµοίως προγραµµατισµένων, αποδεικνυοµένων
και πιστοποιουµένων, και για τους κατέχοντες θέση Αε-
ρολιµενάρχη προσαυξάνεται κατά 100% εφόσον ανή-
κουν σε κλάδους της παρούσας.
Με την επιφύλαξη των υποπερ. βα΄ έως και βδ΄ της

περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 34α προϋπόθεση για την
καταβολή των αποζηµιώσεων και επιδοµάτων του παρό-
ντος και του άρθρου 34α για όλες τις κατηγορίες υπαλ-
λήλων της Υ.Π.Α., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής
ή ειδικής διάταξης, αποτελεί η αξιολόγηση των επιδόσε-
ων της Υ.Π.Α., ως φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτι-
λίας, από την Α.Π.Α αναφορικά µε την επίτευξη των ετή-
σιων στόχων εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας,
την εφαρµογή του Σχεδίου Επιδόσεων, τη βελτίωση της
εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και η επιβεβαίωση της επί-
τευξης των στόχων αυτών από την Α.Π.Α.. Αν δεν κατα-
βάλλονται, κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας, οι αποζη-
µιώσεις, τα αδιάθετα ποσά διατίθενται στο αποθεµατικό
της Υ.Π.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Διοικητή της Α.Π.Α. και διαβούλευση µε την αρµόδια Υ-
πηρεσία της Υ.Π.Α., καθορίζονται οι όροι και οι λεπτοµέ-
ρειες σχετικά µε την ανωτέρω αναφερόµενη διαδικασία
αξιολόγησης. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-

ποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α. και του Διοικητή της
Υ.Π.Α., καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την καταβολή
των σχετικών ποσών και των συγκεκριµένων αδιάθετων
υπολοίπων.»

Άρθρο 44
Προϋποθέσεις καταβολής αποζηµίωσης 

στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση
οριστικής απώλειας ειδικότητας - Τροποποίηση 

των άρθρων 3 και 5 του π.δ. 8/2004 

1. Στο π.δ. 8/2004 (Α΄ 4) επέρχονται οι εξής τροποποι-
ήσεις: 
α) Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται και το άρθρο

3 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Απώλεια ειδικότητας για λόγους υγείας

1. Η απώλεια ειδικότητας για λόγους υγείας διαπιστώ-
νεται ύστερα από σχετική γνωµοδότηση της Ανωτάτης
Υγειονοµικής Επιτροπής Αεροπορίας (ΑΥΕΑ) του Κέ-
ντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) της Πολεµικής Αε-
ροπορίας.

2. Η Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή Αεροπορίας γνω-
µατεύει ύστερα από ερώτηµα της «ΑΠΑ ή της ΥΠΑ», το
οποίο υποβάλλεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλ-
λήλου.

3. Η γνωµοδότηση της Ανώτατης Υγειονοµικής Επι-
τροπής Αεροπορίας επί σχετικών ερωτηµάτων της
Α.Π.Α. ή της Υ.Π.Α. για υπαλλήλους του κλάδου Ελε-
γκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), της Α.Π.Α. ή της
Υ.Π.Α., αντίστοιχα, υποβάλλεται, για τους µεν υπαλλή-
λους του κλάδου ΕΕΚ της Α.Π.Α. στον Διοικητή της
Α.Π.Α., για τους δε υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της
Υ.Π.Α. στον Διοικητή της Υ.Π.Α.. Εντός µηνός από την

περιέλευση σε αυτούς της γνωµοδότησης της Επιτρο-
πής:

α) Ο Διοικητής της Υ.Π.Α. εκδίδει σχετική διαπιστωτι-
κή πράξη περί δικαιώµατος αποζηµίωσης των υπαλλή-
λων κλάδου ΕΕΚ της Υ.Π.Α. και την κοινοποιεί στον Διοι-
κητή της Α.Π.Α., ο οποίος προβαίνει σε έκδοση πράξης
οριστικής ανάκλησης της ειδικότητας τους σύµφωνα µε
τον Κανονισµό ΕΕ 340/2015 ή την ενωσιακή και εθνική
νοµοθεσία, 
β) ο Διοικητής της Α.Π.Α. εκδίδει διαπιστωτική πράξη

περί δικαιώµατος αποζηµίωσης και πράξη οριστικής ανά-
κλησης της ειδικότητας των υπαλλήλων ΕΕΚ της Α.Π.Α.,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 340/2015 ή τη λοιπή ε-
νωσιακή και εθνική νοµοθεσία.»
β) Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1, η περ. γ΄ της

παρ. 3 και η παρ. 6 του άρθρου 5 αντικαθίστανται και το
άρθρο 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Επιτροπή για την διαπίστωση της αντικειµενικής 
αδυναµίας άσκησης καθηκόντων ειδικότητας του 

Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας και για την αναγνώριση
δικαιώµατος αποζηµιώσεως λόγω θανάτου

1. Ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών πενταµελής Επιτροπή µε πρόεδρο Υποδιοι-
κητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αρµόδιο για
τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και µέλη οριζόµενα
ως εξής:
Δύο (2) Ιατρούς, οι οποίοι δύνανται να είναι µέλη του

Κ.Α.Ι., µε πρόταση του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής, ή
άλλου Διεθνούς Κέντρου.
Έναν (1) Διευθυντή της Α.Π.Α. που ορίζει ο Διοικητής

της Α.Π.Α..
Έναν (1) Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-

τους του Υπουργείου Οικονοµικών που ορίζει ο Υπουρ-
γός Οικονοµικών.

2. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.
3. Έργο της Επιτροπής είναι:
α. Η αξιολόγηση εντός διµήνου της αίτησης του υπαλ-

λήλου για την ύπαρξη ή µη αντικειµενικής αδυναµίας ά-
σκησης των καθηκόντων που απορρέουν από την ειδικό-
τητά του, η οποία θα συνοδεύεται από τεκµηριωµένη ει-
σήγηση του άµεσου προϊσταµένου του και έγκριση του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Εναέριας Κυκλοφορίας της
Υ.Π.Α.. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, ως άµε-
σος προϊστάµενος, νοείται ο προϊστάµενος της οργανι-
κής µονάδας Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην ο-
ποία ασκεί την ειδικότητά του ο υπάλληλος, σε επίπεδο
Διεύθυνσης Τµήµατος Γραφείου. Για υπάλληλο προϊστά-
µενο µονάδας ΕΕΚ, χωρίς υπερκείµενη µονάδα Ελέγχου
Εναέριας Κυκλοφορίας δεν απαιτείται εισήγηση προϊ-
σταµένου.
β. Η αναγνώριση του δικαιώµατος αποζηµιώσεως λό-

γω θανάτου.
Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης λαµβάνεται υ-

πόψη το πόρισµα, που προβλέπεται από την παρ. 2 του
άρθρου 7.
γ. Οι αποφάσεις της Επιτροπής των ανωτέρω περιπτώ-

σεων υποβάλλονται στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας για τους ΕΕΚ της Υ.Π.Α. και στον Διοι-
κητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για τους ΕΕΚ της
Α.Π.Α..

4. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
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εντός µηνός από την περιέλευση σε αυτόν της απόφα-
σης της Επιτροπής, εκδίδει αναλόγως της περιπτώσεως,
διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλή-
λου και δικαιώµατος αποζηµίωσής του ή διαπιστωτική
πράξη αναγνώρισης δικαιώµατος αποζηµιώσεως λόγω
θανάτου.

5. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύµατος ή απουσίας
του Υποδιοικητή Υ.Π.Α. αρµόδιου για θέµατα Αεροναυτι-
λίας, χρέη προέδρου της Επιτροπής της παραγράφου 1
του παρόντος εκτελεί ο Διοικητής Υ.Π.Α..

6. Στην περίπτωση των υπαλλήλων του κλάδου ΕΕΚ
της Α.Π.Α., η απώλεια ειδικότητας για λόγους αντικειµε-
νικής αδυναµίας άσκησης καθηκόντων διαπιστώνεται κα-
τόπιν αίτησής τους στην ίδια ως άνω Επιτροπή. Η αίτηση
των υπαλλήλων του κλάδου των ΕΕΚ της Α.Π.Α. συνο-
δεύεται από σχετική εισήγηση του Διοικητή της και δια-
βιβάζεται στην Επιτροπή µε ευθύνη του. Το ποσό της α-
ποζηµίωσης που δικαιούται ο υπάλληλος του κλάδου
των ΕΕΚ της Α.Π.Α. υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που
υπολογίζεται για τους υπαλλήλους του κλάδου των ΕΕΚ
της Υ.Π.Α. και βαρύνει την Α.Π.Α.. Ο Διοικητής της
Α.Π.Α., εντός µηνός από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της
σχετικής απόφασης της Επιτροπής, εκδίδει διαπιστωτική
πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλήλου και δικαι-
ώµατος αποζηµίωσής του.»

2. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των παρ. 7 και 8 του
άρθρου 50 του ν. 4663/2020 (Α΄30), δυνάµει των οποίων
τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 8/2004, ο-
ρίζεται η 1η.1.2020.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, ως ηµεροµηνία έναρ-
ξης ισχύος του παρόντος άρθρου, ορίζεται η ηµεροµηνία
έναρξης λειτουργίας της Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόµενα
στην περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 51.

Άρθρο 45
Μεταφορά αρµοδιοτήτων από την Υ.Π.Α. στην Α.Π.Α.
και λοιπές ρυθµίσεις - Τροποποίηση των άρθρων 8, 9,

11, 13, 16, 18, 20 και 24 του ν. 4663/2020

Όπου στα άρθρα 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20 και 24 του ν.
4663/2020 (Α΄ 30) γίνεται αναφορά στην Υπηρεσία Πολι-
τικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), νοείται η Αρχή Πολιτικής Αε-
ροπορίας (Α.Π.Α.). Ειδικότερα, τα άρθρα αυτά τροποποι-
ούνται και αντικαθίστανται σύµφωνα µε όσα προβλέπο-
νται στο Παράρτηµα Β΄.

Άρθρο 46
Διάθεση ποσών από τέλη λειτουργίας υδατοδροµίων - 

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4663/2020

Το άρθρο 19 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30)  αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 19
Τέλη λειτουργίας υδατοδροµίου

1. Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από το υδατοδρό-
µιο, η εταιρεία αεροσκαφών, η οποία πραγµατοποιεί τις
πτήσεις, καταβάλλει τέλος υπέρ του Ελληνικού Δηµοσί-
ου, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) ευρώ
ανά επιβάτη, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσή-
µου.

2. Η διάθεση των ποσών που συγκεντρώνονται από
την καταβολή του εν λόγω τέλους, πραγµατοποιείται µε

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
µετά από εισήγηση της Α.Π.Α., της Υ.Π.Α. και των αρµό-
διων Υπηρεσιών των Υπουργείων Υποδοµών και Μετα-
φορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τους
λόγους που περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστι-
κά παρακάτω:
α. Ανάπτυξη και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου των

υδατοδροµίων, 
β. πραγµατοποίηση έργων για τη διευκόλυνση πρό-

σβασης σε υδατοδρόµια, 
γ. ανάπτυξη µηχανογραφικών εφαρµογών για την ε-

φαρµογή της περί υδατοδροµίων νοµοθεσίας, 
δ. ανάπτυξη µηχανογραφικών εφαρµογών για την κα-

ταβολή και τον έλεγχο των τελών υδατοδροµίων, 
ε. λιµενικά έργα υποστήριξης των υδατοδροµίων, 
στ. λοιπές συναφείς µε υδατοδρόµια δαπάνες, µε ειδι-

κή αιτιολόγηση. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι και το

ύψος των ποσών αυτών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,

Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής καθορίζονται το ύψος του τέλους κατά περί-
πτωση, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, απαλλα-
γές από την καταβολή του, οι κυρώσεις σε περίπτωση
εκπρόθεσµης, ανακριβούς ή µη απόδοσης αυτού, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 47
Έκδοση Κανονισµών Επίγειας Εξυπηρέτησης - 
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3913/2011  

Η παρ. 1, η παρ. 2, οι περ. γ΄, δ΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 3,
η παρ. 4, η περ. στ΄ της παρ. 5 και το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3913/2011 (Α΄ 18) αντικαθί-
στανται και το άρθρο 24 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24
Κανονισµοί Επίγειας Εξυπηρέτησης

1. Η υπ΄ αρ. Δ3/Β/16067/3831/26.5.2011απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων (Β΄
1138), ισχύει και για τους ελληνικούς αερολιµένες, που
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 96/67
ΕΚ (L 272), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική έννοµη
τάξη µε το π.δ. 285/1998 (Α΄ 207). 

2. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α., η οποία εκδί-
δεται ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος Κανονισµών,
Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδροµίων και Υδατο-
δροµίων, εκδίδονται ο Βασικός και οι Οικείοι Κανονισµοί
Επίγειας Εξυπηρέτησης για τους ελληνικούς αερολιµέ-
νες που είναι ανοικτοί στην εµπορική κίνηση, ανεξάρτη-
τα από την ετήσια επιβατική κίνηση και διακίνηση φορτί-
ου σε καθέναν από αυτούς. 

3. Με τον Βασικό Κανονισµό Επίγειας Εξυπηρέτησης,
οι διατάξεις του οποίου αποτελούν αυτοδικαίως και µέ-
ρος των Οικείων Κανονισµών Επίγειας Εξυπηρέτησης
των Οργανισµών Διαχείρισης των ελληνικών αερολιµέ-
νων, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και προϋπο-
θέσεις για την άσκηση δραστηριοτήτων επίγειας εξυπη-
ρέτησης σε όλους τους ελληνικούς αερολιµένες, όπως:
α) Τα κριτήρια επαγγελµατικής αξιοπιστίας των φορέ-

ων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των
αυτοεξυπηρετούµενων χρηστών, σύµφωνα µε την παρ. 1
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του άρθρου 15 του π.δ. 285/1998 (Α΄207), καθώς και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξή τους,
β) οι όροι που λαµβάνονται υπόψη υποχρεωτικώς για

την επιλογή των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας
εξυπηρέτησης, όπως καταλληλότητα επίγειου εξοπλι-
σµού, τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, ολοκλη-
ρωµένες τεχνολογίες ή συστήµατα ή µέθοδοι παροχής
υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, αριθµητική επάρκεια
προσωπικού, ύπαρξη συστήµατος διαχείρισης ποιότη-
τας, παροχή υπηρεσιών δηµόσιου συµφέροντος, 
γ) ο τρόπος ορισµού, τα προσόντα και τα καθήκοντα

των υπευθύνων επίγειας εξυπηρέτησης («ground
operations manager»), του συστήµατος διαχείρισης α-
σφάλειας («safety manager»), εκπαίδευσης («training
manager») και διαχείρισης ποιότητας («quality
manager»),
δ) οι κανόνες ασφαλείας («safety rules»), βασικοί και

εκτάκτων καταστάσεων, που πρέπει να τηρούν οι φορείς
παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και οι αυτο-
εξυπηρετούµενοι χρήστες,
ε) η εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων παρο-

χής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυ-
πηρετούµενων χρηστών,
στ) το περιεχόµενο και ο τρόπος υποβολής των ανα-

φορών στον Οργανισµό Διαχείρισης Αερολιµένα, µε κοι-
νοποίηση στο Τµήµα Διαχείρισης Ασφάλειας και Συµβά-
ντων της Α.Π.Α.,
ζ) τα συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας («safety

management system») και ποιότητας («quality
management system») και τα υποχρεωτικά εγχειρίδια
που πρέπει να διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών
επίγειας εξυπηρέτησης,
η) οι κανόνες δεοντολογίας επίγειας εξυπηρέτησης

και οι γενικές υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρε-
σιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετού-
µενων χρηστών,
θ) τα κριτήρια επιλογής των αυτοεξυπηρετούµενων

χρηστών όταν περιορίζεται ο αριθµός τους, 
ι) η διαδικασία προεπιλογής των φορέων παροχής υ-

πηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης,
ια) ο ορισµός και η πρόσβαση στις κεντρικές υποδοµές

των αερολιµένων,
ιβ) οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας δηµόσιου

συµφέροντος,
ιγ) οι εφαρµοστέοι κανόνες, εάν επιβληθεί απαγόρευ-

ση παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτο-
εξυπηρέτησης,
ιδ) η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις που επιβάλ-

λονται σε βάρος των φορέων παροχής υπηρεσιών επί-
γειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούµενων
χρηστών όταν παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους,
ιε) το ύψος των εγγυητικών επιστολών και των ασφα-

λιστικών καλύψεων,
ιστ) η διαδικασία επιλογής φορέα ή φορέων παροχής

υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στις κατηγορίες 3, 5
και 7 του Παραρτήµατος Α΄ του π.δ. 285/1998.

4. Για την εξέταση αιτήµατος έγκρισης παροχής υπη-
ρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης σε φορέα παροχής υπη-
ρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης ή σε αυτοεξυπηρετούµε-
νο χρήστη σε ένα αερολιµένα καταβάλλεται ποσό παρα-
βόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ της Α.Π.Α. και το χρη-
µατικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε:
α) Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για αίτηµα που αφορά

σε µία από τις κατηγορίες του Παραρτήµατος «Κατάλο-
γος Υπηρεσιών Εδάφους» του άρθρου 26 του
π.δ. 285/1998, πλην των κατηγοριών 3, 5 και 7,
β) εκατόν πενήντα (150) ευρώ για αίτηµα που αφορά

στην υποκατηγορία 5.7 του ιδίου ως άνω Παραρτήµατος,
γ) τριακόσια (300) ευρώ για αίτηµα που αφορά σε µία

από τις κατηγορίες 3, 5, πλην της υποκατηγορίας 5.7,  ή
7 του ιδίου ως άνω Παραρτήµατος,
δ) τριακόσια (300) ευρώ για κάθε συνδυασµό τριών

τουλάχιστον κατηγοριών υπηρεσιών του ιδίου ως άνω
Παραρτήµατος, πλην των κατηγοριών 3, 5 και 7,
ε) πεντακόσια (500) ευρώ για τον συνδυασµό των κα-

τηγοριών υπηρεσιών 3 και 5 συµπεριλαµβανοµένης και
της υποκατηγορίας 5.7 του ιδίου ως άνω Παραρτήµατος.
Με την υποβολή του αιτήµατος υποβάλλεται και το α-

ποδεικτικό καταβολής του παραβόλου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Με-

ταφορών και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από ει-
σήγηση της Α.Π.Α., µπορεί να τροποποιείται το ως άνω
κατά περίπτωση χρηµατικό ύψος του παραβόλου.

5. Με τους Οικείους Κανονισµούς Επίγειας Εξυπηρέ-
τησης, οι οποίοι ισχύουν για κάθε επιµέρους αερολιµένα
ή οµάδα αερολιµένων, µπορεί, µε βάση τα χαρακτηριστι-
κά κάθε αερολιµένα, να καθορίζονται:
α) Ο συγκεκριµένος αριθµός των φορέων παροχής υ-

πηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετού-
µενων χρηστών σε κάθε αερολιµένα,
β)οι τεχνικές προδιαγραφές («technical specifications»)

και οι όροι («standard conditions») επιλογής των φορέων
παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυ-
τοεξυπηρετούµενων χρηστών, που αφορούν ιδίως στην
καταλληλότητα του επίγειου εξοπλισµού, την εισαγωγή
τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, την αριθµητι-
κή επάρκεια και εµπειρία του προσωπικού, την ύπαρξη
συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, τη ρεαλιστικότητα
του επιχειρηµατικού σχεδίου («business plan») και την υ-
γιή χρηµατοοικονοµική κατάσταση των φορέων παροχής
υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης,
γ) τα κριτήρια και η βαθµολόγησή τους για την επιλογή

των αυτοεξυπηρετούµενων χρηστών που αφορούν στις
κατηγορίες 3, 5 ή 7 του Παραρτήµατος «Κατάλογος Υπη-
ρεσιών Εδάφους» του π.δ. 285/1998,
δ) ο τρόπος αξιολόγησης (βαθµολόγηση) των όρων ε-

πιλογής των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυ-
πηρέτησης που αφορούν στις κατηγορίες 3, 5 ή 7 του
Παραρτήµατος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του
π.δ. 285/1998,
ε) η πρόσβαση στις κεντρικές υποδοµές,
στ) η υποχρέωση υπογραφής σύµβασης των φορέων

παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοε-
ξυπηρετούµενων χρηστών µε τους Φορείς Λειτουργίας
Αεροδροµίων.

6. Σε αερολιµένες στους οποίους η παροχή υπηρεσιών
επίγειας εξυπηρέτησης στις κατηγορίες 3 (Υπηρεσίες α-
ποσκευών) και 5 (Υπηρεσίες στην πίστα) του Παραρτή-
µατος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του
π.δ. 285/1998 περιορίζεται σε έναν φορέα, κατά την επι-
λογή του, πέραν των οριζοµένων στις περ. β΄, γ΄ και δ΄
της παρ. 5 του παρόντος, µπορεί να λαµβάνεται υπόψη
και η προσφερόµενη τιµολόγηση των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών για τις κατηγορίες αυτές. Με απόφαση του Διοι-
κητή της Υ.Π.Α. ή των Φορέων Λειτουργίας Αεροδρο-
µίων, η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή φορέα ή
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φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης
µπορεί να διενεργείται σε οµάδα ή οµάδες αερολιµένων
ή και σε µεµονωµένους αερολιµένες. Για την επιλογή
αυτή λαµβάνεται υπόψη και ο συντελεστής βαρύτητας
που προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία των κινή-
σεων των αεροσκαφών κάθε αερολιµένα σε σχέση µε τη
συνολική κίνηση των αεροσκαφών της οµάδας των αε-
ρολιµένων.
Ουσιώδη όρο για την επιλογή φορέα παροχής υπηρε-

σιών επίγειας εξυπηρέτησης αποτελεί η δυνατότητα πα-
ροχής υπηρεσιών στο σύνολο µιας οµάδας αερολιµένων
και η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών για τις οποίες
πρόκειται να επιλεγεί ο φορέας παροχής υπηρεσιών επί-
γειας εξυπηρέτησης.»

Άρθρο 48
Ρυθµίσεις για το Τέλος Εκσυγχρονισµού και 

Ανάπτυξης Αερολιµένων και εξουσιοδοτικές διατάξεις-
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 2065/1992

1. Οι παρ. 9 έως 11 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992
(Α΄ 113) αντικαθίστανται ως εξής:

«9. Το τέλος που προβλέπεται στην παρ. 7 εισπράττε-
ται υπό την επίβλεψη της Α.Π.Α., µε µέριµνα και ευθύνη
των αεροπορικών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων που
µεταφέρουν αεροπορικώς επιβάτες και σε ειδικές περι-
πτώσεις µε µέριµνα των φορέων διαχείρισης αερολιµέ-
νων, µε την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις οικείες
Συµβάσεις Παραχώρησης ή µε µέριµνα λοιπών εξουσιο-
δοτηµένων από την Α.Π.Α. φορέων, πριν από την επιβί-
βαση των επιβατών στο αεροσκάφος («φορείς ελέγχου
Τ.Ε.Α.Α.».) 
Το εισπραττόµενο τέλος εκάστου µηνός κατατίθεται

από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς ως άνω υπό-
χρεους µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, είτε εντός
των πρώτων είκοσι (20) ηµερών του επόµενου µηνός α-
πό την αναχώρηση των επιβατών στις περιπτώσεις µηνι-
αίας επί πιστώσει καταβολής, είτε άµεσα, στις περιπτώ-
σεις επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαριασµούς
που προβλέπονται στις περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄, οι οποίοι
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Οι ηµερήσιες καταθέσεις στους ειδικούς λογαρια-

σµούς της Τράπεζας Ελλάδος που προβλέπονται στις
περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄ επιµερίζονται κατά τα ισχύοντα ανα-
λογούντα ποσοστά την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέ-
ρα και µεταφέρονται στους αντίστοιχους τραπεζικούς
λογαριασµούς των φορέων διαχείρισης αερολιµένων και
της Α.Π.Α..
Οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., χρεώνουν τις αεροπορι-

κές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους µε το ποσό του
Τ.Ε.Α.Α. που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες, ελέγ-
χουν την απόδοσή του στους αντίστοιχους ειδικούς λο-
γαριασµούς, και ενηµερώνουν την Α.Π.Α. σε περιπτώ-
σεις µη τήρησης των διαδικασιών απόδοσης οφειλόµε-
νων ποσών.
Ειδικότερα, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α. ενηµερώνουν

την Α.Π.Α., η οποία, σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή ανα-
κριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης από τις αερο-
πορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους, επιβάλλει
τους κατά τις κείµενες διατάξεις πρόσθετους φόρους ή
τέλη ή/και τόκους υπερηµερίας σε περίπτωση καθυστέ-
ρησης οφειλοµένων Τ.Ε.Α.Α., λαµβάνει και επιβάλλει τα
προβλεπόµενα µέτρα, προσδιορίζει τα οφειλόµενα ποσά

και αποστέλλει χρηµατικό κατάλογο ληξιπρόθεσµων ο-
φειλών στην οικεία Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.
Στο τέλος εκάστου έτους, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α.

υποβάλουν έκθεση ορκωτών ελεγκτών στην Α.Π.Α. που
βεβαιώνει την ορθότητα της χρέωσης και είσπραξης, κα-
θώς και του ελέγχου. 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών και

Μεταφορών και Οικονοµικών, οι οποίες εκδίδονται ύστε-
ρα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζονται,
αναφορικά µε τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η διαδικα-
σία ελέγχου των πληρωµών των αεροπορικών εταιρειών
και λοιπών υπόχρεων από τους φορείς ελέγχου
Τ.Ε.Α.Α., η σχετική µεταβατική περίοδος για την έναρξη
του ελέγχου από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με τις ανωτέρω αποφάσεις,
καθορίζονται, επιπλέον, οι υποχρεώσεις των φορέων ε-
λέγχου Τ.Ε.Α.Α αναφορικά µε τη διαδικασία παρακολού-
θησης της ορθής είσπραξης του Τ.Ε.Α.Α. και οι υποχρεώ-
σεις ενηµέρωσης της Α.Π.Α., κατόπιν σύµφωνης γνώµης
των φορέων διαχείρισης αερολιµένων µε την Α.Π.Α.,
στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω φορείς εµπλέκονται
στην είσπραξη του Τ.Ε.Α.Α., µε την επιφύλαξη των προ-
βλεποµένων στις οικείες συµβάσεις παραχώρησης. Έως
την έκδοση των ως άνω αποφάσεων και την ανάθεση
του ελέγχου από την Α.Π.Α. σε φορείς ελέγχου, ο έλεγ-
χος των χρεώσεων, πληρωµών και εισπράξεων Τ.Ε.Α.Α.,
η επιβολή πρόσθετων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων
και η επιβολή µέτρων, διενεργούνται από την Υ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες και µε ευθύνη
της Υ.Π.Α.. Κατά το διάστηµα αυτό, οποιαδήποτε τροπο-
ποίηση των διαδικασιών χρέωσης, πληρωµών, εισπράξε-
ων, ελέγχου και λήψης µέτρων και κάθε άλλο θέµα σχε-
τικό µε την ορθή παρακολούθηση των εσόδων, πραγµα-
τοποιείται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδο-
µών και Μεταφορών και Οικονοµικών, οι οποίες εκδίδο-
νται ύστερα από εισήγηση της Υ.Π.Α. και τη σύµφωνη
γνώµη επί της εισήγησης των εκάστοτε Παραχωρησιού-
χων, καθώς και έγκριση της Α.Π.Α..
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω κατατί-

θενται και διατίθενται ως εξής:
α) Τα εισπραττόµενα ποσά του τέλους από αναχωρού-

ντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» κατατίθενται στον λογαριασµό µε τίτ-
λο «Ταµείο Ανάπτυξης Αερολιµένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)»
και διατίθενται κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκα-
τό (75%), σύµφωνα µε την υπογραφείσα Σύµβαση Ανά-
πτυξης του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών στα Σπάτα,
που κυρώθηκε µε τον ν. 2338/1995 (Α΄ 202). Το ποσό
που αντιστοιχεί στο εκάστοτε συµφωνηθέν ποσοστό, πι-
στώνεται µε ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος στον
λογαριασµό που έχει ορίσει ο φορέας διαχείρισης του
Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών την επόµενη ηµέρα της κα-
τάθεσης στον λογαριασµό µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης
Αερολιµένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)». 
Ο λογαριασµός «Ταµείο Ανάπτυξης Αερολιµένα Σπά-

των (Τ.Α.Α.Σ.)» µε ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος
χρεώνεται µε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
των καταθέσεων την επόµενη ηµέρα της κατάθεσης µε
πίστωση, µετά το άνοιγµα του αντίστοιχου λογαριασµού
της Α.Π.Α., στον εν λόγω λογαριασµό της Α.Π.Α. για την
κάλυψη δαπανών λειτουργίας, αποζηµιώσεων προσωπι-
κού και επενδύσεων. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να χρη-
σιµοποιούνται, επίσης, από την Α.Π.Α. για την επιδότηση
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υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που προ-
βλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία στον
τοµέα των αεροπορικών µεταφορών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Με-

ταφορών και Οικονοµικών αναπροσαρµόζονται τα ως ά-
νω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

β) Από την ηµεροµηνία έναρξης παραχώρησης των α-
ερολιµένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας,
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρό-
δου, Σάµου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 6.2.2. των Συµβάσεων Παραχώρησης
των ως άνω αερολιµένων, τα εισπραττόµενα ποσά του
τέλους από αναχωρούντες επιβάτες των εν λόγω αερο-
λιµένων κατατίθενται σε δεκατέσσερις (14) ειδικούς λο-
γαριασµούς µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρο-
νισµού Αερολιµένα» που συµπληρώνονται µε το όνοµα
του αντίστοιχου αερολιµένα, οι οποίοι τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται κατά ποσοστό εκα-
τό τοις εκατό (100%) στους αντίστοιχους Παραχωρησι-
ούχους των Συµβάσεων Παραχώρησης, σύµφωνα µε ό-
σα προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), στις κατ΄ εξουσιοδότηση των
παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών, καθώς και
στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης, οι ο-
ποίες έχουν κυρωθεί µε τα άρθρα 215 και 216 του
ν. 4389/2016.
Το ποσό εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 28.9

των ανωτέρω Συµβάσεων Παραχώρησης διατίθεται κατά
τα δυο τρίτα (2/3) µετά το άνοιγµα του αντιστοίχου λο-
γαριασµού της Α.Π.Α., σε πίστωση του εν λόγω λογαρια-
σµού της Α.Π.Α. για τη χρηµατοδότηση κάθε είδους δα-
πάνης, όπως λειτουργίας, αποζηµιώσεων προσωπικού
και επενδύσεων, κατά την άσκηση του ρόλου της ως
ρυθµιστικής αρχής αεροδροµίων και για τη χρηµατοδό-
τηση των διαδροµών που παρέχονται στο πλαίσιο υπο-
χρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και κατά το ένα
τρίτο (1/3) στην Υ.Π.Α. στον Λογαριασµό 234332/5 «Πο-
σοστά Τέλους Ανάπτυξης Αεροδροµίου Σπάτων
(Τ.Α.Α.Σ.) και Τέλους Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού Α-
εροδροµίων (Τ.Α.Ε.Α.) υπέρ Υ.Π.Α.», για τη χρηµατοδό-
τηση της λειτουργίας των δηµόσιων αεροδροµίων. 
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µεταφέρει τα ποσά

που έχουν κατατεθεί στο Δηµόσιο ως εισφορά για τα έτη
από την ηµεροµηνία έναρξης παραχώρησης και έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος και τα οποία δεν έχουν δια-
τεθεί στην Υ.Π.Α., στον Λογαριασµό 234332/5 «Ποσο-
στά Τέλους Ανάπτυξης Αεροδροµίου Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)
και Τέλους Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού Αεροδρο-
µίων (Τ.Α.Ε.Α.) υπέρ ΥΠΑ» για τη διάθεσή τους σύµφω-
να µε τις ειδικότερες προβλέψεις των Συµβάσεων Παρα-
χώρησης µε εγγραφές ποσών στον Α.Λ.Ε. 2910601018
σε εκτέλεση σχετικών αιτηµάτων της Υ.Π.Α..
γ) Τα εισπραττόµενα ποσά του τέλους από αναχωρού-

ντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιµένες
της χώρας, εξαιρουµένων του Διεθνούς Αεροδροµίου Α-
θηνών της περ. α΄, των περιφερειακών αεροδροµίων της
περ. β΄, και του Κρατικού Αερολιµένα Ηρακλείου «Νίκος
Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αε-
ροδροµίου Ηρακλείου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στην περ. δ΄ κατατίθενται σε λογαριασµό µε τίτλο «Τα-
µείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού Αερολιµένα
(Τ.Α.Ε.Α.)», που συµπληρώνεται µε το όνοµα του αερο-
λιµένα.

Τα ποσά αυτά διατίθενται κατά ποσοστό σαράντα τοις
εκατό (40%) στην Υ.Π.Α. για τη χρηµατοδότηση έργων
και εξοπλισµού στους αερολιµένες αυτούς, καθώς και
την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού
τους κόστους, και δύνανται να χρησιµοποιούνται για την
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του αερολιµένα και
ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδροµίου, η έ-
κταση της οποίας προσδιορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, στον οποίο αφο-
ρούν, ή και για κάθε άλλο αερολιµένα ή για τη µελέτη,
κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιµένα, εφό-
σον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα. Πο-
σοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ως άνω ποσών διατί-
θεται την επόµενη ηµέρα της κατάθεσης, µετά το άνοιγ-
µα του αντιστοίχου λογαριασµού της Α.Π.Α., σε πίστωση
του εν λόγω λογαριασµού της Α.Π.Α., για την επιδότηση
υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που προ-
βλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία στον
τοµέα των αεροπορικών µεταφορών.
Οι λογαριασµοί «Ταµείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονι-

σµού Αερολιµένα (Τ.Α.Ε.Α.)» χρεώνονται µε το υπόλοι-
πο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων
την επόµενη ηµέρα της κατάθεσης µε πίστωση του ειδι-
κού λογαριασµού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ
Υ.Π.Α.» µε αξία την ηµεροµηνία κατάθεσης. Τα ποσά που
πιστώνονται στον ανωτέρω λογαριασµό διατίθενται
στην Υ.Π.Α., για την κάλυψη των λειτουργικών και επεν-
δυτικών δαπανών της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Με-

ταφορών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., αναπροσαρµόζονται
τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.
δ) Από την ηµεροµηνία έναρξης παραχώρησης της α-

πό 21.2.2019 σύµβασης παραχώρησης για τη Μελέτη -
Κατασκευή - Χρηµατοδότηση - Λειτουργία -Συντήρηση
και Εκµετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Ηρα-
κλείου Κρήτης και τη Μελέτη - Κατασκευή και Χρηµατο-
δότηση των Οδικών του Συνδέσεων, όπως αυτή κυρώθη-
κε µε τον ν. 4612/2019 (Α΄ 77), η επέλευση της οποίας
βεβαιώνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον όρο
5.2.4 της εν λόγω σύµβασης, τα εισπραττόµενα ποσά
του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες (Τ.Ε.Α.Α.) του
Κρατικού Αερολιµένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»
και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Ηρα-
κλείου Κρήτης, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό µε
τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδροµίου
Ηρακλείου», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλά-
δος. Μέρος των εν λόγω εσόδων διατίθεται στην ανώνυ-
µη εταιρεία µε την επωνυµία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩ-
ΡΗΣΗΣ», σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 7.7
(Αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (Χρηµατοδότη-
ση του Έργου) της ως άνω σύµβασης παραχώρησης. Το
υπολειπόµενο ποσό διατίθεται µετά το άνοιγµα του αντι-
στοίχου λογαριασµού της Α.Π.Α. σε πίστωση του εν λό-
γω λογαριασµού της Α.Π.Α. την επόµενη ηµέρα της κα-
τάθεσης, για την κάλυψη αποζηµιώσεων προσωπικού,
λειτουργίας και επενδύσεων, καθώς και για την κάλυψη
υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-

ποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν ει-
σήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. εντός µηνός από την η-
µεροµηνία έναρξης παραχώρησης της σύµβασης παρα-
χώρησης του προηγούµενου εδαφίου, ρυθµίζεται κάθε
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τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε: 
δα) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου

των Τ.Ε.Α.Α. σχετικά µε τον Κρατικό Αερολιµένα Ηρα-
κλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, µε τον
Νέο Διεθνή Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης, 
δβ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία µεταφο-

ράς στον τραπεζικό λογαριασµό του παραχωρησιούχου
του Αναλογούντος Ποσού Τ.Ε.Α.Α. Περιόδου Μελετών -
Κατασκευών και Περιόδου Λειτουργίας, σύµφωνα µε ό-
σα προβλέπονται στην παρ. 7.7 (αναλογούν ποσό
Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (χρηµατοδότηση του έργου) της
ως άνω σύµβασης παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη διαδικασία µεταφοράς στο λογαρια-
σµό της Α.Π.Α. του υπολοίπου, 
δγ) τη ρύθµιση των θεµάτων που προβλέπονται στις

περ. γ) έως και ζ) της παρ. 2 του άρθρου 217 του
ν. 4389/2016, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της
Σύµβασης Παραχώρησης και 
δε) κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των

οικείων προβλέψεων της σχετικής σύµβασης παραχώρη-
σης.

10. Η είσπραξη των Τελών Εκσυγχρονισµού και Ανά-
πτυξης Αερολιµένων πραγµατοποιείται µε τη χρήση, α-
ποκλειστικά, ηλεκτρονικών µέσων και η παρακολούθηση
και ο έλεγχος των εισπράξεων πραγµατοποιούνται από
την Υ.Π.Α., και µετά από την έκδοση της απόφασης της
παρ. 9, αναφορικά µε τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., κα-
θώς και την ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης, από ε-
ξουσιοδοτηµένους από την Α.Π.Α. φορείς ελέγχου, υπό
την εποπτεία της Α.Π.Α.. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Με-

ταφορών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν ει-
σήγησης του Διοικητή της Υ.Π.Α., ρυθµίζονται και η εί-
σπραξη των τελών χρήσης αερολιµένων και η απόδοση
των οικείων εσόδων στην Υ.Π.Α..

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών
και Μεταφορών και Οικονοµικών, ρυθµίζονται οι διαδικα-
σίες απόδοσης, χρέωσης, είσπραξης, εκταµίευσης, δια-
χείρισης, συµψηφισµών, αντιλογισµών και επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ελέγχου Τ.Ε.Α.Α.
και παρακολούθησης των ειδικών λογαριασµών των περ.
α` έως δ’ της παρ. 9, η λήψη µέτρων, οι προσαυξήσεις και
λοιπές επιβαρύνσεις µη εµπρόθεσµης καταβολής ή και
δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
Υ.Π.Α. και την Α.Π.Α., κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του
Διοικητή της Υ.Π.Α. και της Α.Π.Α. αντίστοιχα. Με όµοια
απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Διοικητή της Α.Π.Α., µε την επιφύλαξη των οικείων Συµ-
βάσεων Παραχώρησης, δύνανται να εξαιρούνται της επι-
βολής Τ.Ε.Α.Α., σε µεµονωµένες περιπτώσεις, επιβάτες
συγκεκριµένων πτήσεων για λόγους κοινωνικής πολιτι-
κής.»

2. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα προβλεπόµενα
στην παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), ό-
πως τροποποιείται δυνάµει του παρόντος, και διατίθε-
νται στην Α.Π.Α. κατά τα οριζόµενα στις περ. α΄ έως δ΄,
πιστώνονται µετά το άνοιγµα του λογαριασµού της
Α.Π.Α. σύµφωνα µε την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
49 του παρόντος στον εν λόγω λογαριασµό. Στον ίδιο
ως άνω λογαριασµό της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
49 του παρόντος µεταφέρεται και το υπόλοιπο της υπο-
περ. Δβ΄ της περ. δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 40 του
ν. 2065/1992.

3. Έως την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 11 του

άρθρου 40 του ν. 2065/1992, όπως τροποποιείται δυνά-
µει του παρόντος, η άντληση από την Υ.Π.Α. ποσών της
παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992,από τους οικεί-
ους ειδικούς λογαριασµούς για κάθε περίπτωση εκταµί-
ευσης, πραγµατοποιείται µε απόφαση των αρµοδίων ορ-
γάνων των Υπουργείων Υποδοµών και Μεταφορών και
Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Διοικητή της
Υ.Π.Α..

Άρθρο 49
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.  Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικη-
τή της Α.Π.Α., κατανέµονται και αποδίδονται από την
Υ.Π.Α. προς χρήση της Α.Π.Α. κατάλληλοι και επαρκείς
χώροι για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας
της Α.Π.Α.:
α) εντός των αερολιµένων που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α.

χωρίς την καταβολή µισθώµατος για την Α.Π.Α., 
β) εκ των µισθωµένων για χρήση της Υ.Π.Α. χώρων

στον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» µε ανάλογο επιµερισµό του µισθώµατος.

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται:
α. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., οι δια-

δικασίες που άπτονται της διαχείρισης κάθε είδους εσό-
δου της Α.Π.Α. και ιδίως των εσόδων που προέρχονται α-
πό τα Τέλη Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αερολιµέ-
νων, τέλη αεροναυτιλίας και παράβολα, οι διαδικασίες
σχετικά µε την εκταµίευση, τη διάθεση, τη χρήση, τη δια-
χείριση, την κατανοµή και την απόδοση των εσόδων της
Α.Π.Α. µε σκοπό την κάλυψη δαπανών αποζηµίωσης
προσωπικού, κατ’ αναλογία µε τις αποζηµιώσεις των άρ-
θρων 34 και 34Α του ν. 2682/1999 (Α΄16), επένδυσης,
λειτουργίας και κάθε είδους προµηθειών και δαπανών
της Α.Π.Α. συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, και επιλύεται κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τον επιµερισµό κάθε είδους εσόδων µε-
ταξύ των Α.Π.Α. και Υ.Π.Α. όπως ενδεικτικά η διαδικασία
επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από
την Α.Π.Α. στην Υ.Π.Α. και αντιστρόφως,
β. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. και της

Υ.Π.Α. αντιστοίχως και ανά υπηρεσία, κάθε θέµα σχετικό
µε την απόδοση και τη διαχείριση των ποσών του άρ-
θρου 65 του ν. 4427/2016 που τους αποδίδονται και ι-
δίως:
βα) η διαδικασία διάθεσης των ποσών από τέλη δια-

δροµής και τερµατικής περιοχής, σύµφωνα και µε τα άρ-
θρα 34 και 34Α του ν. 2682/1999 στον ειδικό λογαριασµό
της Υ.Π.Α., και αντιστοίχως για το προσωπικό της
Α.Π.Α., κάθε θέµα σχετικό µε τη διάθεση, τη διαχείριση,
την κατανοµή, την απόδοση των ποσών αυτών, καθώς
και µε τη χρήση των παραπάνω ποσών και τυχόν υπολοί-
πων, 
ββ) θέµατα διαχείρισης και απόδοσης των επιδοµάτων

και των αποζηµιώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 34
και 34Α του ν. 2682/1999 ως προς το προσωπικό της
Υ.Π.Α. και αντιστοίχως για το προσωπικό της Α.Π.Α. και 
βγ) όσα προβλέπονται στην παρ. 5α του άρθρου 31 του

ν. 4647/2019 (Α΄ 204), 
γ. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., τυχόν

ειδικότεροι όροι σχετικά µε τη διαχείριση του ποσού της
περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄
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199), καθώς και τυχόν καταβολή πρόσθετων αµοιβών,
δ. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. προς το

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο αριθµός των διακρι-
τών ειδικών λογαριασµών της Α.Π.Α. στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή άλλο πιστωτικό φορέα, η πηγή εσόδων κάθε
λογαριασµού, τα θέµατα που σχετίζονται µε το άνοιγµα,
την κατάργηση, τη διαχείριση και τη διαδικασία εκταµι-
εύσεων, καθώς και µε την κίνηση κάθε ειδικού λογαρια-
σµού, µε εξαίρεση το άνοιγµα λογαριασµού σε εµπορική
τράπεζα που γίνεται µε µόνη την απόφαση του Διοικητή
της Α.Π.Α.,
ε. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υ.Π.Α. προς το

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το άνοιγµα, η κατάργη-
ση, η διαχείριση και η κίνηση κάθε ειδικού λογαριασµού
της Υ.Π.Α., ως επίσης και η χρήση κάθε µέσου πληρωµής
ή ειδικής εφαρµογής που παρέχεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος για την κίνηση των λογαριασµών αυτών,
στ. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. προς

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι τραπεζικοί λογα-
ριασµοί στους οποίους µεταφέρεται το σύνολο των εσό-
δων από διαφορετικές πηγές της Α.Π.Α. και τα θέµατα
που σχετίζονται µε την κίνηση των εν λόγω λογαρια-
σµών,
ζ. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υ.Π.Α. και της

Α.Π.Α. αντιστοίχως, ειδική διαδικασία για τη δηµιουργία
διακριτών αποθεµατικών της Υ.Π.Α. και της Α.Π.Α. από
κάθε είδους έσοδο, µε στόχο τη µείωση του αντίκτυπου
σε περιόδους µειωµένης κίνησης εξαιτίας εξαιρετικών
περιστάσεων ή άλλων έκτακτων, απρόβλεπτων και ση-
µαντικών αναγκών µε ειδική κατά περίπτωση εκταµίευ-
σης αιτιολόγηση,
η. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., ο µηχα-

νισµός και η διαδικασία εξωτερικού και ανεξάρτητου ε-
λέγχου της τήρησης των κανόνων που αφορούν στην
κατανοµή, πίστωση και χρήση των τελών διαδροµής και
τερµατικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊ-
κό Οργανισµό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
(EUROCONTROL) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εφαρ-
µοστέου ενωσιακού, εθνικού και διεθνούς δικαίου.
Οι περ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 δύνανται να καθορίζο-

νται και µε µόνη την απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2
του παρόντος, καθώς και στην παρ. 6 του άρθρου 65 του
ν. 4427/2016, όπως τροποποιείται δυνάµει του παρό-
ντος, εκδίδονται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών:
α. Ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού Συµβουλί-

ου της Α.Π.Α., ορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης των ει-
δικών και των εµπειρογνωµόνων της παρ. 10 του άρθρου
37.
β. Ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., κα-

θορίζονται οι αµοιβές των προσώπων που συµµετέχουν
στις επιτροπές και οµάδες εργασίας της περ. α΄ της παρ.
9 του άρθρου 37, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύ-
νανται να καθορίζονται θέµατα κοινού ενδιαφέροντος
των δύο Υπουργείων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (Υ.Π.Α.) και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
(Α.Π.Α.).

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Αρχής καθορίζεται η αµοιβή του Προέ-
δρου, των µελών και του γραµµατέα του Ειδικού Πειθαρ-
χικού Συµβουλίου του άρθρου 40. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζε-
ται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Ειδικού Πει-
θαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 40, όπως ενδεικτικά ο
τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, η εν γένει γραµµατεια-
κή υποστήριξη αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, µπορεί να καθορίζεται κάθε
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου 29.

9. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, δύ-
ναται να µεταβιβάζονται ή να ανατίθενται στην Α.Π.Α.
περαιτέρω αρµοδιότητες σχετικά µε θέµατα που εµπί-
πτουν στην αποστολή και τις αρµοδιότητές της.

Άρθρο 50
Καταργούµενες διατάξεις και ανακαλούµενες πράξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται:
α. τα άρθρα 1 έως 25Α εκτός από την παρ. 3 αυτού, κα-

θώς και 30 του ν. 4427/2016 (Α΄188),
β. το π.δ. 84/2018 (Α΄ 156),
γ. η παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄16),
δ. το άρθρο 32 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94),
ε. οι υπ’ αρ. Δ/ΥΠΑ/10284/18.4.2019 (Β΄ 1406) και Δ/Υ-

ΠΑ/10285/18.4.2019 (Β΄ 1407) αποφάσεις του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών. Το προσωπικό της Υ.Π.Α.
που κατανεµήθηκε και τοποθετήθηκε στην Α.Π.Α. δυνά-
µει των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλης σχετικής
απόφασης, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων περί
κατά τόπους τοποθέτησης, επανέρχεται αυτοδικαίως
στην Υ.Π.Α. από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µετα-
φέροντας τις οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις που
κατέχουν, διατηρουµένων σε ισχύ των λοιπών διοικητι-
κών πράξεων που εκδόθηκαν ανά υπάλληλο, συµπερι-
λαµβανοµένων και των πράξεων τοποθέτησης σε νέους
κλάδους, 
στ. η παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17),
ζ. το π.δ. 120/2006 (Α΄ 121),
η. το άρθρο 25 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49),
θ. η περ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020

(Α΄ 30),
ι. η παρ. 7 του άρθρου 8 (Β) και η παρ. 5 του άρθρου 8

(Γ) του ν. 4663/2020,
ια. η περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 9 (Α) του

ν. 4663/2020 και
ιβ. κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις

διατάξεις του παρόντος ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθ-
µίζονται από αυτόν.

2. Τα π.δ. 150/2007 (Α΄ 193) και 103/2010 (Α΄ 180) κα-
ταργούνται από την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α., σύµ-
φωνα µε όσα προβλέπονται στην περ. ι΄ της παρ. 1 του
άρθρου 51 του παρόντος.

3. Η παρ. 10 του άρθρου 50 του ν. 4663/2020 καταργεί-
ται από την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α., σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 51
του παρόντος.

4. Τα π.δ. 147/2005 (Α΄ 200), 165/2005 (Α΄ 219) και
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29/2010 (Α΄ 68) καταργούνται από την έκδοση του Κα-
νονισµού Επιθεωρήσεων που προβλέπεται στην παρ. 13
του άρθρου 26 του παρόντος.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανακαλούνται
οι µετατάξεις/µεταφορές και αποσπάσεις προσωπικού
που έλαβαν χώρα δυνάµει των παρ. 3 και 4 του άρθρου
42 του π.δ. 84/2018 (Α΄ 156).

Άρθρο 51
Μεταβατικές διατάξεις

1. α) Οι οργανικές θέσεις της Α.Π.Α., που προβλέπο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου 37 καλύπτονται µε απόφα-
ση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος και µετά από αιτιο-
λογηµένη εισήγηση τριµελούς επιτροπής, η οποία απο-
τελείται από τον Διοικητή της Α.Π.Α., τον Διοικητή της
Υ.Π.Α. και τον εκάστοτε αρµόδιο για ζητήµατα προσωπι-
κού Διευθυντή του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η
οποία εκδίδεται από τον Διοικητή της Α.Π.Α., προσδιορί-
ζει τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και
λοιπές προϋποθέσεις και απευθύνεται προς:
αα. Το προσωπικό της Υ.Π.Α., 
αβ. το προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
για την κάλυψη είκοσι πέντε (25) εκ των προβλεπόµενων
οργανικών θέσεων κατ’ ανώτατο όριο. 
β) Σε περίπτωση µη κάλυψης των προβλεπόµενων ορ-

γανικών θέσεων της Α.Π.Α. µε τη διαδικασία της περ. α΄,
και εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από την
έκδοση της απόφασης της περ. α΄:
βα. Κενές οργανικές θέσεις της Α.Π.Α. δύνανται να κα-

λυφθούν µε µετάταξη ή απόσπαση στις υπηρεσίες της
Α.Π.Α. µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρε-
τεί στην Υ.Π.Α., µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, χωρίς τη γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων
ή των αρµόδιων οργάνων, χωρίς ηλικιακό περιορισµό κα-
θώς και χωρίς την έγκριση της υπ΄ αρ. 33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280) και της παρ. 1 του άρ-
θρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). 
ββ. Κενές οργανικές θέσεις της Α.Π.Α. δύνανται επί-

σης να καλυφθούν, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, η οποία προσδιορίζει τα απαιτούµενα τυπι-
κά και ουσιαστικά προσόντα και λοιπές προϋποθέσεις,
µε µετάταξη ή απόσπαση στις υπηρεσίες της Α.Π.Α. µό-
νιµου προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και δικηγόρων
µε πάγια έµµισθη εντολή, που υπηρετεί σε υπουργεία,
δηµόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και
Β΄ βαθµού και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς
και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυµες
εταιρείες του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), µε
κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων των συναρµό-
διων Υπουργείων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδι-
κής διάταξης, χωρίς τη γνώµη των υπηρεσιακών συµβου-
λίων ή των αρµόδιων οργάνων, χωρίς ηλικιακό περιορι-
σµό και χωρίς την έγκριση της υπ. αρ. 33/2006 Πράξης Υ-
πουργικού Συµβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 68 του

ν. 4002/2011. 
βγ. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων, δυνάµει

της υποπερ. Βα΄ και της υποπερ. Ββ΄ λογίζεται για κάθε
συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέ-
ση. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται, κατά τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄224),
όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, σε ένα
(1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) µήνες,
µε µόνη απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργεί-
ου Υποδοµών και Μεταφορών ή µε κοινή απόφαση των
αρµόδιων οργάνων των συναρµόδιων υπουργείων, κατά
περίπτωση.
γ) Από την έκδοση της απόφασης της περ. α΄ και για

χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστε-
ρα από αιτιολογηµένη εισήγηση των Διοικητών Α.Π.Α.
και Υ.Π.Α., µπορεί να τροποποιούνται η αρχική κατανοµή
οργανικών θέσεων και η τοποθέτηση του προσωπικού,
σύµφωνα µε τα τυπικά προσόντα και τον κλάδο ένταξης
του προσωπικού, µε σκοπό την αντιµετώπιση προβληµά-
των ανεπαρκούς στελέχωσης ή δυσλειτουργίας οργανι-
κών µονάδων της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α.. 
δ) Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, και χω-

ρίς να απαιτείται προηγούµενη γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, µέχρι την έκδοση του Οργανισµού της
Α.Π.Α. σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27, το
Εκτελεστικό Συµβούλιο της Α.Π.Α. επιλέγει και ο Διοικη-
τής της Α.Π.Α. διορίζει προσωρινούς προϊσταµένους των
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων της
Α.Π.Α. κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς το προσωπικό της Α.Π.Α., η οποία προσδιορίζει τα
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και λοιπές
προϋποθέσεις για κάθε θέση προϊσταµένου οργανικής
µονάδας.
ε) Το προσωπικό το οποίο υπηρετεί µε οποιαδήποτε

σχέση εργασίας στην Υ.Π.Α. και µετατάσσεται, µετά από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Α.Π.Α., διατηρεί
το µισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που το διέ-
πει προ της µετάταξης. Ειδικότερα, διατηρεί κατ’ ελάχι-
στον χωρίς καµία µεταβολή, το σύνολο των πρόσθετων
αµοιβών και αποζηµιώσεων που λάµβανε στην Υ.Π.Α., υ-
πολογιζόµενων για έκαστο µετατασσόµενο υπάλληλο α-
πό την Υ.Π.Α. στην Α.Π.Α. ως ο µηνιαίος µέσος όρος των
πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων που λάµβανε
στην Υ.Π.Α. κατά το αντίστοιχο έτος, χωρίς άλλες προϋ-
ποθέσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Με-

ταφορών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α. καθορίζεται: 
εα. κατώτατο όριο αναφορικά µε το ως άνω ποσό απο-

ζηµιώσεων, που συµπίπτει µε τις αντίστοιχες αποδοχές
κατά την πρώτη εφαρµογή υπολογιζόµενες ως ανωτέρω
στην περ. ε και τη θετική αναπροσαρµογή αυτών σύµφω-
να µε τυχόν αναπροσαρµογές των αντίστοιχων αποδο-
χών της Υ.Π.Α., ως φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυ-
τιλίας,
εβ. η πηγή χρηµατοδότησης των ως άνω αποζηµιώσε-

ων, µε κριτήριο χρηµατοδότησης τις παρεχόµενες υπη-
ρεσίες ανά κατηγορία προσωπικού και οργανική µονάδα
και στη βάση συγκεκριµένων κέντρων κόστους. Πηγές
χρηµατοδότησης είναι τα έσοδα από τέλη διαδροµής και
τερµατικής περιοχής, το Τέλος Εκσυγχρονισµού και Α-
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νάπτυξης Αεροδροµίων του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), τα
παράβολα και κάθε τέλος που επιβάλλονται από την
Α.Π.Α.. 
στ) Τα ποσά που αντιστοιχούν σε υπερωρίες καταβάλ-

λονται στους υπαλλήλους της Α.Π.Α. βάσει προγράµµα-
τος εργασίας που καταρτίζει ο Διοικητής της Α.Π.Α. σύµ-
φωνα µε όσα προβλέπονται στον Κανονισµό Λειτουρ-
γίας και χρηµατοδοτούνται από έσοδα από Τέλη Εκσυγ-
χρονισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων ή λοιπά τέλη.
ζ) Στους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ που µετατάσ-

σονται ή αποσπώνται στην Α.Π.Α., καταβάλλονται κατ’ ε-
λάχιστον οι αποζηµιώσεις των άρθρων 34 και 34α του
ν. 2682/1999 (Α΄ 17), όπως το άρθρο 34 ισχύει µετά από
την τροποποίησή του µε τον παρόντα νόµο, για τους Ε-
ΕΚ Υ.Π.Α. αντίστοιχης ειδικότητας τηρουµένων των προ-
βλεπόµενων στον Οργανισµό και τους Εσωτερικούς Κα-
νονισµούς της Α.Π.Α. που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 27. 
η) Οι µετατασσόµενοι ή αποσπώµενοι υπάλληλοι της

περ. ζ΄ θεωρείται ότι διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας τους στην Α.Π.Α., την ικανότητα που αναγράφε-
ται στην άδεια («rating») που κατείχαν και κατά οιονδή-
ποτε τρόπο διατηρούσαν µέχρι την τοποθέτησή τους στη
Α.Π.Α., σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε όσα προβλέπο-
νται στον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/340 και µε την επιφύλα-
ξη της παρ. 1 του άρθρου 27. 
θ) Υπάλληλοι που µετατάσσονται ή αποσπώνται στην

Α.Π.Α. από λοιπές πλην της Υ.Π.Α. υπηρεσίες, καθώς και
υπάλληλοι που στελεχώνουν την Α.Π.Α. σύµφωνα µε ό-
σα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 37, αµείβονται
κατά κλάδο σύµφωνα µε την περ. στ΄, χωρίς άλλες προ-
ϋποθέσεις. 
ι) Η λειτουργία της Α.Π.Α. αρχίζει µε την πλήρωση,

σωρευτικά, των εξής προϋποθέσεων: 
ια. της τοποθέτησης Διοικητή της Α.Π.Α. σύµφωνα µε

όσα προβλέπονται στο άρθρο 11, 
ιβ. της τοποθέτησης των µελών του Εκτελεστικού

Συµβουλίου της Α.Π.Α. σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 15,
ιγ. της κατανοµής και τοποθέτησης προσωπικού της

Υ.Π.Α. σε οργανικές µονάδες της Α.Π.Α. σύµφωνα µε ό-
σα προβλέπονται στην υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ.
1, και
ιδ. του διορισµού προσωρινών προϊσταµένων τουλάχι-

στον σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην περ. δ΄.
Με τη σωρευτική πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσε-

ων, της περ. ι΄ της παρ. 1, η Υ.Π.Α. παύει να εκδίδει ο-
ποιαδήποτε πράξη και να ασκεί οποιοδήποτε αρµοδιότη-
τα που έχει µεταφερθεί στην Α.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, και µεταβιβάζει αµελλητί στην
Α.Π.Α. οποιαδήποτε αρχείο σχετικό µε τις µεταφερόµε-
νες στην Α.Π.Α. αρµοδιότητες. Επιπλέον, από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρωση των ανωτέρω
προϋποθέσεων της περ. ι΄ της παρ. 1, η Υ.Π.Α. κοινοποι-
εί στην Α.Π.Α. οποιαδήποτε αλληλογραφία ή πράξη ή α-
πόφαση σχετικά µε θέµα που εµπίπτει στις αρµοδιότητες
της Α.Π.Α..
Με τον διορισµό του Διοικητή της Α.Π.Α., σύµφωνα µε

όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 και µέχρι την πλήρωση
των λοιπών προϋποθέσεων της περ. ι΄ της παρ. 1, ο Διοι-
κητής της Α.Π.Α. δύναται να ασκεί τις αρµοδιότητες της
περ. ιε΄ της παρ. 3 του άρθρου 12, να συνάπτει συµβά-

σεις µίσθωσης χώρων και να πραγµατοποιεί δαπάνες για
την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Α.Π.Α.,
σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασµού της περ. ιε΄
της παρ. 1 του άρθρου 51.
Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστηµα για την πλή-

ρωση των προϋποθέσεων της περ. ι΄, δεν δύναται να υ-
περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. 
ια) Μέχρι την τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού σε

οργανικές µονάδες της Α.Π.Α., η διοικητική υποστήριξη
του Διοικητή της Α.Π.Α. και του Εκτελεστικού Συµβουλί-
ου της Α.Π.Α. παρέχεται από δυο (2) τουλάχιστον υπαλ-
λήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών ή εποπτευόµενων από το Υπουρ-
γείο Υποδοµών και Μεταφορών φορέων, µε παράλληλη
άσκηση καθηκόντων, µε απόφαση του αρµοδίου οργά-
νου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης. Επίσης, µε απόφα-
ση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάτα-
ξης, και χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνώµη του Υ-
πηρεσιακού Συµβουλίου ή του φορέα προέλευσης, δύνα-
νται να ασκούν παράλληλα καθήκοντα στην Α.Π.Α., απο-
κλειστικά για το ανωτέρω διάστηµα, έως δέκα (10) υπάλ-
ληλοι άλλων φορέων, οι αποδοχές των οποίων εξακο-
λουθούν να καλύπτονται από τους φορείς προέλευσης,
κατά παρέκκλιση λοιπών διατάξεων, στο σύνολο τους,
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών αποζηµιώσεων
των άρθρων 34 και 34Α του ν. 2682/1999 και υπερωριών
για υπαλλήλους που αποσπώνται από την Υ.Π.Α.. 
ιβ) Μέχρι την έκδοση όλων των απαραίτητων αποφά-

σεων ή άλλων πράξεων για την οργάνωση και τη διεκπε-
ραίωση της µισθοδοσίας του προσωπικού της Α.Π.Α., ό-
πως αυτό θα βεβαιωθεί στην Υ.Π.Α. µε απόφαση του Δι-
οικητή της Α.Π.Α., οι κάθε είδους αποδοχές, αποζηµιώ-
σεις και αµοιβές του προσωπικού της Α.Π.Α. που προέρ-
χονται από την Υ.Π.Α. και κατανέµονται στην Α.Π.Α., ε-
ξακολουθούν να καλύπτονται από την Υ.Π.Α..
Αποδοχές του προσωπικού της υποπερ. αβ’ της περ. α’

της παρ. 1 καλύπτονται για το ανωτέρω διάστηµα από
τις µονάδες προέλευσής τους.
Οι αποδοχές του Διοικητή της Α.Π.Α, των Γενικών Δι-

ευθυντών, εφόσον δεν προέρχονται από την Υ.Π.Α., οι α-
µοιβές του Εκτελεστικού Συµβουλίου και του προσωπι-
κού της παρ. 2 του άρθρου 37 έως την έναρξη λειτουρ-
γίας της Α.Π.Α. και την έκδοση των απαιτούµενων απο-
φάσεων για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της µι-
σθοδοσίας προσωπικού Α.Π.Α., καλύπτονται σε βάρος
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών, η οποία προσδιορίζει το ύψος των απο-
δοχών και αµοιβών, τον τρόπο καταβολής αυτών και κά-
θε άλλο σχετικό θέµα. 
Κάθε είδους αµοιβές υπαλλήλων που προέρχονται α-

πό την Υ.Π.Α, έως την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α. και
την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων για την ορ-
γάνωση και τη διεκπεραίωση της µισθοδοσίας προσωπι-
κού Α.Π.Α., καλύπτονται από την Υ.Π.Α., συµπεριλαµβα-
νοµένων των σχετικών αποζηµιώσεων των άρθρων 34
και 34Α του ν. 2682/1999 και υπερωριών σύµφωνα µε την
παρ. 5 του παρόντος.
ιγ) Στο όριο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της

παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) δεν συ-
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νυπολογίζονται οι προβλεπόµενες στην παρ. 4 του άρ-
θρου 22 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/317
της 11ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά µε την καθιέρωση
µηχανισµού επιδόσεων και συστήµατος χρέωσης τελών
στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και µε την κατάργηση
των εκτελεστικών κανονισµών (ΕΕ) 390/2013 και (ΕΕ)
391/2013 αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στο προσω-
πικό της Α.Π.Α. κατ’ αναλογία µε τις αποζηµιώσεις των
άρθρων 34 και 34Α του ν. 2682/1999 που αφορούν στο
προσωπικό της Υ.Π.Α. ως Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυ-
τιλίας, ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης αυτών.
ιδ) Τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα που προβλέπονται

στα άρθρα 21 και 22 δεν εφαρµόζονται αναδροµικά ανα-
φορικά µε προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων της
Α.Π.Α., οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
ιε) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία

εκδίδεται µετά από αίτηµα του Διοικητή της Α.Π.Α., ανοί-
γεται στην Τράπεζα Ελλάδος ειδικός λογαριασµός Κατη-
γορίας 234, µε τίτλο «Κάθε είδους έσοδα Α.Π.Α».
Η Τράπεζα Ελλάδος, εντός τριών (3) εργάσιµων

ηµερών από το άνοιγµα του ειδικού λογαριασµού
µε τίτλο «Κάθε είδους έσοδα Α.Π.Α.» µεταφέρει
ποσό δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ
µε χρέωση του Ειδικού Λογαριασµού ΤΑΕΑ Μήλου
GR2901000230000000002342921 που τηρείται στην
Τράπεζα Ελλάδος και σε πίστωση του ειδικού λογαρια-
σµού µε τίτλο «Κάθε είδους έσοδα Α.Π.Α.». 
Το ανωτέρω ποσό χρησιµοποιείται ως «Αρχικός Προϋ-

πολογισµός» της Α.Π.Α., για κάθε είδους δαπάνη, όπως
ενδεικτικά εκπαιδεύσεις, προµήθεια πληροφοριακών και
λοιπών συστηµάτων, µετακινήσεις προσωπικού και µί-
σθωση χώρων, καθώς και δαπάνες που συνδέονται µε τις
αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Α.Π.Α.. Παράλληλα,
συστήνεται λογαριασµός «Παγίας Προκαταβολής
Α.Π.Α.» στην Τράπεζα Ελλάδος, στον οποίο µεταφέρο-
νται ποσά από τον ειδικό λογαριασµό «Κάθε είδους έσο-
δα Α.Π.Α.» κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α.
στην Τράπεζα Ελλάδος. 
Σε βάρος του λογαριασµού Παγίας Προκαταβολής

Α.Π.Α. πραγµατοποιούνται εκταµιεύσεις, και σε εφαρµο-
γή της παρ. 8 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
τα εν λόγω ποσά κατατίθενται άµεσα σε λογαριασµό της
Α.Π.Α. σε εµπορική τράπεζα µε εντολή του Διοικητή της
Α.Π.Α. στον αρµόδιο υπόλογο. Πληρωµές πραγµατοποι-
ούνται σε βάρος του ανωτέρω λογαριασµού που τηρείται
σε εµπορική τράπεζα.
Χρέη υπολόγου, έως την έκδοση όλων των απαραίτη-

των αποφάσεων ή άλλων πράξεων για την εκτέλεση του
Προϋπολογισµού της Α.Π.Α., ασκεί ο διαχειριστής πά-
γιας προκαταβολής του Υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών ή ελλείψει αυτού, της Υ.Π.Α.. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από ει-
σήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

Προµήθειες και συµβάσεις κατά το διάστηµα έως την
έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α. και την έκδοση των απαι-
τούµενων αποφάσεων, πραγµατοποιούνται µε απόφαση
του Διοικητή της Α.Π.Α., κατόπιν έγκρισης του Εκτελε-
στικού Συµβουλίου σε βάρος των πιστώσεων του εν λό-
γω λογαριασµού που τηρείται σε εµπορική τράπεζα.
Για την εκτέλεση δαπανών σε βάρος του ανωτέρω λο-

γαριασµού τηρούνται κατ’ ελάχιστον όσα προβλέπονται
στις παρ. 2 και 6 του άρθρου 36 περί απολογισµού και έκ-

θεσης πεπραγµένων, στις περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 6
και στην παρ. 7 του άρθρου 36. Ειδικότερα, η εκκαθάριση
των δαπανών του «Αρχικού Προϋπολογισµού» ενεργεί-
ται από την αρµόδια οργανική µονάδα του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών. Επίσης, τηρούνται όσα προ-
βλέπονται στις παρ. 8 έως και 13 του άρθρου 36, εφόσον
απαιτείται.
ιστ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 39, για την πρώτη

σύνθεση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Α.Π.Α. που
λειτουργεί και ως Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, η
επιλογή του Διευθυντή και του αναπληρωτή του της
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 39, γίνεται µε απόφαση
του Διοικητή της Α.Π.Α..
ιζ) Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α., σύµφωνα

µε την περ. ι΄ της παρ. 1, η απόφαση της περ. δ΄ της
παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, όπως τροποποι-
είται δυνάµει του άρθρου 48, δύναται να εκδοθεί κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή της Υ.Π.Α..
ιη) Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, και χω-

ρίς να απαιτείται προηγούµενη γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
το ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το
Διοικητικό Συµβούλιο της Υ.Π.Α., µετά τη συγκρότησή
του σε σώµα, επιλέγει και ο Διοικητής της Υ.Π.Α. διορί-
ζει, µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών, προσωρινούς προϊσταµένους των Γενι-
κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων της
Υ.Π.Α. κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς το προσωπικό της Υ.Π.Α., η οποία προσδιορίζει τα
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και λοιπές
προϋποθέσεις για κάθε θέση προϊσταµένου οργανικής
µονάδας.

2. Όπου στις κείµενες διατάξεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των διατάξεων του ν. 1815/1988 (Α΄ 250), γίνεται α-
ναφορά στην Υ.Π.Α., τον Διοικητή ή τους υπαλλήλους
της σχετικά µε την άσκηση εποπτικών, προανακριτικών ή
άλλων καθηκόντων που προσιδιάζουν στις αρµοδιότητες
της Α.Π.Α. σύµφωνα µε τον παρόντα και τη σχετική ενω-
σιακή νοµοθεσία, νοούνται πλέον η Α.Π.Α., ο Διοικητής
και οι υπάλληλοί της, κατά περίπτωση.

3. Πέραν των αρµοδιοτήτων και λειτουργιών της
Α.Π.Α. οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα, η Α.Π.Α.
υποκαθίσταται σε κάθε άλλη αρµοδιότητα και λειτουργία
της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας, καθώς και
των Αεροπορικών Αρχών, που προβλέπεται στις κείµε-
νες διατάξεις. 

4. Όπου στους ν. 2338/1995 (Α΄ 202), 4594/2019 (Α΄
29) και 4389/2016 (Α΄ 94), σχετικά µε την κύρωση των ε-
κάστοτε συµβάσεων παραχώρησης, καθώς και σε κάθε
άλλη προγενέστερη από την έναρξη λειτουργίας της
Α.Π.Α., πράξη, γίνεται αναφορά στην Κρατική Αεροπορι-
κή Αρχή, νοείται πλέον η Α.Π.Α..

5. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 για την Α.Π.Α., για τον
υπολογισµό των αµοιβών, αποζηµιώσεων των άρθρων 34
και 34Α του ν. 2682/1999 και υπερωριών, οι υπάλληλοι
της Α.Π.Α. που προέρχονται από την Υ.Π.Α. συνεχίζουν
να λαµβάνουν από την Υ.Π.Α. τις αντίστοιχες αµοιβές, α-
ποζηµιώσεις και υπερωρίες και να προσµετρώνται για το
σκοπό αυτό στην αριθµητική δύναµη της Υ.Π.Α., στον
κλάδο προέλευσής τους, καθώς και να λαµβάνεται υπό-
ψη ο αριθµός των οργανικών θέσεων ως είχε κατά την η-
µεροµηνία έκδοσης των αποφάσεων µετάταξης από την
Υ.Π.Α. στην Α.Π.Α.. Η Α.Π.Α. είναι δικαιούχος των κάθε
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είδους εσόδων, που είτε της αποδίδονται µε το παρόν εί-
τε της αναλογούν, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου. Τα εν λόγω ποσοστά, όπως ειδικό-
τερα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του
ν. 4427/2016 (Α΄ 188), όπως τροποποιείται µε το άρθρο
42 του παρόντος, καθώς και στις περ. α΄ έως δ΄ του άρ-
θρου 9 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), όπως τροποποιείται µε
το άρθρο 48 του παρόντος, τηρούνται µε ενέργειες της
Τράπεζας της Ελλάδος εντός των αντιστοίχων ειδικών
λογαριασµών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
µεταφέρονται στην Α.Π.Α., µε ενέργειες της Τράπεζας
της Ελλάδος, µετά το άνοιγµα των λογαριασµών που
προβλέπει η υπουργική απόφαση της περ. δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 49. Με το άνοιγµα των εν λόγω λογαρια-
σµών, αρχίζει η απόδοση στην Α.Π.Α. του συνόλου των
οικείων εσόδων από τα Τέλη Εκσυγχρονισµού και Ανά-
πτυξης Αεροδροµίων, τέλη αεροναυτιλίας και λοιπά τέλη
ή παράβολα και µεταφέρονται στην Α.Π.Α., µε ενέργειες
της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισπράξεις που της ανα-
λογούν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρό-
ντος. Με ενέργειες της Υ.Π.Α., κατόπιν αιτήµατος της
Α.Π.Α., αντιλογίζονται και µεταφέρονται στην Α.Π.Α. τυ-
χόν λοιπά αναδροµικά ποσά που της αναλογούν, από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Τράπεζα της

Ελλάδος κοινοποιεί τις κινήσεις των ειδικών λογαρια-
σµών Τ.Ε.Α.Α. και τελών αεροναυτιλίας και στην Α.Π.Α.
και η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης κοινοποιεί αντιστοίχως τις εισπρά-
ξεις των παραβόλων στην Α.Π.Α..

6. Εκκρεµείς αιτήσεις για χορήγηση άδειας υδατοδρο-
µίου (άδεια ίδρυσης, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και
άδεια λειτουργίας) εξετάζονται και οι σχετικές άδειες
χορηγούνται σύµφωνα µε τις τροποποιούµενες διατά-
ξεις του άρθρου 75 του παρόντος και τις καταργούµενες
διατάξεις των περ. θ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 50,  ανεξάρ-
τητα από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)

Άρθρο 52
Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας» - Τροποποίηση 
του άρθρου 26 του ν. 4427/2016

Ο τίτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του
ν. 4427/2016 (Α΄ 188) αντικαθίσταται, στην παρ. 3 του ι-
δίου άρθρου προστίθεται περ. ζ΄ και το άρθρο 26 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 26
Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας» – Έδρα – Σκοπός – Δοµή

1. Συστήνεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε
την επωνυµία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.)», και για τις διεθνείς σχέσεις «Hellenic Aviation
Service Provider (H.A.S.P.)», το οποίο εποπτεύεται από
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών. Σκοπός της
Υ.Π.Α. είναι η παροχή, οργάνωση και ανάπτυξη των υπη-

ρεσιών αεροναυτιλίας και η διαχείριση και λειτουργία α-
εροδροµίων και υδατοδροµίων. Έδρα της Υ.Π.Α. ορίζεται
η Περιφέρεια Αττικής. 

2. Η Υ.Π.Α. έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια
και καταρτίζει και εκτελεί δικό της προϋπολογισµό σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα και τις εκάστοτε ε-
φαρµοζόµενες διατάξεις περί λογιστικού των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου.

3. Στον Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υ-
πάγονται:
α. η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονοµικής, Τεχνι-

κής Υποστήριξης και Συντονισµού (ΓΔΔΟΤΥ),
β. η Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων και Εσωτερικού

Ελέγχου,
γ. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή,
δ. το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων,
ε. το Γραφείο Συµβούλων Διοικητή,
στ. το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου και Συµµόρφωσης,
ζ. η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας.
4. Στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας υπάγονται:
α. η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτι-

λίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.),
β. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή Α-

εροναυτιλίας και
γ. το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Υποδιοικητή Αερο-

ναυτιλίας.
5. Στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιµένων και Υ-

δατοδροµίων υπάγεται:
α. Γενική Διεύθυνση Φορέα Διαχείρισης Αερολιµένων

και Υδατοδροµίων,
β. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή

και
γ. το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Υποδιοικητή.
6. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονοµικής, Τεχνι-

κής Υποστήριξης και Συντονισµού (ΓΔΔΟΤΥ), αποτελεί-
ται από τις εξής Διευθύνσεις «και τµήµα» :
α. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονι-

σµού.
β. Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξη, Συντονισµού

και Συµβάσεων.
γ. Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης.
δ. «Τµήµα» Πολιτικής και Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανά-

γκης (ΠΣΕΑ).
7. Η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυ-

τιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.), αποτελείται από τις εξής Διευθύν-
σεις:
α. Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών -

Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.Α.Θ.Μ.).
β. Διεύθυνση Συστηµάτων Κέντρων Ελέγχου Περιο-

χής Αθηνών - Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.Α.Θ.Μ.).
γ. Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περι-

φερειακών Αερολιµένων και Διεθνούς Αερολιµένα Αθη-
νών (ΔΑΑ).
δ. Διεύθυνση Συστηµάτων Περιφερειακών Αερολιµέ-

νων και Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (ΔΑΑ).
ε. Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφο-

ρίας και Διαχείρισης Εναερίου Χώρου.
στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Συστηµάτων και Υποδοµών

Αεροναυτιλίας.
ζ. Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών

A.I.S..
η. Διεύθυνση Μονάδας Πτητικών Μέσων.
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θ. Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρµογών
Μείζονος Συντήρησης. Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλει-
ας και Προστασίας.

ι. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού και
Διοικητικής Οργάνωσης.
ια. Διεύθυνση Οικονοµικής Λειτουργίας και Συµβάσε-

ων.
8. Η Γενική Διεύθυνση Φορέα Διαχείρισης Αερολιµέ-

νων και Υδατοδροµίων αποτελείται από τις εξής Διευ-
θύνσεις και Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες:

α. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού και
Διοικητικής Οργάνωσης.

β. Διεύθυνση Οικονοµικής Λειτουργίας και Συµβάσε-
ων.

γ. Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας.
δ. Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες Λειτουργίας Α-

ερολιµένων και άσκησης Αερολιµενικών Δραστηριοτή-
των.

ε. Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες Λειτουργίας Υ-
δατοδροµίων.

9. Οι οργανικές µονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας που λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου αποτε-
λούν Αυτοτελή Γραφεία και επιτελούν το έργο για το ο-
ποίο συστήθηκαν σύµφωνα µε τις ανάγκες και την απο-
στολή της Υπηρεσίας.

10. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί
αυτοτελές Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), οι αρµοδιότητες, η
στελέχωση και η γραµµατειακή υποστήριξη του οποίου
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 63Α του ν.
4427/2016.

11. Η εποπτεία των οργανικών µονάδων των περ. η΄,
ι΄, ια΄ της παρ. 7, που υπάγονται στον Υποδιοικητή Αε-
ροναυτιλίας, και των περ. α΄, β΄, γ΄ της παρ. 8, που υπά-
γονται στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιµένων και
Υδατοδροµίων, ασκείται από κοινού µε τον Διοικητή της
Υ.Π.Α.»

Άρθρο 53
Διαδοχή – Περιέλευση περιουσιακών στοιχείων 

στην Υ.Π.Α. - Προσθήκη άρθρου 26Α στον ν. 4427/2016
και µεταβατικές διατάξεις

1. Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο
26Α ως εξής:

«Άρθρο 26Α
Διαδοχή – Περιέλευση περιουσιακών

στοιχείων στην Υ.Π.Α.

1. Η αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία «Υπηρεσία Πολιτι-
κής Αεροπορίας», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Υπο-
δοµών και Μεταφορών, καταργείται. Στα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δηµοσίου, στον βαθµό
που αφορούν στην εν λόγω αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία,
υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος το νοµικό πρόσω-
πο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Υπηρεσία Πολιτι-
κής Αεροπορίας» που συστήνεται µε το άρθρο 26. 

2. Εκκρεµείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του Ελληνι-
κού Δηµοσίου, οι οποίες αφορούν στην καταργηθείσα
αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία, σε οποιοδήποτε δικονοµικό
στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρµό-
διου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και ει-
σαγγελικής ή ανακριτικής αρχής συνεχίζονται από το

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Υ-
πηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» που συστήνεται µε το
άρθρο 26.

3. Η νοµή επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος έχει παραχωρηθεί στην ως
άνω καταργηθείσα αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία «Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας» περιέρχεται αυτοδικαίως και
χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβο-
λαίου στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την ε-
πωνυµία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» που συστή-
νεται µε το άρθρο 26.

4. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) ως
Ν.Π.Δ.Δ., είναι ο αρµόδιος φορέας, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του παρόντος, για τη διαχείριση των λο-
γαριασµών, οι οποίοι ανοίγονται µε εισήγησή της µε την
έναρξη λειτουργίας της, σε αντικατάσταση των παρακά-
τω λογαριασµών:
α) του Ειδικού Λογαριασµού 234378/8 µε τίτλο «Ε.Δ. -

Λογαριασµός τελών διαδροµής που αποδίδονται από
τον Eurocontrol» (GR 9401000230000000002343788), 
β) του Ειδικού Λογαριασµού 234379/6 µε τίτλο «Ελλη-

νικό Δηµόσιο - Προϊόν από τη µεταβίβαση µελλοντικών
εσόδων του Ελληνικού Δηµοσίου από τον Eurocontrol»,
(IBAN GR 72010002300 000000002343796),
γ) των λογαριασµών Τέλους Εκσυγχρονισµού και Ανά-

πτυξης Αερολιµένων, που τηρούνται στην Τράπεζα Ελ-
λάδος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της Απόφασης
Αριθ. 2/87499/ΔΛΤΠ (ΦΕΚ Β΄ 4754/2019), συµπεριλαµ-
βανοµένου του Λογαριασµού 234332/5, Ποσοστά Τέ-
λους Ανάπτυξης Αεροδροµίου Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ) και Τέ-
λους Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού Αεροδροµίων (ΤΑ-
ΕΑ) υπέρ Υ.Π.Α., 

δ) του Λογαριασµού 23/200552 µε τίτλο «ΕΣΟΔΑ Α-
ΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ».
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών και λοιπά ποσά

σε κωδικούς του Δηµοσίου εκ των ανωτέρω εσόδων της
Υ.Π.Α. δεν µηδενίζονται και µεταφέρονται στους νέους
λογαριασµούς του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία Υ.Π.Α.. Με-
τά την ως άνω µεταφορά, οι λογαριασµοί των περ. α) έ-
ως δ) καταργούνται.
Ειδικότερα, τα υπόλοιπα των ειδικών λογαριασµών

234378/8 µε τίτλο «Ε.Δ. -Λογαριασµός τελών διαδροµής
που αποδίδονται από τον Eurocontrol» και 234379/6 µε
τίτλο «Ελληνικό Δηµόσιο - Προϊόν από τη µεταβίβαση
µελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δηµοσίου από τον
Eurocontrol», (IBAN GR 72010002300
000000002343796) περιέρχονται στους νέους λογαρια-
σµούς του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία Υ.Π.Α..
Τα πόσα διατίθενται:
α) Κατά προτεραιότητα για αποζηµιώσεις του π.δ.

8/2004 (Α΄ 4), τα οποία εκταµιεύονται και διατίθενται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο π.δ. 8/2004. 
β) Τυχόν υπόλοιπα διατίθενται για σκοπούς επενδύσε-

ων και προγραµµάτων ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού υ-
ποδοµών, για συστήµατα αεροναυτιλίας, για την εισαγω-
γή νέων µεθόδων και τεχνολογιών στο αεροναυτιλιακό
έργο, για δαπάνες εκπαίδευσης, µελετών και παροχής υ-
πηρεσιών συµβούλου για θέµατα αεροναυτιλίας. Εκταµι-
εύσεις ποσών για ανωτέρω χρήσεις πραγµατοποιούνται
µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουρ-
γείων Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών. 

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Υ.Π.Α. προβαίνει στην
απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις
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διατάξεις του παρόντος περιέρχονται στην κυριότητα
της Υ.Π.Α. ως νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Α-
πόσπασµα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα
ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από την Υ.Π.Α.,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακι-
νήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υπο-
θηκοφυλακείου, των κτηµατολογικών γραφείων και άλ-
λων αρµόδιων αρχών.

6. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυ-
µία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» που συστήνεται
µε το άρθρο 26 αναλαµβάνει κάθε αρµοδιότητα η οποία
έχει ανατεθεί ή ασκείται, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, από την αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία «Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας», σύµφωνα µε την κείµενη νο-
µοθεσία, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα. Όπου
στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, νοείται στο εξής το Ν.Π.Δ.Δ. µε
την επωνυµία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» που
συστήνεται µε το άρθρο 26.»

2. Με ενέργειες της Τράπεζας Ελλάδος, ποσό τριών
(3) εκατοµµυρίων ευρώ εκ των υπολοίπων των λογαρια-
σµών της παρ. 4 του άρθρου 26Α του ν. 4427/2016 (Α΄
188), όπως προστίθεται δυνάµει του παρόντος, µεταφέ-
ρεται στην Α.Π.Α., µετά το άνοιγµα των λογαριασµών
που προβλέπει η υπουργική απόφαση της περ. δ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 49, για κάλυψη αποζηµιώσεων του
π.δ. 8/2004 (Α΄4) των προερχοµένων από την Υ.Π.Α. υ-
παλλήλων του κλάδου Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας
της Α.Π.Α.. Τυχόν υπόλοιπα εκκαθαρίζονται και επιστρέ-
φονται στην Υ.Π.Α..

Άρθρο 54
Διοίκηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας - 
Προσθήκη του άρθρου 26Β στον ν. 4427/2016 

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 26Β
ως εξής:

«Άρθρο 26Β
Όργανα διοίκησης Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

1. Όργανα διοίκησης της Υ.Π.Α. είναι το Διοικητικό
Συµβούλιο, ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας
και ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιµένων και Υδατο-
δροµίων.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Υ.Π.Α. συγκροτείται α-
πό επτά (7) µέλη ως εξής:
α. τον Διοικητή της Υ.Π.Α., ο οποίος διορίζεται σύµφω-

να µε το άρθρο 27,
β. τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας, ο οποίος διορίζεται

σύµφωνα µε το άρθρο 28,
γ. τον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιµένων και Υδα-

τοδροµίων, ο οποίος διορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
29, 
δ. τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διορίζονται σύµφωνα µε

το άρθρο 30Α.»

Άρθρο 55
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου Υ.Π.Α. – 
Προσθήκη του άρθρου 26Γ στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 26Γ
ως εξής:

«Άρθρο 26Γ
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου της Υ.Π.Α.
είναι:
α. Η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας

της Υ.Π.Α. στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησια-
κού πλάνου δράσης, 
β. η έγκριση και η παρακολούθηση εφαρµογής του επι-

χειρησιακού πλάνου δράσης της Υ.Π.Α., 
γ. η κατάρτιση, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύ-

θυνσης Διοικητικής, Οικονοµικής, Τεχνικής Υποστήριξης
και Συντονισµού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.), του προϋπολογισµού,
του απολογισµού, του ισολογισµού και λοιπών χρηµατο-
οικονοµικών αναφορών της Υ.Π.Α. και η υποβολή στον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών προς έγκριση του
προϋπολογισµού ή άλλων χρηµατοοικονοµικών αναφο-
ρών της Υ.Π.Α. για τις οποίες τέτοια έγκριση τυχόν απαι-
τείται, 
δ. η διοίκηση και διαχείριση των πόρων της Υ.Π.Α. µε

την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 64Α,
ε. η διατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης επί των εκθέ-

σεων ελέγχου που εκπονούνται από το Τµήµα Εσωτερι-
κού Ελέγχου, και η συνεργασία µε αυτό, για τη διαβίβα-
ση των εκθέσεων αρµοδίως.»

Άρθρο 56
Προσόντα διορισµού - Προσθήκη του άρθρου 26Δ 

στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 26Δ
ως εξής:

«Άρθρο 26Δ
Προσόντα διορισµού

Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου είναι πρόσωπα τα οποία διακρίνο-
νται για το κύρος, την επιστηµονική τους κατάρτιση και
την επαγγελµατική τους ικανότητα στον τοµέα της πολι-
τικής αεροπορίας και ιδίως στον χώρο της αξιοπλοΐας,
της αεροναυτιλίας, του ελέγχου της εναέριας κυκλοφο-
ρίας, των συµβάσεων παραχώρησης λειτουργίας αερο-
δροµίων, της ρύθµισης της οικονοµικής λειτουργίας των
αερολιµένων, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχε-
διασµού και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµε-
ροληψίας.»

Άρθρο 57
Ανεξαρτησία Διοικητή, Υποδιοικητών και λοιπών

µελών Διοικητικού Συµβουλίου – Προσθήκη 
του άρθρου 26Ε στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄188) προστίθεται το άρθρο 26Ε
ως εξής:

«Άρθρο 26Ε
Ανεξαρτησία Διοικητή, Υποδιοικητών 

και λοιπών µελών Διοικητικού Συµβουλίου

Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου απολαµβάνουν προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρµο-
διοτήτων τους και δεσµεύονται µόνο από τον νόµο και
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τη συνείδησή τους, υποχρεούνται δε να τηρούν τις αρ-
χές της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας και δεν
υπόκεινται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατι-
κούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.»

Άρθρο 58
Ασυµβίβαστα Διοικητή, Υποδιοικητή και λοιπών µελών
Διοικητικού Συµβουλίου – Προσθήκη του άρθρου 26ΣΤ

στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄188) προστίθεται το άρθρο 26ΣΤ
ως εξής:

«Άρθρο 26ΣΤ
Ασυµβίβαστα Διοικητή, Υποδιοικητή 

και λοιπών µελών Διοικητικού Συµβουλίου

1. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να κατέχουν ο-
ποιαδήποτε άλλη θέση ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη ι-
διότητα στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και
στους εποπτευόµενους από αυτό φορείς γενικά, καθώς
και στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχηµά-
των ή σε οποιαδήποτε αρχή που συµµετέχει στην ανάθε-
ση υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας, ούτε να κατέχουν
θέση σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή να συµ-
µετέχουν στο κεφάλαιό της ή να έχουν άµεσο ή έµµεσο
προσπορισµό οποιουδήποτε οφέλους, από υπηρεσίες α-
εροπορικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζο-
νται άµεσα από τη δραστηριότητά τους, για όσο χρόνο
διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόµενα
έτη από τη λήξη της. Αν τα πρόσωπα του προηγούµενου
εδαφίου αποκτήσουν από κληρονοµική διαδοχή κατά τη
διάρκεια της θητείας τους εταιρικά µερίδια ή µετοχές σε
οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση
ή νοµικό πρόσωπο του προηγούµενου εδαφίου, εκπί-
πτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους. Ο Διοικητής, οι Υ-
ποδιοικητές και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-
ου της Υ.Π.Α. υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπόµενη,
κατά νόµο, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

2. Οι περιορισµοί και τα ασυµβίβαστα της παρ. 1 εφαρ-
µόζονται και για τους συζύγους των εκεί αναφερόµενων
προσώπων ή όσων έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181),
καθώς και τους συγγενείς τους εξ αίµατος και εξ αγχι-
στείας µέχρι του δεύτερου βαθµού. Ο Διοικητής, οι Υπο-
διοικητές και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
της Υ.Π.Α. υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπόµενη, κα-
τά νόµο, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.»

Άρθρο 59
Τήρηση εµπιστευτικότητας και καθήκον εχεµύθειας - 

Προσθήκη του άρθρου 26Ζ στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 26Ζ
ως εξής:

«Άρθρο 26Ζ
Τήρηση εµπιστευτικότητας και καθήκον εχεµύθειας

Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου οφείλουν να τηρούν εµπιστευτικό-
τητα και εχεµύθεια, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

τους και ιδίως σε ό,τι αφορά θέµατα που άπτονται της ε-
θνικής άµυνας και ασφάλειας.»

Άρθρο 60
Πειθαρχική ευθύνη Διοικητή, Υποδιοικητή και λοιπών

µελών Διοικητικού Συµβουλίου – Προσθήκη 
του άρθρου 26Η στον ν. 4427/2016 

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 26Η
ως εξής:

«Άρθρο 26Η
Πειθαρχική ευθύνη Διοικητή, Υποδιοικητή 

και λοιπών µελών Δ.Σ.

Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, για
κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν
από τον παρόντα νόµο. Ο πειθαρχικός έλεγχος των εν
λόγω προσώπων, καθώς και η διαδικασία, για την άσκησή
του, καθορίζονται µε διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ε-
ντός τριών (3) µηνών, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.»

Άρθρο 61
Διοικητικό Συµβούλιο Υ.Π.Α.

Όπου, στις διατάξεις του ν. 4427/2016 (Α΄ 188), που
αφορούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γίνεται
αναφορά σε Εκτελεστικό Συµβούλιο, νοείται στο εξής το
Διοικητικό Συµβούλιο της Υ.Π.Α..

Άρθρο 62
Επιλογή και θητεία λοιπών µελών του Διοικητικού 

Συµβουλίου - Προσθήκη του άρθρου 30Α 
στον ν. 4427/2016 

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 30Α
ως εξής:

«Άρθρο 30Α
Επιλογή και θητεία λοιπών µελών 
του Διοικητικού Συµβουλίου Υ.Π.Α.

1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Υ.Π.Α. της
περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26Β επιλέγονται από τη
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κατόπιν διατύπω-
σης γνώµης από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής και εισήγησης του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών. Διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υ-
ποδοµών και Μεταφορών που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η θητεία των µελών της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 26Γ είναι τριετής, µπορεί δε να ανανεωθεί µία (1)
µόνο φορά.»

Άρθρο 63
Συγκρότηση Διοικητικού Συµβουλίου Υ.Π.Α. - 
Προσθήκη του άρθρου 30Β στον ν. 4427/2016 

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 30Β
ως εξής:

36



«Άρθρο 30Β
Συγκρότηση Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Υ.Π.Α. συγκροτείται σε
σώµα µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών και αυτού προεδρεύει ο Διοικητής. Μετά από τη
συγκρότησή του το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει Αντι-
πρόεδρο.

2. Καθήκοντα γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου
ασκεί ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο-
στήριξης και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισµού.»

Άρθρο 64
Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων 

Διοικητικού Συµβουλίου Υ.Π.Α. – Προσθήκη
του άρθρου 30Γ στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 30Γ
ως εξής:

«Άρθρο 30Γ
Συνεδρίαση Διοικητικού Συµβουλίου – 

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, εφό-
σον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του. Στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου δύνανται να
παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Γενικοί Διευθυ-
ντές, καθώς και οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Διευθυντές, προ-
κειµένου να ενηµερώνουν τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου και να επικουρούν στη λήψη των αποφάσεων. 

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της
Υ.Π.Α. λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων µελών και φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ι-
σοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διοικητή. Οι αποφά-
σεις του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ειδικά αιτιολογη-
µένες και δεσµευτικές, δηµοσιεύονται µε πράξη του Δι-
οικητή στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της Υ.Π.Α. και κοινοποιούνται στον Υ-
πουργό Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και στους εν-
διαφερόµενους φορείς.»

Άρθρο 65
Αποζηµίωση µελών Διοικητικού Συµβουλίου – 
Προσθήκη του άρθρου 30Δ στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 30Δ
ως εξής:

«Άρθρο 30Δ
Αποζηµίωση µελών Διοικητικού Συµβουλίου

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της περ. δ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 26Γ λαµβάνουν αποζηµίωση ανά συ-
νεδρίαση, η οποία καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.»

Άρθρο 66
Έναρξη λειτουργίας της Υ.Π.Α. - Προσθήκη

του άρθρου 30Ε στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 30Ε
ως εξής:

«Άρθρο 30Ε
Έναρξη λειτουργίας Υ.Π.Α.

Η λειτουργία της Υ.Π.Α. ως νοµικού προσώπου δηµο-
σίου δικαίου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται αρχίζει µε
τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συµβουλίου σε σώ-
µα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 30Β. Μέχρι τη
συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου ο διατελών Δι-
οικητής και τα λοιπά υφιστάµενα όργανα διοίκησης της
αυτοτελούς υπηρεσίας «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας» συνεχίζουν να ασκούν κάθε αρµοδιότητα που τους
έχει ανατεθεί βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.»

Άρθρο 67
Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας - Προσθήκη 

του άρθρου 39Α στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται άρθρο 39Α ως
εξής:

«Άρθρο 39Α
Ρύθµιση θεµάτων Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας

1. Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.) λειτουργεί
ως οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης. Η Σ.ΠΟ.Α. υ-
λοποιεί τον εκπαιδευτικό προγραµµατισµό που εκπονεί-
ται τόσο σε ό,τι αφορά τη διδακτέα, κατά αντικείµενο, ύ-
λη, όσο και σε ό,τι αφορά τον χρονοπρογραµµατισµό, ε-
µπρόθεσµα, από τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις. Οι
αρµόδιες Διευθύνσεις είναι υποχρεωµένες να καταθέ-
τουν το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών, από τη λή-
ξη της προηγούµενης εκπαιδευτικής περιόδου, το πρό-
γραµµα της επόµενης, καθώς και κατάσταση διδακτικού
προσωπικού για την υλοποίηση του ως άνω εκπαιδευτι-
κού έργου.

2. Η Σ.ΠΟ.Α. αποτελείται από τα κάτωθι Τµήµατα µε τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
Α) Τµήµα Οργάνωσης και Υποστήριξης µε αρµοδιότη-

τες:
α. την οργάνωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτι-

κών προγραµµάτων,
β. την οργάνωση και την υποστήριξη κάθε είδους εξε-

τάσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο της σχολής, ό-
πως ενδεικτικά για το προσωπικό εδάφους,
γ. την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και την τήρη-

ση του πρωτοκόλλου,
δ. τη µέριµνα για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της

Σ.ΠΟ.Α. και τον εµπλουτισµό της µε έντυπο ή ηλεκτρονι-
κό υλικό,
ε. την εκτίµηση απαιτήσεων σε εκπαιδευτικά βιβλία,

βοηθήµατα και λοιπά εκπαιδευτικά µέσα, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις και τη µέριµνα για τη συγ-
γραφή και εκτύπωση βιβλίων και λοιπών εντύπων υλικού
εκπαίδευσης,
στ. τον χειρισµό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη

γραµµατειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολ-
λο - διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και τη διακίνηση
των πάσης φύσεως εγγράφων.
Β) Τµήµα Εκπαίδευσης Φορέων και Παρόχων Υπηρε-

σιών Αεροµεταφορών, µε αρµοδιότητες:
α. Την εκπόνηση και υλοποίηση προγραµµάτων εκπαί-

δευσης επί θεµάτων αεροπορικής ασφάλειας σε όλους
τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας από έ-
κνοµες ενέργειες, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον
Εθνικό Κανονισµό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας
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(Ε.Κ.Α.Π.Α.) και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Α-
εροπορικής Ασφάλειας (Ε.Ε.Π.Α.Α.) στις εγκαταστάσεις
της Σ.ΠΟ.Α. ή σε περιφερειακές µονάδες της,
β. τον έλεγχο της καταλληλότητας υποψηφίων εκπαι-

δευοµένων σε θέµατα ελέγχου ασφάλειας αεροµεταφο-
ρών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ε.Κ.Α.Π.Α. και
στις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας
(ΤΟΑ), καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση του/των
συστήµατος/-ων προσοµοίωσης ελέγχου χειραποσκευ-
ών - αποσκευών είτε στις εγκαταστάσεις της Σ.ΠΟ.Α. εί-
τε σε περιφερειακές µονάδες της,
γ. τον καθορισµό των απαιτήσεων σε εκπαιδευτικά µέ-

σα και τη µέριµνα για την έκδοση των απαιτούµενων εκ-
παιδευτικών εγχειριδίων, καθώς και την υλοποίηση εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων, όλων των φάσεων εκπαί-
δευσης του προσωπικού, των υπευθύνων υπηρεσιών πυ-
ρασφάλειας αεροσκαφών και αντιµετώπισης καταστάσε-
ων έκτακτης ανάγκης, καθώς και των εκπαιδευτών,
δ. την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σω-

στικών µέσων αεροσκαφών σε ιπτάµενο προσωπικό, κα-
θώς και την υλοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού φορέ-
ων του Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιω-
τικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών ή αλλο-
δαπών, σε θέµατα που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε
την πυρασφάλεια αεροσκαφών και την αντιµετώπιση κα-
ταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις της
Σ.ΠΟ.Α. ή σε περιφερειακές µονάδες της,
ε. τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του πεδίου και ε-

ξοπλισµού εκπαίδευσης, την εκτέλεση έργων αναβάθµι-
σης του πεδίου ασκήσεων και την προµήθεια σύγχρονου
εξοπλισµού, µε στόχο η παρεχόµενη εκπαίδευση να α-
νταποκρίνεται στις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις, δια-
τηρώντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας,
στ. την υλοποίηση προγραµµάτων βασικής και επανα-

ληπτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Σ.ΠΟ.Α. ή
σε περιφερειακές µονάδες της, σύµφωνα µε τον εν ισχύ
Βασικό Κανονισµό Επίγειας Εξυπηρέτησης του προσω-
πικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυ-
πηρετούµενων χρηστών (basic) και του προσωπικού των
φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούµε-
νων χρηστών ως εκπαιδευτών (advanced) σε θεµατικές
ενότητες που αφορούν στον έλεγχο παρεχοµένων υπη-
ρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (handling),
νοµικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και τον έλεγ-
χο ασφαλείας δαπέδων (ramp safety),
ζ. την υλοποίηση εισαγωγικής και ειδικής εκπαίδευ-

σης, καθώς και προγραµµάτων διαρκούς επιµόρφωσης υ-
παλλήλων της σε θέµατα συναφή µε το έργο, τις αρµο-
διότητες και την επαγγελµατική εξέλιξή τους, 
η. την εισήγηση για την υλοποίηση προγραµµάτων εκ-

παίδευσης σε υπαλλήλους της Υ.Π.Α., αλλά και άλλων
φορέων, σε αεροπορικό αντικείµενο, συναφές µε την α-
σφάλεια πτήσεων και τη λειτουργία αεροδροµίων, 
θ. τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης κάθε προγράµµα-

τος, 
ι. την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξεταστών ή αξιο-

λογητών του Τµήµατος, 
ια. την εκτίµηση των αναγκών σε συγγράµµατα και εκ-

παιδευτικό εξοπλισµό, 
ιβ. την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων σχετικών

µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης του Τµήµατος, 
ιγ. την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης,
ιδ. την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συµ-

βάσεων και αποφάσεων σχετικά µε την υλοποίηση εκ-

παιδευτικών προγραµµάτων στα αντικείµενα του Τµήµα-
τος.
Γ) Τµήµα Εκπαίδευσης σε αντικείµενα Αεροµεταφο-

ρών και Οικονοµικής Διοίκησης, µε αρµοδιότητες:
α. την εκπόνηση και υλοποίηση εισαγωγικής και ειδι-

κής εκπαίδευσης σε θέµατα αεροµεταφορών και οικονο-
µικής διοίκησης,
β. τη µέριµνα για την έκδοση των σχετικών αναλυτι-

κών προγραµµάτων και τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγη-
σης κάθε προγράµµατος,
γ. την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση, οργά-

νωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων όλων
των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και
επιµόρφωσης σε θέµατα συναφή µε το έργο, τις αρµο-
διότητες και την επαγγελµατική εξέλιξη των οικείων
κλάδων της Υ.Π.Α.,
δ. την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξεταστών αξιολο-

γητών, διακριτά για τους κλάδους,
ε. την έκδοση αποφάσεων για όλα τα προγράµµατα

εκπαίδευσης των κλάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας, καθώς και την οργάνωση των προγραµµάτων
εισαγωγικής εκπαίδευσης, διαρκούς επιµόρφωσης ειδι-
κού ή και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε το
Εθνικό Κέντρο Δηµοσίας Διοίκησης,
στ. την έκδοση αποφάσεων µετεκπαίδευσης των υ-

παλλήλων της Υ.Π.Α. στις περιπτώσεις που αυτή προ-
βλέπεται από διεθνείς κανονισµούς ή από πρωτόκολλα
συνεργασίας της υπηρεσίας µε κρατικούς φορείς ή µε
διεθνείς οργανισµούς,
ζ. την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης,
η. την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συµ-

βάσεων και αποφάσεων σχετικά µε την υλοποίηση εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων στα αντικείµενα του Τµήµα-
τος.
Δ) Τµήµα Εκπαίδευσης Πυρασφάλειας, Έκτακτης Ανά-

γκης και Επίγειας Εξυπηρέτησης µε αρµοδιότητες: 
α. την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και

προγραµµάτων επιµόρφωσης του προσωπικού, των υ-
πευθύνων των υπηρεσιών πυρασφάλειας αεροσκαφών
και αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης αε-
ροδροµίων, καθώς και των εκπαιδευτών αυτών, 
β. την υλοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού σε θέµατα

που σχετίζονται µε την πυρασφάλεια αεροσκαφών και
την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αερο-
δροµίων, 
γ. την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προ-

γραµµάτων σωστικών µέσων αεροσκαφών σε ιπτάµενο
προσωπικό, 
δ. τη µέριµνα για τη λειτουργία του πεδίου ασκήσεων

της Σ.ΠΟ.Α. για την πραγµατοποίηση πρακτικής εκπαί-
δευσης, του φορητού εξοπλισµού για την παροχή εκπαί-
δευσης προσωπικού λειτουργίας αεροδροµίων, καθώς
και τη συντήρηση εγκαταστάσεων του πεδίου και εξοπλι-
σµού εκπαίδευσης, έργα αναβάθµισης του πεδίου ασκή-
σεων και την προµήθεια σύγχρονου εξοπλισµού, µε στό-
χο η παρεχόµενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ε-
θνικές και διεθνείς απαιτήσεις διατηρώντας υψηλό επί-
πεδο ασφάλειας, 
ε. την υλοποίηση προγραµµάτων βασικής και επαναλη-

πτικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε τον εν ισχύ Βασικό Κα-
νονισµό Επίγειας Εξυπηρέτησης του προσωπικού των
φορέων επίγειας εξυπηρέτησης, 
ζ. την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξεταστών αξιολο-

γητών σε αντικείµενα αρµοδιότητας της Υ.Π.Α., 
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η. την εκτίµηση των αναγκών σε συγγράµµατα και εκ-
παιδευτικό εξοπλισµό, 
θ. την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συµ-

βάσεων και αποφάσεων σχετικά µε την υλοποίηση εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων στα αντικείµενα του Τµήµα-
τος, 
ι. την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.
E) Τµήµα Αρχικής Εκπαίδευσης Υπηρεσιών Εναέριας

Κυκλοφορίας (Ε.Κ.) µε αρµοδιότητες:
α. τον σχεδιασµό και την κατάρτιση γενικού πλαισίου

αρχικής εκπαίδευσης του προσωπικού των υπηρεσιών
Ε.Κ.,
β. την κατάρτιση διδακτέας ύλης/σχεδίων προγραµµά-

των αρχικής εκπαίδευσης των υπηρεσιών της Ε.Κ., σύµ-
φωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς,
γ. την έγκριση διδακτέας ύλης αρχικής εκπαίδευσης,
δ. τη µέριµνα για τον ορισµό εκπαιδευτών στα προ-

γράµµατα αρχικής εκπαίδευσης προσωπικού των υπηρε-
σιών Ε.Κ. (αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευ-
τών, έλεγχος τυπικών προσόντων σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες διευθύνσεις, εισήγηση για έγκριση από την αρ-
µόδια Διεύθυνση) και την έγκριση υποψηφίων εκπαιδευ-
τών,
ε. την έγκριση εκπαιδευτικών εγχειριδίων σχετικών µε

τα παρεχόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα αρχικής εκ-
παίδευσης στις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS),
ζ. την εκπόνηση και υλοποίηση, σύµφωνα µε την προ-

βλεπόµενη διαδικασία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για
την αρχική εκπαίδευση σε συνεργασία µε τις επιχειρη-
σιακές ή άλλες µονάδες όπου απαιτείται,
η. την εκτίµηση απαιτήσεων σε εκπαιδευτικό υλικό, µέ-

σα και εξοπλισµό και τη µέριµνα για την εξασφάλισή
τους και τον προγραµµατισµό, την κοστολόγηση και µέ-
ριµνα για την εξασφάλιση πόρων,
θ. την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης,
ι. τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών

σπουδών και την εισήγηση για την απονοµή πτυχίων σε
θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος Αρχικής Εκπαίδευ-
σης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Κ.),
ια. την τήρηση σχετικών αρχείων για όλα τα θέµατα

αρχικής εκπαίδευσης Υπηρεσιών Ε.Κ..»

Άρθρο 68
Αρµοδιότητες Τµήµατος Προϋπολογισµού 

και Δαπανών - Προσθήκη των περ. κβ΄ και κγ΄ 
και τροποποίηση των περ. θ΄ και κ΄ στην παρ. Α 

του άρθρου 57 του ν. 4427/2016

1. Στην παρ. Α του άρθρου 57 του ν. 4427/2016 (Α΄
188) προστίθενται περ. κβ΄ και κγ΄, η υφιστάµενη περ.
κβ΄ αναριθµείται σε κδ, η περ. θ΄ και η περ. κ΄ τροποποι-
ούνται και η παρ. Α διαµορφώνεται ως εξής:

«Α) Τµήµα Προϋπολογισµού και Δαπανών, µε αρµοδιό-
τητες:
α. Τη σύνταξη του επιχειρησιακού πλάνου δράσης

(Business Plan) της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας, µε τη
συλλογή στοιχείων, για όλες τις δραστηριότητες της.

β. Τον προσδιορισµό και την καθιέρωση κέντρων κό-
στους (cost centers), για κάθε µία από τις λειτουργίες
της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας και τον συνυπολογισµό
τους κατά την σύνταξη του διακριτού προϋπολογισµού
της.

γ. Την υποβολή του επιχειρησιακού πλάνου δράσης

στον Γενικό Διευθυντή Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτι-
λίας προς έγκριση και διαβίβαση αρµοδίως.

δ. Την κατάρτιση των απαιτούµενων, κατά νόµο, οικο-
νοµικών καταστάσεων της Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας και
την υποβολή τους αρµοδίως σε συνεργασία µε τη Διεύ-
θυνση Οικονοµικής Υποστήριξης και Συντονισµού της Γε-
νικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής
Υποστήριξης και Συντονισµού.

ε. Τη συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων, την ε-
πεξεργασία µε σκοπό την κατάρτιση του ετήσιου τακτι-
κού προϋπολογισµού και των µηνιαίων στόχων, σε συ-
νεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης και
Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικο-
νοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισµού, κα-
θώς και την τροποποίησή του.
στ. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπο-

λογισµού, εντός των ανώτατων ορίων, όπως και της κί-
νησης των πιστώσεων, της ανακατανοµής αυτών, καθώς
και την αντιµετώπιση θεµάτων ειδικών λογαριασµών.

ζ. Την αξιολόγηση του εκτελούµενου προϋπολογι-
σµού, µε σκοπό τη µείωση των δαπανών και γενικά τη
χρησιµοποίηση όλων των πόρων µε αποδοτικό και απο-
τελεσµατικό τρόπο.

η. Την αξιολόγηση, επεξεργασία και παροχή οικονοµι-
κών στοιχείων προς τρίτους φορείς.

θ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονοµικών
στοιχείων σε συνεργασία µε την Διεύθυνση Οικονοµικής
Υποστήριξης και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής, Οικονοµικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισµού για την κατάρτιση και υποβολή αρµοδίως
στοιχείων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµι-
κής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
ι. Τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικής Υπο-

στήριξης και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισµού για τη τήρηση και την καταχώρηση δεδοµέ-
νων του Μητρώου Δεσµεύσεων της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας.
ια. Την εξασφάλιση πιστώσεων, από τον Κρατικό Προ-

ϋπολογισµό, για τη χρηµατοδότηση των δαπανών, κα-
θώς και ενέργειες εκτέλεσης κάθε είδους δαπανών σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης
και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οι-
κονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισµού.
ιβ. Την εξασφάλιση πιστώσεων, από τα εισπραττόµε-

να, τέλη αεροναυτιλίας, µε βάση την κοστολόγηση της
λειτουργίας της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας, µε σκοπό
τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών αερο-
ναυτιλίας και την κάλυψη δαπανών προσωπικού, επενδύ-
σεων και λειτουργίας.
ιγ. Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ανάλη-

ψης υποχρέωσης, από τον Τακτικό Προϋπολογισµό της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία και συ-
ντονισµό µε τη Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης και
Συντονισµού.

ιδ. Τη συγκέντρωση και αποστολή οικονοµικών στοι-
χείων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας προς την Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή και σε Διεθνείς Οργανισµούς σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης
και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οι-
κονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισµού.
ιε. Την κατάρτιση, εκτέλεση και σύνταξη απολογισµού

του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων της Υποδιοί-
κησης Αεροναυτιλίας.
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ιστ. Τη συγκέντρωση και διαβίβαση αρµοδίως όπου α-
παιτείται στοιχείων προϋπολογισµού, τελών υπέρπτη-
σης και τερµατικής περιοχής σε συνεργασία µε τη Διεύ-
θυνση Οικονοµικής Υποστήριξης και Συντονισµού.
ιζ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα

θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, την επικοινωνία
και συµµετοχή στους αντίστοιχους οργανισµούς διαµόρ-
φωσης του κανονιστικού και ρυθµιστικού πλαισίου για
θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ιη. Τη σύνταξη εισηγήσεων και απόψεων αναφορικά µε

αγωγές υπαλλήλων, προσφυγές εταιρειών και επί ερω-
τηµάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορούν την Υ-
ποδιοίκηση Αεροναυτιλίας.
ιθ. Τον ορισµό των υπολόγων χρηµατικού, την έκδοση

καταλογιστικών αποφάσεων σε βάρος τρίτων, τη συγκέ-
ντρωση δικαιολογητικών δαπανών και τη σύνταξη εκθέ-
σεων δαπανών.

κ. Την εφαρµογή των διαδικασιών για την κατάρτιση
του Προϋπολογισµού, καθώς και τη σύνταξη Έκθεσης
Προϋπολογισµού και την υποβολή της µαζί µε τον Προϋ-
πολογισµό στο Εκτελεστικό Συµβούλιο για την έκδοση
απόφασης έγκρισης. Το Τµήµα Προϋπολογισµού και Δα-
πανών έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση µη υπέρ-
βασης των ορίων δαπανών όπως αυτά περιγράφονται
στον Προϋπολογισµό.

κα. Τη σύνταξη Έκθεσης Εκτέλεσης και Υλοποίησης
του Προϋπολογισµού (Απολογιστική Έκθεση) προς το Ε-
κτελεστικό Συµβούλιο την οποία εισηγείται ο Διοικητής
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς έγκριση στο
Εκτελεστικό Συµβούλιο. Κατόπιν της ως άνω έγκρισης η
Έκθεση Εκτέλεσης και Υλοποίησης του Προϋπολογι-
σµού διαβιβάζεται στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνει-
ας της Βουλής.
κβ. Τη σύνταξη σχεδίου ισολογισµού προς έγκριση α-

πό το Διοικητικό Συµβούλιο.
κγ. Τη µέριµνα για την αξιοποίηση των ποσών από τα

τέλη διαδροµής και τερµατικής περιοχής που αποδίδο-
νται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια
των Πτήσεων (EUROCONTROL) σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις της παρ. 2 του άρθρου 65.
κδ. Την παροχή των απαραίτητων οικονοµικών στοιχεί-

ων στο Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου για την εκπόνηση
των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας.»

Άρθρο 69
Αρµοδιότητες Τµήµατος Εσόδων - Τροποποίηση 
των περ. δ΄, ε΄ και η΄ της παρ. Β του άρθρου 57 

του ν. 4427/2016 

Οι περ. δ΄, ε΄ και η΄ της παρ. Β του άρθρου 57 του ν.
4427/2016 (Α΄188) αντικαθίσταται και η παρ. Β διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Β) Τµήµα Εσόδων:
α. Την εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρµογής των

διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων της
Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

β. Την παρακολούθηση χρηµατικών περιουσιακών
στοιχείων, οφειλών και εσόδων της Υποδιοίκησης Αερο-
ναυτιλίας.

γ. Την κατάρτιση προϋπολογισµού εσόδων και τον
προσδιορισµό των πόρων της Υποδιοίκησης Αεροναυτι-
λίας, οι οποίοι δύναται να είναι πάσης φύσεως επιδοτή-

σεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών
προγραµµάτων, χρηµατοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά
ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς ορ-
γανισµούς.
δ. Τη µέριµνα για την είσπραξη των εσόδων που προ-

έρχονται από τα τέλη τερµατικής περιοχής και τα τέλη υ-
πέρπτησης, τη διανοµή των ποσών που αναλογούν
στους λοιπούς δικαιούχους και την κίνηση των σχετικών
λογαριασµών, καθώς και τη συνεργασία µε τον Διεθνή
Οργανισµό EUROCONTROL σε ό,τι αφορά στα θέµατα
της διαχείρισης των εσόδων από τα τέλη υπέρπτησης
και τερµατικής περιοχής.
ε. Την υποβολή σχετικών στοιχείων στην Α.Π.Α. για

τον καθορισµό της βάσης κόστους των τελών υπέρπτη-
σης και τερµατικής περιοχής και τη διαµόρφωση των τι-
µών µονάδας κατά τη διαδροµή και κατά την τερµατική
περιοχή.
στ. Τη µέριµνα για την τήρηση των αρχών της αποτε-

λεσµατικής και αντιπροσωπευτικής κοστολόγησης, κα-
θώς και των αρχών της διαφάνειας και της µη διάκρισης
κατά τον προσδιορισµό του ύψους των τελών τερµατι-
κής περιοχής και υπέρπτησης.

ζ. Την υποβολή στην Α.Π.Α. για έγκριση των κοστολο-
γικών στοιχείων, των παρεχόµενων υπηρεσιών αεροναυ-
τιλίας.

η. Τη µέριµνα για τη διαβούλευση µε εµπλεκόµενους
φορείς, όταν αυτό απαιτείται.
θ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα θέ-

µατα εσόδων, την επικοινωνία και συµµετοχή στους α-
ντίστοιχους διεθνείς οργανισµούς διαµόρφωσης του κα-
νονιστικού και ρυθµιστικού πλαισίου και την µέριµνα για
την εφαρµογή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
των ευρωπαϊκών κανονισµών αναφορικά µε την πολιτική
κοστολόγησης.

ι. Την κατάρτιση του προϋπολογισµού των εσόδων
της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας και την υποβολή του
προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών
Αεροναυτιλίας.»

Άρθρο 70
Αρµοδιότητες Τµήµατος Προϋπολογισµού 

και Δαπανών - Προσθήκη της περ. κβ΄ και τροποποιή-
σεις των περ. η΄, θ΄, ιζ΄, κ΄ και κα΄ στην παρ. Α 

του άρθρου 60 του ν. 4427/2016

Στην παρ. Α του άρθρου 60 του ν. 4427/2016 (Α΄188)
προστίθεται η περ. κβ΄, η υφιστάµενη κβ΄ αναριθµείται
σε κγ΄, οι περ. η΄, θ΄, ιζ΄, κ΄ και κα΄ τροποποιούνται και
η παρ. Α διαµορφώνεται ως εξής: 

«Α) Τµήµα Προϋπολογισµού και Δαπανών, µε αρµοδιό-
τητες:

α. Τη σύνταξη του επιχειρησιακού πλάνου δράσης
(Business Plan) της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρο-
µίων και Υδατοδροµίων, µε την συλλογή στοιχείων, για
όλες τις δραστηριότητες της.

β. Τον προσδιορισµό και την καθιέρωση κέντρων κό-
στους (cost centers), για κάθε µία από τις λειτουργίες
της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδροµίων και Υδατο-
δροµίων και τον συνυπολογισµό τους κατά την σύνταξη
του διακριτού προϋπολογισµού της.

γ. Την υποβολή του επιχειρησιακού πλάνου δράσης
στον Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Αεροδροµίων και Υ-
δατοδροµίων προς έγκριση και διαβίβαση αρµοδίως.
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δ. Την κατάρτιση των απαιτούµενων, κατά νόµο, οικο-
νοµικών καταστάσεων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αερο-
δροµίων και Υδατοδροµίων και την υποβολή τους αρµο-
δίως σε συνεργασία µε την Διεύθυνση Οικονοµικής Υπο-
στήριξης και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισµού.

ε. Τη συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων, την ε-
πεξεργασία µε σκοπό την κατάρτιση του ετήσιου Τακτι-
κού Προϋπολογισµού και των µηνιαίων στόχων, σε συ-
νεργασία µε την Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης
και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οι-
κονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισµού,
καθώς και την τροποποίησή του.
στ. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπο-

λογισµού, εντός των ανώτατων ορίων, όπως και της κί-
νησης των πιστώσεων, της ανακατανοµής αυτών, καθώς
και την αντιµετώπιση θεµάτων ειδικών λογαριασµών.

ζ. Την αξιολόγηση του εκτελούµενου προϋπολογι-
σµού, µε σκοπό τη µείωση των δαπανών και γενικά τη
χρησιµοποίηση όλων των πόρων µε αποδοτικό και απο-
τελεσµατικό τρόπο.

η. Την αξιολόγηση, επεξεργασία και παροχή οικονοµι-
κών στοιχείων προς την Α.Π.Α. και τρίτους φορείς.

θ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονοµικών
στοιχείων και τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµι-
κής Υποστήριξης και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυν-
σης Διοικητικής, Οικονοµικής, Τεχνικής Υποστήριξης και
Συντονισµού για την κατάρτιση και υποβολή αρµοδίως
στοιχείων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµι-
κής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
ι. Τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικής Υπο-

στήριξης και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισµού για την τήρηση και την καταχώρηση δεδοµέ-
νων του Μητρώου Δεσµεύσεων της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας.
ια. Την εξασφάλιση πιστώσεων, από τον Κρατικό Προ-

ϋπολογισµό, για τη χρηµατοδότηση των δαπανών, κα-
θώς και ενέργειες εκτέλεσης κάθε είδους δαπανών σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης
και Συντονισµού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οι-
κονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισµού.
ιβ. Την εξασφάλιση πιστώσεων, από τα εισπραττόµενα

τέλη αεροναυτιλίας, µε βάση την κοστολόγηση της λει-
τουργίας της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδροµίων
και Υδατοδροµίων και στον βαθµό που η Υποδιοίκηση
Διαχείρισης Αεροδροµίων και Υδατοδροµίων έχει συµ-
βάλει στην λειτουργία της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.
ιγ. Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ανάλη-

ψης υποχρέωσης, από τον Τακτικό Προϋπολογισµό της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία και συ-
ντονισµό µε τη Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης και
Συντονισµού.

ιδ. Τη συγκέντρωση και αποστολή οικονοµικών στοι-
χείων της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδροµίων και Υ-
δατοδροµίων προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε και
σε Διεθνείς Οργανισµούς σε συνεργασία µε τη Διεύθυν-
ση Οικονοµικής Υποστήριξης και Συντονισµού της Γενι-
κής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής
Υποστήριξης και Συντονισµού.
ιε. Την κατάρτιση, εκτέλεση και σύνταξη απολογισµού

του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων της Υποδιοί-
κησης Διαχείρισης Αεροδροµίων και Υδατοδροµίων.

ιστ. Τη συγκέντρωση και διαβίβαση αρµοδίως όπου α-
παιτείται στοιχείων προϋπολογισµού, τελών αεροδρο-
µίων και εσόδων εµπορικής εκµετάλλευσης σε συνεργα-
σία µε την Διεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισµού.
ιζ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα

θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, την επικοινωνία
και συµµετοχή στους αντίστοιχους οργανισµούς.
ιη. Τη σύνταξη εισηγήσεων και απόψεων αναφορικά µε

αγωγές υπαλλήλων, προσφυγές εταιρειών και επί ερω-
τηµάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορούν την Υ-
ποδιοίκηση Διαχείρισης Αεροδροµίων και Υδατοδρο-
µίων.
ιθ. Τον ορισµό των υπολόγων χρηµατικού, την έκδοση

καταλογιστικών αποφάσεων σε βάρος τρίτων, τη συγκέ-
ντρωση δικαιολογητικών δαπανών και τη σύνταξη εκθέ-
σεων δαπανών.

κ. Την εφαρµογή των διαδικασιών για την κατάρτιση
του Προϋπολογισµού, τη σύνταξη Έκθεσης Προϋπολογι-
σµού και την υποβολή της µαζί µε τον Προϋπολογισµό
για την έκδοση απόφασης έγκρισης. Το Τµήµα Προϋπο-
λογισµού και Δαπανών έχει την ευθύνη για την παρακο-
λούθηση µη υπέρβασης των ορίων δαπανών, όπως αυτά
περιγράφονται στον Προϋπολογισµό και το Μεσοπρόθε-
σµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
κα. Τη σύνταξη Έκθεσης Εκτέλεσης και Υλοποίησης

του Προϋπολογισµού (Απολογιστική Έκθεση) προς το
Διοικητικό Συµβούλιο την οποία εισηγείται ο Διοικητής
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς έγκριση στο
Διοικητικό Συµβούλιο. Κατόπιν της ως άνω έγκρισης η
Έκθεση Εκτέλεσης και Υλοποίησης του Προϋπολογι-
σµού διαβιβάζεται στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνει-
ας της Βουλής.
κβ. Τη σύνταξη σχεδίου ισολογισµού προς έγκριση α-

πό το Διοικητικό Συµβούλιο.
κγ. Την παροχή των απαραίτητων οικονοµικών στοιχεί-

ων στο Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου για την εκπόνηση
των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας.»

Άρθρο 71
Πόροι της Υ.Π.Α. - Προσθήκη του άρθρου 64Α 

στον ν. 4427/2016 

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται άρθρο 64Α ως
εξής:

«Άρθρο 64Α
Πόροι της Υ.Π.Α.

Πόροι της Υ.Π.Α. αποτελούν:
α) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδροµής και

τερµατικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊ-
κό Οργανισµό για την Ασφάλεια των Πτήσεων
(EUROCONTROL), 
β) έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλό-

µενο τέλος, καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολο ή ειδική
φορολογική επιβάρυνση σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες
της Υ.Π.Α., τα δίδακτρα ή άλλα έσοδα από εκπαιδευτική
δραστηριότητα, από παροχή τεχνογνωσίας ή συµβου-
λευτικής δραστηριότητας, 
γ) έσοδα από µισθώµατα κινητής και ακίνητης περιου-

σίας, τόκους από κεφάλαια, από την εκµίσθωση ή υποµί-
σθωση ή µίσθωση προς εκµετάλλευση και κάθε είδους
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εκµετάλλευση χώρων αεροδροµίων και υδατοδροµίων,
εγκαταστάσεων, οικοπέδων, γηπέδων ή µέρους αυτών, 
δ) έσοδα από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τε-

χνικής εξυπηρέτησης ή διευκόλυνσης, 
ε) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ε-

γκαταστάσεων αεροδροµίων και υδατοδροµίων, 
στ) έσοδα από εκµετάλλευση, παραχώρηση και εκποί-

ηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων,
ζ)επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύ-

σεις, πιστώσεις και χρηµατοδοτήσεις του τακτικού Κρα-
τικού Προϋπολογισµού, του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), των διαρθρωτικών ταµείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών.»

Άρθρο 72
Οικονοµική διαχείριση Υ.Π.Α. – Προσθήκη 

του άρθρου 64Β στον ν. 4427/2016

Στον ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται το άρθρο 64Β
ως εξής:

«Άρθρο 64Β
Οικονοµική διαχείριση

1. Η Υ.Π.Α. διέπεται από τις εκάστοτε εφαρµοστέες
διατάξεις και αρχές περί λογιστικού των νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου, όπως προβλέπονται στον
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και το π.δ. 54/2018 (Α΄ 103). Η
Υ.Π.Α. καταρτίζει αυτοτελή προϋπολογισµό, απολογι-
σµό και ισολογισµό, καθώς και τις λοιπές χρηµατοοικο-
νοµικές αναφορές που προβλέπονται για τα νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα και µε τα προβλεπό-
µενα στις παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος.

2. Ο προϋπολογισµός, απολογισµός, ισολογισµός και
οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές αναφορές της Υ.Π.Α. κα-
ταρτίζονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε εφαρµοστέες δια-
τάξεις και αρχές που προβλέπονται στον ν. 4270/2014
και το π.δ. 54/2018, όπως οι αρχές της ειδίκευσης του
προϋπολογισµού, της ειδικότητας των πιστώσεων, της ε-
τήσιας διάρκειας, της ενότητας και της καθολικότητας
και σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις του ενωσια-
κού δικαίου, όπως του Κανονισµού (ΕΚ) 550/2004 και, ι-
δίως, του άρθρου 12 αυτού. 

3. Ο προϋπολογισµός, απολογισµός, ισολογισµός και
οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές αναφορές της Υ.Π.Α. κα-
ταρτίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο, κατόπιν εισή-
γησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονοµικής,
Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισµού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.),
εντός των εκάστοτε προβλεπόµενων στην ισχύουσα νο-
µοθεσία χρονικών ορίων και συνοδεύονται από αιτιολο-
γική έκθεση για τη διαχείριση και τα αποτελέσµατα των
δραστηριοτήτων της κατά το σχετικό λογιστικό έτος. 

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών προς έγκριση τον προϋπολο-
γισµό της Υ.Π.Α. και άλλες χρηµατοοικονοµικές αναφο-
ρές για τις οποίες τέτοια έγκριση τυχόν απαιτείται από
τις εφαρµοστέες διατάξεις.

5. Ο απολογισµός της Υ.Π.Α. περιλαµβάνει ειδική
µνεία στα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση των πο-
σών από τα τέλη διαδροµής και τερµατικής περιοχής που
αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Α-

σφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) και ιδίως στον
τρόπο αξιοποίησής τους. 

6. Ο τελικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός, απολογι-
σµός, ισολογισµός και οι λοιπές εγκεκριµένες χρηµατο-
οικονοµικές αναφορές της Υ.Π.Α. αναρτώνται στον δια-
δικτυακό τόπο της Υ.Π.Α..

7. Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων της Υ.Π.Α. α-
σκείται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Το Διοικητικό Συµ-
βούλιο δύναται µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρµοδιό-
τητες διαχείρισης των πόρων, ατοµικά ή από κοινού,
στον Διοικητή, τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και τον
Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιµένων και Υδατοδρο-
µίων.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 73
Οργανωτικά ζητήµατα του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών - Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 

1. Το σηµείο στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 74 του
π.δ. 123/2017 (Α΄ 151), ως προς τις αρµοδιότητες του
Τµήµατος Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας,
αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας των εγκαταστά-
σεων των σταθµών ανεφοδιασµού καυσίµων αεροσκα-
φών υδατοδροµίου».

2. Προστίθεται η περ. δ΄ στην παρ. 4 του άρθρου 75
του π.δ. 123/2017, ως προς τις αρµοδιότητες του Τµήµα-
τος Εποπτείας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµά-
των, ως εξής:

«δ. Η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων ε-
γκαταστάσεων των σταθµών ανεφοδιασµού καυσίµων α-
εροσκαφών υδατοδροµίου.»

Άρθρο 74
Θητεία µελών Εθνικής Αρχής Συντονισµού 

Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.) και καθήκοντα Προέδρου 
και µελών της Αρχής

1. Η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 4233/2014 (Α΄ 22), που επήλθε µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 51 του ν. 4568/2018 (Α΄ 178) και αντικατέστησε τη
διάρκεια της θητείας των µελών της Αρχής από τριετή
σε πενταετή, καταλαµβάνει τα µέλη που διορίστηκαν µε-
τά την έναρξη ισχύος της ανωτέρω τροποποιητικής διά-
ταξης.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4233/2014 προστί-
θεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

«Στον Πρόεδρο και τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της
Αρχής επιτρέπεται η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε
Α.Ε.Ι.» και η παρ. 1 του άρθρου 9 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«1. Ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της
Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Στον Πρόεδρο και τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Αρ-
χής επιτρέπεται η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε
Α.Ε.Ι..»
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Άρθρο 75 
Ρυθµίσεις για τις εγκαταστάσεις υδατοδροµίων εντός

χερσαίας ζώνης λιµένα (Χ.Ζ.Λ.) - Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του ν. 4663/2020 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4663/2020
(Α΄ 30) προστίθενται έκτο, έβδοµο και όγδοο εδάφιο ως
εξής:

«Αποκλειστικά και µόνον για τις ανάγκες λειτουργίας
των υδατοδροµίων σε περιοχές που έχει καθοριστεί χερ-
σαία ζώνη λιµένα (Χ.Ζ.Λ.) ή χώρος εξοµοιούµενος µε
χερσαία ζώνη λιµένα, στην περίπτωση που δεν έχουν εκ-
δοθεί χρήσεις γης ή δεν έχουν εκδοθεί όροι δόµησης και
µόνο για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι τη θεσµοθέτηση
αυτών, επιτρέπεται η τοποθέτηση φορητής, µη πακτωµέ-
νης στο έδαφος προσωρινής κατασκευής (προκατασκευ-
ασµένου οικίσκου) µέγιστου εµβαδού εβδοµήντα (70)
τ.µ. σε σηµείο ήδη διαµορφωµένου χώρου Χ.Ζ.Λ. ή εξο-
µοιούµενου µε Χ.Ζ.Λ. χώρου, αποκλειοµένης σε κάθε
περίπτωση της τοποθέτησης τέτοιων κατασκευών σε αµ-
µώδες έδαφος. Η τοποθέτηση του εν λόγω οικίσκου α-
ποσκοπεί, ιδίως, στην ικανοποίηση των αναγκών στέγα-
σης µηχανήµατος τύπου "X-RAY" και τις διαδικασίες ε-
λέγχου µέσω αυτού της ροής επιβατών και αποσκευών
του υδατοδροµίου. Για την τοποθέτηση του οικίσκου α-
κολουθείται η διαδικασία του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) ή του
ν. 2971/2001 (Α’ 285),  κατά περίπτωση».  Στις περ. α΄,
γ΄ και ε΄ της παρ. 2 προστίθεται ο Υπουργός Οικονοµι-
κών, στις περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ προστίθεται ο Υ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το άρθρο 2 του
ν. 4663/2020 διαµορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
Εγκαταστάσεις υδατοδροµίων

1.α) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των υδατοδροµίων
περιλαµβάνουν τους χώρους από τους οποίους ο επιβά-
της διέρχεται υποχρεωτικά, όπως είναι οι χώροι αναµο-
νής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και πα-
ραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή
εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλεί-
ας επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναµο-
νής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής. Για τα υδατο-
δρόµια που πραγµατοποιούν πτήσεις από και προς χώ-
ρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, προ-
βλέπεται διαχωρισµός των επιβατών εντός και εκτός
Σένγκεν, καθώς και ελάχιστος χώρος για το ένστολο
προσωπικό και τον αξιωµατικό υπηρεσίας.
Ως κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία υδατο-

δροµίων νοούνται και οι προκατασκευασµένοι σταθεροί,
µετακινούµενοι ή φορητοί οικίσκοι.
β) Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδροµίου περι-

λαµβάνουν τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις για την εξυ-
πηρέτηση των αεροσκαφών, όπως είναι οι χώροι ελλιµε-
νισµού αεροσκαφών, οι υπαίθριοι χώροι διακίνησης επι-
βατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και η σχετική πε-
ρίφραξη των χώρων του υδατοδροµίου. Οι λοιπές εγκα-
ταστάσεις του υδατοδροµίου περιλαµβάνουν και την ε-
γκατάσταση παροχής καυσίµων του άρθρου 21, εφόσον
ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί τη χρήση τέτοιας εγκατά-
στασης για τη λειτουργία του υδατοδροµίου και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή χωροθετείται εντός του υδατοδρο-
µίου.

Ως λοιπές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία υδατοδρο-
µίων νοούνται και οι λιµενικές εγκαταστάσεις, προκειµέ-
νου για υδατοδρόµια σε λιµένες και οι αντίστοιχες αυ-
τών προκειµένου για υδατοδρόµια σε λίµνες, σε τουρι-
στικούς λιµένες, σε Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστι-
κής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά κα-
ταλύµατα (π.χ. προβλήτες), καθώς και ο εξοπλισµός της
περ. ιδ΄) του άρθρου 13 και οι οποίες διασφαλίζουν προ-
σβασιµότητα σε όλους, συµπεριλαµβανοµένων των ατό-
µων µε αναπηρία.
Εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις, δύνα-

ται να χρησιµοποιηθούν οι υφιστάµενες κτιριακές εγκα-
ταστάσεις του λιµένα για τη λειτουργία του υδατοδροµί-
ου, υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση της παρ. 1 (ζ)
του άρθρου 7 υπάρχει ρητή αναφορά για την διάθεσή
τους.
Η κατασκευή των απαιτούµενων νέων εγκαταστάσεων

του υδατοδροµίου πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ισχύ-
ουσες προδιαγραφές, τους κανονισµούς και την κείµενη
νοµοθεσία.
Αποκλειστικά και µόνον για τις ανάγκες λειτουργίας

των υδατοδροµίων σε περιοχές που έχει καθοριστεί χερ-
σαία ζώνη λιµένα (Χ.Ζ.Λ.) ή χώρος εξοµοιούµενος µε
χερσαία ζώνη λιµένα, στην περίπτωση που δεν έχουν εκ-
δοθεί χρήσεις γης ή δεν έχουν εκδοθεί όροι δόµησης και
µόνο για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι τη θεσµοθέτηση
αυτών, επιτρέπεται η τοποθέτηση φορητής, µη πακτωµέ-
νης στο έδαφος προσωρινής κατασκευής (προκατασκευ-
ασµένου οικίσκου) µέγιστου εµβαδού 70 τ.µ. σε σηµείο
ήδη διαµορφωµένου χώρου Χ.Ζ.Λ. ή εξοµοιούµενου µε
Χ.Ζ.Λ. χώρου, αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της το-
ποθέτησης τέτοιων κατασκευών σε αµµώδες έδαφος. Η
τοποθέτηση του εν λόγω οικίσκου αποσκοπεί, ιδίως,
στην ικανοποίηση των αναγκών στέγασης µηχανήµατος
τύπου "X-RAY" και τις διαδικασίες ελέγχου µέσω αυτού
της ροής επιβατών και αποσκευών του υδατοδροµίου.
Για την τοποθέτηση του οικίσκου ακολουθείται η διαδι-
κασία του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) ή του ν. 2971/2001 (Α΄
285),  κατά περίπτωση.

2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτή-
σεις των εγκαταστάσεων του υδατοδροµίου, και να κα-
θορίζονται θέµατα υποδοµών, κτιριακών και λοιπών ε-
γκαταστάσεων, µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής
καυσίµου του άρθρου 21 του παρόντος, πέραν των ανω-
τέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια που πραγµα-
τοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-

νάπτυξης και Επενδύσεων,  Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις
των εγκαταστάσεων του υδατοδροµίου, και να καθορίζο-
νται θέµατα υποδοµών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστά-
σεων, µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίµου
του άρθρου 21 του παρόντος, πέραν των ανωτέρω προ-
βλεποµένων, για τα υδατοδρόµια που πραγµατοποιούν
πτήσεις εξωτερικού, σε θαλάσσια περιοχή.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-

νάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να εξειδικεύο-
νται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδροµί-
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ου και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών, κτιριακών και
λοιπών εγκαταστάσεων, µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις
παροχής καυσίµου του άρθρου 21 του παρόντος, πέραν
των ανωτέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια που
πραγµατοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε λίµνη.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-

νάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να εξειδικεύο-
νται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδροµί-
ου και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών, κτιριακών και
λοιπών εγκαταστάσεων, µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις
παροχής καυσίµου του άρθρου 21 του παρόντος, πέραν
των ανωτέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια που
πραγµατοποιούν πτήσεις εξωτερικού σε λίµνη.
ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-

νάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Υποδοµών και Μεταφορών και Τουρισµού δύναται
να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του
υδατοδροµίου και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, µε εξαίρεση τις ε-
γκαταστάσεις παροχής καυσίµου του άρθρου 21 του πα-
ρόντος, πέραν των ανωτέρω προβλεποµένων, για τα υ-
δατοδρόµια που πραγµατοποιούν πτήσεις εσωτερικού
σε τουριστικούς λιµένες, σε Περιοχές Ολοκληρωµένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουρι-
στικά καταλύµατα.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-

νάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Υποδοµών και Μεταφορών και Τουρισµού δύναται
να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του
υδατοδροµίου και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, µε εξαίρεση τις ε-
γκαταστάσεις παροχής καυσίµου του άρθρου 21 του πα-
ρόντος πέραν των ανωτέρω προβλεποµένων, για τα υδα-
τοδρόµια που πραγµατοποιούν πτήσεις εξωτερικού σε
τουριστικούς λιµένες, σε Περιοχές Ολοκληρωµένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουρι-
στικά καταλύµατα.»

Άρθρο 76
Παράταση πιστοποιητικών πλοίων 

σε περίπτωση ανωτέρας βίας

1. Αν σε πλοίο υπό ελληνική σηµαία δεν είναι δυνατή,
για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε ανωτέρα
βία, όπως, ιδίως, λοιµούς, πανδηµίες, επιδηµίες, ασθέ-
νειες, πληµµύρες, τυφώνες, ταραχές ή πολεµικές συ-
γκρούσεις, η διενέργεια µίας ή περισσοτέρων εκ των
προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία επιθεωρή-
σεων και ελέγχων προς έκδοση, έγκριση ή θεώρηση ε-
νός ή περισσοτέρων κυβερνητικών πιστοποιητικών και

λοιπών σχετικών βεβαιώσεων και εγγράφων, εντός των
καθοριζοµένων από την κείµενη νοµοθεσία χρονικών
διαστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των χρονικών
διαστηµάτων για τα οποία προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία η χορήγηση παράτασης, είναι δυνατόν να χο-
ρηγείται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παράτα-
ση χρονικού διαστήµατος έως τεσσάρων (4) µηνών για
τη διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων και ελέγχων,
καθώς και για την έκδοση, έγκριση ή θεώρηση των σχετι-
κών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και εγγράφων, κατόπιν
κατάλληλα τεκµηριωµένου και έγκαιρου αιτήµατος του
εξουσιοδοτηµένου οργανισµού, που τα εκδίδει ή εγκρί-
νει ή θεωρεί ή της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου,
εφόσον τα προαναφερόµενα εκδίδονται ή εγκρίνονται ή
θεωρούνται από τον Κ.Ε.Π. ή από τα Τοπικά Κλιµάκια Ε-
πιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.). Προϋπόθεση για τη χο-
ρήγηση της παράτασης είναι η διενέργεια επιθεώρησης
µε τεχνικές αποµακρυσµένης επιθεώρησης (Remote
Inspection Techniques, R.I.T.) µε ικανοποιητικά αποτελέ-
σµατα. Το χορηγούµενο χρονικό διάστηµα παράτασης
δύναται να παραταθεί περαιτέρω µε απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Αν σε πλοίο υπό ελληνική σηµαία δεν είναι δυνατή,
για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1, η
διενέργεια επιθεώρησης προς διαπίστωση της αποκατά-
στασης ζηµίας ή βλάβης, δύναται αυτή να διενεργείται
από τον φορέα πιστοποίησης του πλοίου µε τεχνικές α-
ποµακρυσµένης επιθεώρησης (R.I.T.), κατόπιν τεκµηριω-
µένης εισήγησης της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοί-
ου, για πλοία που παρακολουθούνται από τον Κ.Ε.Π. ή τα
Τ.Κ.Ε.Π., ή κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης του εξου-
σιοδοτηµένου οργανισµού και έγκρισης από τον Κ.Ε.Π.,
για πλοία που παρακολουθούνται από εξουσιοδοτηµένο
οργανισµό.

Άρθρο 77
Παραρτήµατα

Προσαρτώνται στον παρόντα νόµο και αποτελούν α-
ναπόσπαστο τµήµα αυτού τα Παραρτήµατα Α και Β.

Άρθρο 78
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

2. Η ισχύς του άρθρου 44, µε την επιφύλαξη της παρ. 2
αυτού, αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας
της Α.Π.Α. σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. ι΄ της
παρ. 1 του άρθρου 51. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρµοδιότητες Τµηµάτων και Γραφείων 
που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή

1. Η Γραµµατεία επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση
των καθηκόντων του, έχει την επιµέλεια της αλληλογρα-
φίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και
στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του µε τις υπηρε-
σίες και τους πολίτες, ενώ παράλληλα παρέχει σχετική
διοικητική υποστήριξη στις υφιστάµενες υπηρεσίες και
οργανικές µονάδες της Α.Π.Α.. Οι σύµβουλοι επικουρούν
τον Διοικητή κατά τη λήψη των αποφάσεων, σε θέµατα
επιχειρησιακής, τεχνικής, οικονοµικής και νοµικής φύ-
σης. 

2. Το Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµόσιων Σχέσεων,
Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικο - στρατιωτικής Συνερ-
γασίας υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και έχει ως
αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, την καλλιέργεια και ανά-
πτυξη των σχέσεων συνεργασίας της Α.Π.Α. µε άλλες
κρατικές υπηρεσίες, τους ιδιωτικούς φορείς και τους πο-
λίτες, την πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. για τις ενέργειες
και τις δραστηριότητες της Α.Π.Α., τη διαχείριση θεµά-
των πολιτικής σχεδίασης έκτακτου ανάγκης και κρίσεων
και την υλοποίηση και εµβάθυνση της πολιτικο - στρατιω-
τικής συνεργασίας στα θέµατα που άπτονται των αρµο-
διοτήτων της. 

3. Το Γραφείο Αεροϊατρικής και Ιατρικών Υποθέσεων
έχει ως αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, την εποπτεία του
συστήµατος πιστοποίησης της ιατρικής καταλληλότητας
και των εξουσιοδοτηµένων ιατρών, επικουρεί τα Τµήµα-
τα «Αδειοδότησης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Οργανισµών Αεροναυτι-
λίας» και «Αδειών και Πτυχίων Ιπτάµενου Προσωπι-
κού/Μηχανικών Αεροσκαφών» και πραγµατοποιεί την τε-
λική αξιολόγηση της ιατρικής ικανότητας των χειριστών
αεροσκαφών και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. 

4. Το Τµήµα Διαχείρισης Ασφάλειας και Συµβάντων υ-
πάγεται απευθείας στον Διοικητή και έχει ως αρµοδιότη-
τες, µεταξύ άλλων, την κατάρτιση και εποπτεία του Εθνι-
κού Προγράµµατος Ασφαλείας, τη συλλογή και διαχείρι-
ση κάθε είδους συµβάντων σε συνεργασία µε τις οργανι-
κές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δρα-
στηριοτήτων. 

5. Το Τµήµα Ποιότητας (QMS) και Συµµόρφωσης
(CMS) έχει ως αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, την επο-
πτεία των συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και συµ-
µόρφωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων

1. Η Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων
έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α. Την ευθύνη για τον συντονισµό και την εύρυθµη συ-

νεργασία των Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτήν,
β. την έκδοση αποφάσεων ελέγχου και τον συντονι-

σµό του ελεγκτικού έργου που διεξάγουν οι Διευθύν-
σεις, κατά αρµοδιότητα, είτε κατόπιν εντολής της Διοί-
κησης, είτε κατόπιν εισήγησης των Διευθύνσεων,
γ. την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισµού

και του µέρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της

Α.Π.Α., που άπτεται του αντικειµένου της,
δ. την ευθύνη για τον συντονισµό µε τη Γενική Διεύ-

θυνση Οικονοµικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης για θέµατα που άπτονται του αντικειµένου της.

2. Η επιλογή και τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή
γίνεται µε τρόπο αντικειµενικό και αδιάβλητο και, στον
βαθµό που εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τον ν. 3528/2007
(Α΄ 26). 

3. Στον Οργανισµό και τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι
αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών
Δραστηριοτήτων, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας
της, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος. 

4. Οι Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυν-
ση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, πέρα από τις αρµο-
διότητες που περιγράφονται στα Κεφάλαια Γ΄, Δ΄, Ε΄
του παρόντος Παραρτήµατος ασκούν και τις εξής αρµο-
διότητες:
α. Συνδράµουν στην κατάρτιση του Εθνικού Προγράµ-

µατος Ασφαλείας και τη διαχείριση κάθε είδους συµβά-
ντων και περιστατικών σε συνεργασία µε το Τµήµα Δια-
χείρισης Ασφάλειας και Συµβάντων, για θέµατα που ά-
πτονται του αντικειµένου τους,
β. εφαρµόζουν συστήµατα διαχείρισης ποιότητας και

συµµόρφωσης σε συνεργασία µε το Τµήµα Διαχείρισης
Ποιότητας και Συµµόρφωσης, για θέµατα που άπτονται
του αντικειµένου τους,
γ. συνεργάζονται µε τα Γραφεία Επικοινωνίας και Δη-

µόσιων Σχέσεων, Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικο-
στρατιωτικής Συνεργασίας, καθώς και Ιατρικών Υποθέ-
σεων, και τις οργανικές µονάδες άλλων Διευθύνσεων
της Α.Π.Α., για θέµατα που άπτονται του αντικειµένου
τους,
δ. αναπτύσσουν τη συνεργασία της Α.Π.Α. µε τον Διε-

θνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια
της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), τον Οργανισµό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπο-
ρίας (EASA) και κάθε άλλο οργανισµό ή αρχή, για θέµα-
τα που άπτονται του αντικειµένου τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδροµίων

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αερο-
δροµίων αποτελείται από τα εξής Τµήµατα:
Α) Τµήµα Εποπτείας, Κανονισµών και Πιστοποίησης

της Αεροναυτιλίας (ATM/ANS), µε αρµοδιότητες, µεταξύ
άλλων, την εποπτεία και πιστοποίηση των παρόχων υπη-
ρεσιών και συστηµάτων αεροναυτιλίας, τη διαχείριση κά-
θε είδους συµβάντων και περιστατικών, τον σχεδιασµό
των δοµών εναέριου χώρου, τον έλεγχο και την επο-
πτεία ζητηµάτων διαλειτουργικότητας, διαχείρισης φά-
σµατος και ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και την
παροχή συνδροµής σε κάθε θέµα σχετικό µε τον τοµέα
της αεροναυτιλίας. Το Τµήµα Εποπτείας, Κανονισµών
και Πιστοποίησης της Αεροναυτιλίας συνεργάζεται, ανά-
λογα µε τις επιχειρησιακές ανάγκες, µε τις λοιπές οργα-
νικές µονάδες της Α.Π.Α. και δύναται, ιδίως, να αξιοποι-
εί προσωπικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας από Έκνοµες
Ενέργειες και Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διεύ-
θυνσης Οικονοµικής Εποπτείας. 
Β) Τµήµα Αδειοδότησης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλο-
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φορίας και Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Οργανισµών Α-
εροναυτιλίας, µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, την αδει-
οδότηση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και την
πιστοποίηση των οργανισµών που παρέχουν εκπαίδευση
σε ζητήµατα αεροναυτιλίας, µεταξύ των οποίων και της
Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.).
Γ) Τµήµα Κανονισµών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Α-

εροδροµίων και Υδατοδροµίων µε αρµοδιότητες, µεταξύ
άλλων, τη ρύθµιση, πιστοποίηση και εποπτεία φορέων
εκµετάλλευσης αεροδροµίων, υδατοδροµίων και φορέ-
ων επίγειας εξυπηρέτησης, τη διερεύνηση κάθε είδους
συµβάντων και την παροχή συνδροµής σε κάθε θέµα
σχετικό µε τον τοµέα των αεροδροµίων και των υδατο-
δροµίων. 
Δ) Τµήµα Κανονισµών και Εποπτείας Χαρτών, Εµπο-

δίων και Υποδοµών µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, τη
ρύθµιση, την εποπτεία, την πιστοποίηση και την παροχή
συνδροµής σε κάθε θέµα σχετικό µε τους χάρτες, τα ε-
µπόδια και τις υποδοµές των αεροδροµίων, υδατοδρο-
µίων και της αεροναυτιλίας, καθώς και σε τεχνικά θέµα-
τα χωροταξικών σχεδίων, εγκρίσεων και µελετών. 

2. Στον Οργανισµό και τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι
αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας
και Αεροδροµίων, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας
της, η διαδικασία για τη συνεργασία του Τµήµατος Επο-
πτείας, Κανονισµών και Πιστοποίησης της Αεροναυτι-
λίας µε άλλες οργανικές µονάδες της Α.Π.Α. και την α-
ξιοποίηση προσωπικού της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύ-
πων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας από Έκνοµες Ενέργει-
ες και Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης
Οικονοµικής Εποπτείας και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων

1. Η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων αποτελείται από
τα εξής Τµήµατα:
Α) Τµήµα Μητρώου Αεροσκαφών και Πτητικής Ικανό-

τητας µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, την τήρηση του
σχετικού µητρώου αεροσκαφών, την πραγµατοποίηση
καταχωρίσεων, τη ρύθµιση και διαρκή εποπτεία της πτη-
τικής ικανότητας των αεροσκαφών και την πιστοποίηση
των οργανισµών που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης
και εκπαίδευσης σε ζητήµατα αξιοπλοΐας αεροσκαφών.
Β) Τµήµα Πτητικής Λειτουργίας µε αρµοδιότητες, µε-

ταξύ άλλων, την πιστοποίηση και εποπτεία των αεροµε-
ταφορέων που εκτελούν εµπορικές πτήσεις και τη χορή-
γηση των σχετικών πιστοποιητικών και εγκρίσεων. 
Γ) Τµήµα Αδειών και Πτυχίων Ιπτάµενου Προσωπι-

κού/Μηχανικών Αεροσκαφών, Μητρώου και Πιστοποίη-
σης, µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, την τήρηση σχετι-
κού µητρώου και την πιστοποίηση Φορέων Αεροπορικής
Εκπαίδευσης Ιπτάµενου Προσωπικού, µεταξύ των οποί-
ων και της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.) και
τη διενέργεια εξετάσεων και επαναξιολογήσεων για το
ιπτάµενο προσωπικό για την απόκτηση των σχετικών
πτυχίων και αδειών της πολιτικής αεροπορίας, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 1178/2011
της Επιτροπής, της 3ης Νοεµβρίου 2011, για τον καθορι-
σµό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών ό-
σον αφορά στο ιπτάµενο προσωπικό πολιτικής αεροπο-

ρίας (L 311), καθώς και εξετάσεις ραδιοτηλεφωνίας σε ι-
πτάµενο και µη προσωπικό. 
Δ) Τµήµα Ιδιωτικής Αεροπορίας, Αεραθλητισµού

και Συστηµάτων Μη Επανδρωµένων Αεροσκαφών
(Σ.µη.Ε.Α.), µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, τη ρύθµιση
και εποπτεία των αεραθλητικών σωµατείων, την τήρηση
σχετικού µητρώου και την πιστοποίηση και εποπτεία των
συστηµάτων µη επανδρωµένων αεροσκαφών και την α-
δειοδότηση των χειριστών τους. 

2. Η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων συνεργάζεται, α-
νάλογα µε τις επιχειρησιακές ανάγκες, µε τις λοιπές ορ-
γανικές µονάδες της Α.Π.Α. και δύναται, ιδίως, να αξιο-
ποιεί προσωπικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας από Έκνο-
µες Ενέργειες και Προστασίας Περιβάλλοντος και της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Εποπτείας.

3. Στον Οργανισµό και τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι
αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, η
στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία
για τη συνεργασία της µε άλλες οργανικές µονάδες της
Α.Π.Α. και την αξιοποίηση προσωπικού της Διεύθυνσης
Ασφάλειας από Έκνοµες Ενέργειες και Προστασίας Πε-
ριβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οικονοµικής Εποπτείας
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρό-
ντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διεύθυνση Ασφάλειας από Έκνοµες Ενέργειες 

και Προστασίας Περιβάλλοντος

1. Η Διεύθυνση Ασφάλειας από Έκνοµες Ενέργειες
και Προστασίας Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής
Τµήµατα:
Α) Τµήµα Ασφάλειας από Έκνοµες Ενέργειες µε αρµο-

διότητες, µεταξύ άλλων, τη ρύθµιση, πιστοποίηση, επο-
πτεία και ανάπτυξη κανονισµών και προτύπων ασφαλεί-
ας, όπως του Εθνικού Προγράµµατος Ασφάλειας της
Πολιτικής Αεροπορίας  από έκνοµες ενέργειες
(Ε.Π.Α.Π.Α.), του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
Αεροπορικής Ασφάλειας (Ε.Ε.Π.Α.Α.) και του Εθνικού
Προγράµµατος Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλείας Πολιτι-
κής Αεροπορίας (Ε.Π.Π.Ε.Α.Π.Α.), καθώς και θεµάτων α-
σφάλειας από έκνοµες ενέργειες στα αεροδρόµια, υδα-
τοδρόµια και σε όλους τους φορείς που ασκούν δραστη-
ριότητα από εγκαταστάσεις ευρισκόµενες εντός και ε-
κτός των αερολιµενικών εγκαταστάσεων και προµηθεύ-
ουν εµπορεύµατα ή/και υπηρεσίες στους αερολιµένες,
όπως ο έλεγχος παραδιδόµενων αποσκευών, έλεγχος α-
σφάλειας επιβατών και χειραποσκευών και τη διενέρ-
γεια των ελέγχων ιστορικού του προσωπικού που εκτε-
λούν ελέγχους ασφάλειας. 
Β) Τµήµα Ασφάλειας Αεροµεταφορέων, Ασφάλειας

στον Κυβερνοχώρο και Εξοπλισµού Ασφάλειας µε αρµο-
διότητες, µεταξύ άλλων, τη ρύθµιση, πιστοποίηση, επο-
πτεία και ανάπτυξη προτύπων ασφάλειας της πολιτικής
αεροπορίας, όπως ενδεικτικά θέµατα στον κυβερνοχώρο
σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας,
σε όλους τους εκµεταλλευόµενους αεροσκάφη, σε φο-
ρείς φορτίου και προµηθειών πτήσης, συµπεριλαµβανο-
µένων των αεροµεταφορέων που παρέχουν υπηρεσίες
σε αερολιµένες, την παροχή συνδροµής σε αιτήµατα φο-
ρέων για θέµατα ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες, την
παροχή συνδροµής στην αντιµετώπιση πιθανών απειλών,
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καθώς και την πιστοποίηση της Σ.ΠΟ.Α. σε θέµατα εκπαί-
δευσης του προσωπικού ασφάλειας από έκνοµες ενέρ-
γειες.
Γ) Τµήµα Κανονισµών και Εποπτείας Προστασίας Περι-

βάλλοντος µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, την κανονι-
στική ρύθµιση, πιστοποίηση και εποπτεία της προστα-
σίας του περιβάλλοντος της πολιτικής αεροπορίας, µε
στόχο τη µείωση των ρύπων και του θορύβου αεροσκα-
φών και αεροδροµίων και τη χορήγηση των σχετικών πι-
στοποιητικών και εγκρίσεων, καθώς και την εφαρµογή
του Συστήµατος Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών στις
αεροµεταφορές.

2. Στον Οργανισµό και τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι
αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας
και Προστασίας Περιβάλλοντος, η στελέχωση και ο τρό-
πος λειτουργίας της, η διαδικασία για τη συνεργασία της
µε άλλες οργανικές µονάδες της Α.Π.Α. και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας 

και Διοικητικής Υποστήριξης

1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας και Διοι-
κητικής Υποστήριξης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Τη µέριµνα για τον συντονισµό και την εύρυθµη συ-

νεργασία των Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτήν.
β. Την έκδοση αποφάσεων ελέγχου και τον συντονι-

σµό του ελεγκτικού έργου που διεξάγουν οι Διευθύν-
σεις, κατά αρµοδιότητα, είτε κατόπιν εντολής της Διοί-
κησης είτε κατόπιν εισήγησης των Διευθύνσεων.
γ. Τη διαβίβαση προς έγκριση στο Εκτελεστικό Συµ-

βούλιο του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της Α.Π.Α.
που συντάσσει το Τµήµα Οικονοµικής Λειτουργίας και
Προµηθειών της Διεύθυνσης Οικονοµικής και Διοικητι-
κής Υποστήριξης και Νοµικών Υποθέσεων, σε συνεργα-
σία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες της Α.Π.Α..
δ. Τη µέριµνα για την εκτέλεση του προϋπολογισµού

και του µέρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της
Α.Π.Α., που άπτεται του αντικειµένου της.
ε. Τη µέριµνα για τον συντονισµό µε τη Γενική Διεύ-

θυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για θέµατα που ά-
πτονται του αντικειµένου της.

2. Για θέµατα οικονοµικής εποπτείας και διενέργειας
επιθεωρήσεων και ελέγχων, οι Διευθύνσεις της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικής Εποπτείας και Διοικητικής Υπο-
στήριξης συνδράµουν τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων ή συνεργάζονται
µε αυτές.

3. Η επιλογή και τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή
γίνεται µε τρόπο αντικειµενικό και αδιάβλητο και, στον
βαθµό που εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τον ν. 3528/2007
(Α΄ 26).

4. Στον Οργανισµό και τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι
αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επο-
πτείας και Διοικητικής Υποστήριξης, η στελέχωση και ο
τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία για τη συνεργασία
µε άλλες οργανικές µονάδες της Α.Π.Α. και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Διεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας

1. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας αποτελείται α-
πό τα εξής Τµήµατα:
Α) Τµήµα Διεθνών Αεροπορικών Συµβάσεων και Συµ-

φωνιών, Διεθνών Σχέσεων και Υποχρεώσεων Παροχής
Δηµόσιας Υπηρεσίας µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, τη
διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη διµερών
αεροπορικών συµφωνιών µε τρίτες χώρες, τον έλεγχο ε-
φαρµογής τους, τη σύνταξη, παρακολούθηση και εφαρ-
µογή προγραµµάτων επιβολής υποχρεώσεων παροχής
δηµόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραµµές
στο εσωτερικό της Χώρας, και τη διεξαγωγή των σχετι-
κών διαγωνισµών µαζί µε το Τµήµα Οικονοµικής Λει-
τουργίας και Προµηθειών. 
Β) Τµήµα Εποπτείας Συµβάσεων Παραχώρησης, Σχεδί-

ου Επιδόσεων και Τελών και Χρεώσεων Αεροδροµίων
και Αεροναυτιλίας, µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, τη
σύνταξη και υποβολή του Σχεδίου Επιδόσεων, συλλέγο-
ντας προς τον σκοπό αυτόν στοιχεία από τις λοιπές ορ-
γανικές µονάδες της Α.Π.Α., της Υ.Π.Α., της Ε.Μ.Υ. ή
λοιπών αρµόδιων φορέων και την παρακολούθηση της υ-
λοποίησης και αξιολόγησης αυτού, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, συµπερι-
λαµβανοµένων ενδεικτικά, των διατάξεων του Εκτελε-
στικού Κανονισµού 2019/317, και ειδικότερα των διατά-
ξεων αναφορικά µε τον υπολογισµό τιµών µονάδας και
τελών, καταµερισµού κινδύνου κυκλοφορίας και κό-
στους και επιστροφής της προκύπτουσας διαφοράς µε-
ταξύ του καθορισµένου και του πραγµατικού κόστους
στους χρήστες του εναέριου χώρου. Ασκεί, επίσης, επο-
πτεία επί των συµβάσεων παραχώρησης και των κάθε εί-
δους τελών και χρεώσεων που επιβάλλουν τα αεροδρό-
µια της Χώρας, στο εύρος των προβλέψεων του εθνικού,
ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. 
Γ) Τµήµα Δικαιωµάτων Επιβατών και Αδειών Εµπορι-

κής Εκµετάλλευσης, µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, τη
χορήγηση, αναστολή και ανάκληση αδειών εκµετάλλευ-
σης των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών και φορέων
εµπορικής εκµετάλλευσης ΣµηΕΑ, την προστασία των
δικαιωµάτων των επιβατών, την εφαρµογή των Κανονι-
σµών 261/2004 και 1107/2006, την εξέταση καταγγελιών
επιβατών και την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων. 

2. Στον Οργανισµό και τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι
αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικής Εποπτείας, η
στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. Στον Κα-
νονισµό Λειτουργίας της Α.Π.Α. προσδιορίζεται ειδικό-
τερα η διαδικασία σύνταξης, διαβούλευσης µε τους πα-
ρόχους Υ.Π.Α. και Ε.Μ.Υ. και λοιπούς φορείς, παρακο-
λούθησης της υλοποίησης και αξιολόγησης του Σχεδίου
Επιδόσεων και του συστήµατος χρέωσης τελών της αε-
ροναυτιλίας. 

3. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Εποπτείας ασκεί και τις ε-
ξής αρµοδιότητες:
α. Εφαρµόζει συστήµατα διαχείρισης ποιότητας και

συµµόρφωσης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ποιότητας
και Συµµόρφωσης, για θέµατα που άπτονται του αντικει-
µένου της.
β. Συνεργάζεται µε το Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµό-

σιων Σχέσεων, Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικο-στρα-
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τιωτικής Συνεργασίας, και τις οργανικές µονάδες άλλων
Διευθύνσεων της Α.Π.Α., για θέµατα που άπτονται του α-
ντικειµένου της.
γ. Αναπτύσσει τη συνεργασία της Α.Π.Α. µε τον Διεθνή

Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας, την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της
Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), τον Οργανισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
και κάθε άλλο οργανισµό ή αρχή, για θέµατα που άπτο-
νται του αντικειµένου της.
δ. Συλλέγει στοιχεία από τις λοιπές οργανικές µονά-

δες της Α.Π.Α., της Υ.Π.Α. και της Ε.Μ.Υ., καθώς και
τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας,
φορείς λειτουργίας αεροδροµίων, αεροµεταφορέων και
άλλους φορείς αεροπορικού έργου, για την αξιολόγηση
και τη συνακόλουθη παρακολούθηση της εφαρµογής πο-
λιτικής οικονοµικής ρύθµισης και συµβάσεων παραχώρη-
σης αεροδροµίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διεύθυνση Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης

και Νοµικών Υποθέσεων

1. Η Διεύθυνση Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης και Νοµικών Υποθέσεων αποτελείται από τα εξής
Τµήµατα:
Α) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευσης και

Αρχείου, µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, την τήρηση
του αρχείου των Γενικών Διευθύνσεων, τον χειρισµό ζη-
τηµάτων ανθρώπινου δυναµικού, τον σχεδιασµό της εκ-
παιδευτικής πολιτικής και τη διαρκή εκπαίδευση του προ-
σωπικού της Α.Π.Α., καθώς και τον σχεδιασµό και την υ-
λοποίηση των σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
το οποίο συνεργάζεται και συλλέγει στοιχεία από τις
λοιπές οργανικές µονάδες της Α.Π.Α.. 
Β) Τµήµα Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Ανα-

φορών, µε αρµοδιότητες, µεταξύ άλλων, την κατάρτιση
του προϋπολογισµού και των συναφών οικονοµικών κα-
ταστάσεων. 
Γ) Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης Υλικού, µε αρ-

µοδιότητες, µεταξύ άλλων, την πραγµατοποίηση των α-
παραίτητων προµηθειών αγαθών, τις αναθέσεις εκτέλε-
σης έργων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και θέµατα
διαχείρισης υλικού.
Δ) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης, µε αρµοδιότητες,

µεταξύ άλλων, τον έλεγχο, την ενταλµατοποίηση, την
εκκαθάριση και την πληρωµή των δαπανών της Α.Π.Α.,
τη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, τηρουµένων των α-
συµβιβάστων ανάµεσα στον εκκαθαριστή του οργάνου
ελέγχου, εκκαθάρισης και ενταλµατοποίησης και του ορ-
γάνου εξόφλησης.
Ε) Τµήµα Πληροφορικής µε βασική αρµοδιότητα την

τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής λειτουργίας της
Α.Π.Α.. 
ΣΤ) Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων, µε αρµοδιότητες την

παροχή νοµικής συνδροµής και υποστήριξης στις λοιπές
οργανικές µονάδες της Α.Π.Α. για ζητήµατα των αρµο-
διοτήτων τους, καθώς και επί θεµάτων όπως η νηολόγη-
ση και το µητρώο αεροσκαφών. Στις αρµοδιότητες του α-
νωτέρω Τµήµατος ανήκουν και η νοµική συνδροµή στην
Α.Π.Α. κατά την κατάρτιση των συµβάσεων και η νοµοτε-
χνική επεξεργασία και η µέριµνα για την προώθηση σχε-
δίων νόµων και κανονιστικών πράξεων που την αφορούν,

µε τη νοµική υποστήριξη του Γραφείου Νοµικού Συµβού-
λου του Ν.Σ.Κ. στην Α.Π.Α., όταν αυτή κρίνεται αναγκαία
από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Νοµικών Υποθέσε-
ων. 

2. Στον Οργανισµό και τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι
αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικής και Διοικητι-
κής Υποστήριξης και Νοµικών Υποθέσεων, η στελέχωση
και ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία για τη συνερ-
γασία της µε άλλες οργανικές µονάδες της Α.Π.Α. και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. 

3. Η Διεύθυνση Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης και Νοµικών Υποθέσεων ασκεί και τις εξής αρµοδιό-
τητες:
α. Εφαρµόζει συστήµατα διαχείρισης ποιότητας και

συµµόρφωσης σε συνεργασία µε το Τµήµα Διαχείρισης
Ποιότητας και Συµµόρφωσης, για θέµατα που άπτονται
του αντικειµένου της.
β. Συνδράµει τα γραφεία και τµήµατα που υπάγονται

στον Διοικητή και όλες τις οργανικές µονάδες των Γενι-
κών Διευθύνσεων της Α.Π.Α. και συνεργάζεται µε αυτά,
για θέµατα που άπτονται του αντικειµένου της. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Στον ν. 4663/2020 (Α΄ 30) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:
α) Στην περ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 8 οι λέξεις «της

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)» αντικαθίστα-
νται από τις λέξεις «της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
(Α.Π.Α.)», στις περ. 3, 4 και 5 της παρ. Β΄ οι λέξεις «Διοι-
κητή της Υ.Π.Α.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Διοικη-
τή της Α.Π.Α.» και το άρθρο 8 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 8
Αίτηση για χορήγηση αδειών υδατοδροµίου

Α. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ο

ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση
συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα
δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 7, πλην των περ.
ια), ιβ) και ιγ).

2. Το ύψος του παραβόλου της παρ.1 (γ) του άρθρου 7
ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης

υδατοδροµίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν
του ανωτέρω.

3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου (Water Aerodrome
Manual) της περ. (ι) της παρ. 1 του άρθρου 7 καταρτίζε-
ται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ια και προεγκρίνεται από
την αρµόδια υπηρεσία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
(Α.Π.Α.).

4. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου α-
παιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόµια που ανήκουν στα έργα
της κατηγορίας Α και υπαγωγή σε Π.Π.Δ. για υδατοδρό-
µια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Β, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 9.
Β. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατο-

δροµίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υ-
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δατοδροµίου ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο
Τ.Ε.Μ. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο ο-
ποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου
7, πλην της περ. ιγ).

2. Το ύψος του παραβόλου της περ. γ της παρ. 1 του
άρθρου 7 ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης

και λειτουργίας υδατοδροµίου δεν καταβάλλεται άλλο
παράβολο πέραν του ανωτέρω.

3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου (Water Aerodrome
Manual) της παραγράφου 1 (ι) του άρθρου 7 καταρτίζεται
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ιβ και εγκρίνεται από τον Δι-
οικητή της Α.Π.Α..

4. Το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program) της παραγράφου 1 (ια) του άρθρου 7 καταρτί-
ζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ και εγκρίνεται από
τον Διοικητή της Α.Π.Α., υπό την προϋπόθεση σύµφωνης
γνώµης των αρµόδιων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιµενι-
κού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανάλογα µε
τη λειτουργία του υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή
λίµνη, αντίστοιχα.

5. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan) της παραγράφου 1 (ιβ) του
άρθρου 7 καταρτίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ και
εγκρίνεται από τον Διοικητή της Α.Π.Α., υπό την προϋπό-
θεση σύµφωνης γνώµης του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανάλογα µε
τη λειτουργία του υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή
λίµνη αντίστοιχα, του Πυροσβεστικού Σώµατος για θέ-
µατα αρµοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραµµα-
τείας Πολιτικής Προστασίας.

6. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υ-
δατοδροµίου απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρό-
µια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α ή υπαγωγή
του υδατοδροµίου σε Π.Π.Δ., εάν το υδατοδρόµιο εµπί-
πτει στα έργα της κατηγορίας Β, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
Γ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου

ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτη-
ση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει
τα δικαιολογητικά των περ. α), β), γ), δ), ι), ια), ιβ) και ιγ)
της παρ. 1 του άρθρου 7.

2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του
άρθρου 7, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας λει-

τουργίας υδατοδροµίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβο-
λο πέραν του ανωτέρω.

3. Όσον αφορά στα τεύχη οδηγιών υδατοδροµίου, για
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ισχύουν αντίστοιχα τα
προβλεπόµενα στις παραγράφους Β.3, Β.4 και Β.5 του
παρόντος άρθρου.

4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται
Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόµια που ανήκουν στα έργα
της κατηγορίας Α, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην πα-
ράγραφο Α.3 του άρθρου 9.»
β) Η υποπερ. δ΄ της περ. 1 της παρ. Α του άρθρου 9 α-

ντικαθίσταται και η υποπερ. δ΄ διαµορφώνεται ως εξής:
«δ) Στις αρµόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας, Αεροναυτι-

λίας και Αεροδροµίων και Ασφάλειας από έκνοµες ενέρ-

γειες και Προστασίας Περιβάλλοντος της Α.Π.Α., προ-
κειµένου κατ’ ελάχιστον να ορίσουν, προσαρµόζοντας
κατάλληλα, τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώµενες
Πρακτικές) του Παραρτήµατος 14 του International Civil
Aviation Organization (ICAO), Τόµος Ι, ώστε να ανταπο-
κρίνονται σε υδατοδρόµια, τα φυσικά χαρακτηριστικά
του διαδρόµου, να χωροθετήσουν τον διάδροµο, να ε-
λέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εµποδίων, να καθο-
ρίσουν τις διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων κατα-
στάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ε-
λεγχόµενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφα-
λείας από έκνοµες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατό-
τητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των αεροσκαφών
στην αιτούµενη περιοχή δηµιουργίας υδατοδροµίου, να
καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης
των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών
του υδατοδροµίου που έχουν υποβληθεί. Ο τεχνικός φά-
κελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτηµάτων
χορήγησης αδειών».
γ) Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του

ν. 4663/2020 οι λέξεις «Διεύθυνσης Αερολιµένων της
Υ.Π.Α.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Διεύθυνσης Ε-
ποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδροµίων της Α.Π.Α.»,
στην περ. β΄ της ιδίας παρ. οι λέξεις «Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνοµες Ενέργειες της
Υ.Π.Α.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Διεύθυνσης Αε-
ροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
της Α.Π.Α.» και η παρ. 2 του άρθρου 11 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«2. Μέλη της Επιτροπής Υδατοδροµίων ορίζονται µε
την ως άνω απόφαση, ως εξής:
α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εποπτείας Α-

εροναυτιλίας και Αεροδροµίων της Α.Π.Α., µε τον ανα-
πληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της
Α.Π.Α., 
β) ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αεροπορικής

Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος της Α.Π.Α.,
µε τον αναπληρωτή του ύστερα από πρόταση του Διοι-
κητή της Α.Π.Α,
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον αναπληρωτή του, ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, 
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη, µε τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρότα-
ση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Ο συντονισµός και η διοικητική υποστήριξη του έργου

της Επιτροπής Υδατοδροµίων διενεργείται από το
Τ.Ε.Μ.»
δ) Στις περ. δ΄, ε΄ και ζ΄ του άρθρου 13 το ακρωνύµιο

«Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται µε το ακρωνύµιο «Α.Π.Α.», στην
περ. η΄ του ιδίου άρθρου οι λέξεις «τις αρµόδιες υπηρε-
σίες της Υ.Π.Α., την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών
Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α., το Τµήµα Διαχείρι-
σης Ασφαλείας και Συµβάντων» και η φράση «ενηµερώ-
νονται η Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται από τη φράση «ενηµε-
ρώνονται η Α.Π.Α.», στην περ. θ΄ οι λέξεις «αρµόδιες υ-
πηρεσίες της Υ.Π.Α., την Ε.Α.Π.Α.» αντικαθίσταται από
τις λέξεις «αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α., το Τµήµα
Διαχείρισης Ασφαλείας και Συµβάντων», στις υποπερ.
αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περ. ιδ΄ οι λέξεις «σύµφωνα µε τις
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απαιτήσεις της Υ.Π.Α.» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Α.Π.Α.», στην υποπερ.
θθ΄ της περ. ιδ΄ η φράση «καθορίζεται από την Υ.Π.Α.»
αντικαθίσταται από τη φράση «καθορίζεται από την
Α.Π.Α.» και το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 13
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου υποχρεούται να: 
α) Ενηµερώσει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. και τις υπηρεσίες

της παρ. Α.1 του άρθρου 9 για την έναρξη πτήσεων του
υδατοδροµίου είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιµες
ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έ-
ναρξης πτήσεων, προσκοµίζοντας τις βεβαιώσεις ασφα-
λιστικής κάλυψης της παρ. 1 του άρθρου 17,
β) εφαρµόζει τις διατάξεις τις κείµενης νοµοθεσίας και

να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδροµίου µε ίσους ό-
ρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,
γ) ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών, λιµενι-

κών και άλλων αρµόδιων αρχών, καθώς και να προβαίνει
έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατά-
σταση ευρηµάτων κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας και
να διασφαλίζει, όποτε αυτό απαιτείται, την άµεση και α-
πρόσκοπτη διευκόλυνση πρόσβαση στελεχών του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., της κατά τόπον αρµόδιας Λιµενικής Αρχής και
της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων
Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) σε όλες ανεξαιρέτως τις περιο-
χές εγκαταστάσεις του εκάστοτε υδατοδροµίου και του
φορέα εκµετάλλευσής του και την άµεση χορήγηση α-
παιτούµενων στοιχείων,
δ) εφαρµόζει τα τεύχη οδηγιών υδατοδροµίου που έ-

χουν εγκριθεί από την Α.Π.Α., να τα ενηµερώνει και να
τα τροποποιεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων
κατά περίπτωση υπηρεσιών,
ε) διατηρεί στο υδατοδρόµιο αντίγραφα των εγκεκρι-

µένων τευχών οδηγιών υδατοδροµίου, σφραγισµένα α-
πό τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α.,
στ) εποπτεύει µε κατάλληλα µέσα την υδάτινη περιοχή

του υδατοδροµίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης
των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εµπόδιο.
Ειδικά, στο υδατοδρόµιο πρέπει να διασφαλίζεται, µε µέ-
ριµνα του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου, η απο-
µάκρυνση αντικειµένων, εµποδίων, θαλάσσιων µέσων α-
ναψυχής, λεµβών, σκαφών, πλοίων και κολυµβητών που
συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών, κά-
θε φορά τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά της ώρας πριν
από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση του αερο-
σκάφους,
ζ) τηρεί και να παρέχει στην Α.Π.Α., στην αρµόδια λι-

µενική αρχή και σε άλλες αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες,
ύστερα από έγγραφη πράξη των τελευταίων, λεπτοµερή
στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά
στοιχεία αναφορικά µε τα εξυπηρετούµενα αεροσκάφη,
τα πληρώµατα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρο-
µείο. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ενηµερώνουν τον φορέα
λειτουργίας υδατοδροµίου για τα απαιτούµενα έντυπα,
τα οποία υποβάλλονται πριν από την έναρξη της πτήσης,
καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους,
η) Διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδροµίου και να

µην επιτρέπει τη χρησιµοποίησή του, αν διαπιστώσει την

ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή αν
δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπη-
ρεσιών, µέσων, προσωπικού και εξοπλισµού για την α-
σφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου, ενηµερώνοντας,
αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο, την Επιτροπή Διε-
ρεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων
(Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α., το Τµή-
µα Διαχείρισης Ασφαλείας και Συµβάντων και την αρµό-
δια λιµενική αρχή ή την αρµόδια αρχή σε λίµνες για το
πρόβληµα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόµιο
µπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί η απο-
δεδειγµένη άρση των προβληµάτων που επέβαλαν τη
διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή λει-
τουργίας και για την επαναλειτουργία ενηµερώνονται η
Α.Π.Α., η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτι-
κού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και η αρµόδια λιµενική αρχή ή η αρµόδια αρχή σε λίµνες
για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,
θ) ενηµερώνει, αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο,

την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α., το
Τµήµα Διαχείρισης Ασφαλείας και Συµβάντων και την
αρµόδια λιµενική αρχή ή την αρµόδια αρχή σε λίµνες για
κάθε αεροπορικό ατύχηµα ή συµβάν,
ι) αποστέλλει στην Y.Π.Α. τις προβλεπόµενες αερο-

ναυτικές πληροφορίες για τη δηµοσίευσή τους στο Εγ-
χειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P.-
GREECE) και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµι-
κού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας,
ια) συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες περιβαλλοντι-

κούς όρους ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύ-
σεις (Π.Π.Δ.), 
ιβ) µεριµνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων,

των υποδοµών και του εξοπλισµού ασφαλείας του υδα-
τοδροµίου και των λιµενικών εγκαταστάσεων που χρησι-
µοποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και
την ασφαλή λειτουργία τους,
ιγ) παρέχει τις υπηρεσίες του, εφαρµόζοντας τις δια-

τάξεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας
περί ανταγωνισµού,
ιδ) διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιµοποιεί

τον απαιτούµενο εξοπλισµό ως εξής:
αα) Σήµα οπτικής αναγνώρισης: το σήµα αυτό σε σχή-

µα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) µέτρα µήκος
και δυόµισι (2,5) µέτρα πλάτος έως δέκα (10) µέτρα µή-
κος και έξι (6) µέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθε-
τηµένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπε-
δη επιφάνεια, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Α.Π.Α., ώ-
στε να είναι εύκολα ορατό από αέρος,
ββ) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας:

τηλεενεργοποιούµενος φανός, ο οποίος είναι διαθέσι-
µος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή απο-
θαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείµε-
νων πλωτών µέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριό-
τητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέ-
πει να είναι τοποθετηµένος σε τέτοια θέση στον χώρο
του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Α.Π.Α. και της Λιµενικής Αρχής ή της αρµόδιας αρχής σε
λίµνες, ώστε να είναι εύκολα ορατός,
γγ) ανεµούριο ή σηµείο «Τ»: ανεµούριο κατάλληλων

διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε
τέτοια θέση στον χώρο του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε
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τις απαιτήσεις της Α.Π.Α. και της Λιµενικής Αρχής ή της
αρµόδιας αρχής σε λίµνες, ώστε να είναι εύκολα ορατό,
ακόµα και σε περίπτωση µειωµένης ορατότητας. Αντί για
ανεµούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεµοδεί-
κτης σε σχήµα «Τ»,
δδ) σηµεία πρόσδεσης: αρµοδίως και προσηκόντως πι-

στοποιηµένα σηµεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών
ύδατος (δέστρες) επί της προβλήτας αποβίβασης - επιβί-
βασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και την
αντοχή τους σε σχέση µε τη χρήση για την οποία προο-
ρίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσµενέστερες των
καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη συγκε-
κριµένη περιοχή,
εε) σωσίβια άµεσης χρήσης: παραπλεύρως του σηµεί-

ου πρόσδεσης και παραµονής του αεροσκάφους απαιτεί-
ται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σω-
σιβίων µη φουσκωτού τύπου, µε σχοινί πρόσδεσης µή-
κους τριάντα (30) µέτρων, έτοιµων για χρήση οποιαδή-
ποτε στιγµή,
στστ) σκάφος: η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιµότητα τα-

χύπλοου σκάφους ολικού µήκους έξι (6) τουλάχιστον µέ-
τρων µε εξωλέµβια µηχανή, επαρκούς ιπποδύναµης, ώ-
στε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για τη διασφά-
λιση του αναφερόµενου µέγιστου χρόνου απόκρισης δε-
καπέντε (15) λεπτών σε οποιοδήποτε σηµείο της περιο-
χής κίνησης, εφοδιασµένου µε τις προβλεπόµενες άδει-
ες και εξοπλισµό, έτοιµο προς χρήση ανά πάσα στιγµή.
Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος πρέπει να διαθέτει

και επαρκή εξοπλισµό διάσωσης για το σύνολο των επι-
βαινόντων ατόµων του αεροσκάφους, ως εξής:

i) Φορητή αυτόµατα αναδιπλούµενη σχεδία δώδεκα
(12) ατόµων, 

ii) αναπνευστικές συσκευές δέκα (10) κατ’ ελάχιστον
τεµάχια, 

iii) ισοθερµικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθει-
ών είκοσι τέσσερα (24) τεµάχια,

iv) φορητούς πυροσβεστήρες αφρού έξι (6) κιλών δύο
(2) τεµάχια,

v) κυκλικά σωσίβια τέσσερα (4) τεµάχια,
ζζ) φορητά µέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το

σηµείο στάθµευσης του αεροσκάφους πρέπει να υπάρ-
χουν φορητοί πυροσβεστήρες που πληρούν τις απαιτή-
σεις της εθνικής νοµοθεσίας, κατάλληλοι για χρήση σε
πυρκαγιά υγρών καυσίµων και ηλεκτρολογικού υλικού,
τρεις (3) τουλάχιστον ανά κατηγορία, κατασβεστικής ι-
κανότητας 55Α – 233Β-C (σκόνης) για τα υγρά καύσιµα
και 113Β-C (διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή 21Α – 113
B-C (σκόνης) για το ηλεκτρολογικό υλικό. Επιπροσθέ-
τως, επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον τροχή-
λατου πυροσβεστήρα σκόνης γόµωσης είκοσι πέντε (25)
κιλων που πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθε-
σίας,
ηη) µέσα περιορισµού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβα-

ση σε κατάλληλα πλωτά φράγµατα, εγκεκριµένου τύπου
σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 3221.2/1/99/15.1.1999 απόφα-
ση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 76), για τον
περιορισµό διαρροής καυσίµου ή λαδιού στο νερό και, σε
κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιµετώπισης ρύπαν-
σης, εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε την υπ΄ αρ.
1218.91/97/15.10.1997 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Υγεί-
ας και Πρόνοιας και Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 951). Τα
σχετικά µέτρα εφαρµόζονται και σε περιπτώσεις λει-
τουργίας υδατοδροµίου σε λίµνη,

θθ) µαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλεί-
ας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για
έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή α-
ντίστοιχο εξοπλισµό που καθορίζεται από την Α.Π.Α., ύ-
στερα από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύµφωνα µε ό-
σα προβλέπονται στο Ε.Π.Α.Π.Α.,
ιε) ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο

φορέας λειτουργίας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέ-
ωση αµελλητί ανανέωσης επιµέρους πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων µε µικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από
αυτήν της άδειας υδατοδροµίου, τα οποία πρέπει πάντα
να διατηρούνται σε ισχύ, 
ιστ) σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας υδατοδρο-

µίου, ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να ενηµερώσει
εγγράφως το Τ.Ε.Μ. είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ερ-
γάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµερο-
µηνία παύσης της λειτουργίας του υδατοδροµίου,
ιζ) Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδροµίου υποχρε-

ούται να παρέχει την ακώλυτη πρόσβαση στις εγκατα-
στάσεις του υδατοδροµίου και κάθε πληροφορία για τη
διενέργεια της επιθεώρησης.»
ε) Στην περ. ε΄ του άρθρου 16 οι λέξεις «της αρµόδιας

Δ/νσης της Υ.Π.Α.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της
αρµόδιας Δ/νσης της Α.Π.Α.» και το άρθρο 16 διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«Άρθρο 16
Απαγορεύσεις - περιορισµοί

Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύε-
ται, χωρίς την άδεια της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής σε
θαλάσσια περιοχή ή της αρµόδιας αρχής σε λίµνη ή του
φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα, όπως αυτός
νοείται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) ή του
φορέα ίδρυσης και εκµετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου
29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) ή του φορέα εκµετάλλευ-
σης σύνθετου τουριστικού καταλύµατος της παραγρά-
φου 3.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 177/1.2.2012 από-
φασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού (Β΄
319), όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ.
9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισµού (Β΄
1013):

α) η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής
δραστηριότητας,

β) η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών
µέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,

γ) η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε α-
πόσταση µικρότερη των πεντακοσίων (500) µέτρων κατά
τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,

δ) η κολύµβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστη-
ριότητα,

ε) οι ιχθυοκαλλιέργειες και η επεξεργασία ιχθύων σε
ακτίνα οκτώ (8) χιλιοµέτρων από το υδατοδρόµιο, χωρίς
έγκριση της αρµόδιας Δ/νσης της Α.Π.Α.,
στ) η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς

προηγούµενη έγκριση από την οικεία λιµενική ή άλλη
αρµόδια αρχή,

ζ) η παρενόχληση µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο, ό-
πως φωτιστικά ή οπτικά σήµατα, παρεµβολές ή παρεµ-
βάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρη-
σιµοποιούνται µεταξύ του αρµόδιου φορέα παροχής υ-
πηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, η τηλεκα-
τεύθυνση µη επανδρωµένων αεροσκαφών ή άλλων πτη-
τικών µηχανών και αντικειµένων ή µη επανδρωµένων

51



πλωτών σκαφών και αντικειµένων, της αποθαλάσσωσης,
προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφο-
ρίας των αεροσκαφών, καθώς και της οµαλής λειτουρ-
γίας του υδατοδροµίου.»
στ) Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 οι λέξεις «στην

εποπτική αρχή τελών αερολιµένων της Υ.Π.Α.» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «στην Α.Π.Α.» και το δεύτερο ε-
δάφιο του άρθρου 18 διαµορφώνεται ως ακολούθως: 

«Ο σχετικός τιµοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται
στο Τ.Ε.Μ., την Α.Π.Α., τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων
(Ρ.Α.Λ.), τη Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολι-
τικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και την αρµόδια Δι-
εύθυνση του Υπουργείου Οικονοµικών.»

ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20, η
φράση «είτε από πιστοποιηµένο από την Υ.Π.Α. προσω-
πικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου» αντικα-
θίσταται µε τη φράση «είτε από πιστοποιηµένο από την
Α.Π.Α. προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατο-
δροµίου», το τελευταίο εδάφιο της ιδίας παρ. διαγράφε-
ται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όσα προβλέπο-
νται στην παρ. 2 αναφορικά µε την εκπαίδευση σε θέµα-
τα ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες, το προσωπικό του
φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου και το προσωπικό
των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόµιο
υποχρεούνται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση, συµπερι-
λαµβανοµένης και σχετικής εκπαίδευσης για την εξυπη-
ρέτηση επιβατών µε αναπηρία, για να µπορεί να ασκεί µε
ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται
στην κείµενη νοµοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδα-
τοδροµίου. Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα
λειτουργίας του υδατοδροµίου και για το προσωπικό των
φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόµιο πα-
ρέχεται είτε από διεθνείς οργανισµούς, όπως ICAO και
International Air Transport Association (IATA), είτε από
φορείς που είναι αναγνωρισµένοι από διεθνείς οργανι-
σµούς, είτε από την Υ.Π.Α., είτε από πιστοποιηµένο από
την Α.Π.Α. προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδα-
τοδροµίου, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτι-
κής Αεροπορίας Κρατών – Μελών της Ε.Ε.».
η) Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 οι λέξεις «τις

αρµόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α.» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α.», στην παρ. 5
του ιδίου άρθρου η φράση «όσα προβλέπονται στο πρό-
γραµµα ασφάλειας του αεροµεταφορέα που έχει εγκρι-
θεί από την Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται από τη φράση «όσα
προβλέπονται στο πρόγραµµα ασφάλειας του αεροµετα-
φορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α.» και το άρθρο
24 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24
Υδάτινα πεδία

1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρµόδια υ-
πηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Πολεµικής Αεροπορίας, τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α. και κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά α-
πό αίτηση του φορέα λειτουργίας ή του ενδιαφεροµένου
για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ή για πτήσεις γενικής αεροπορίας από φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρµό-
δια υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού και συνοδεύεται

από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη, επί του οποίου απο-
τυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, µε αναφορά
στις γεωγραφικές συντεταγµένες του συστήµατος
W.G.S84.
β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούµενης υδάτινης

περιοχής ως υδάτινου πεδίου, οι υπηρεσίες της παρ. 1(α)
µεριµνούν για την αποτύπωση ή ενσωµάτωση αυτής
στους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς και αεροναυτικούς
χάρτες, καθώς και για την ενηµέρωση των αρµόδιων λι-
µενικών αρχών και υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Η
αρµόδια Διεύθυνση του Πολεµικού Ναυτικού ενηµερώνει
το Τ.Ε.Μ. και τον ενδιαφερόµενο για την έγκριση ή α-
πόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.
γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπω-

θεί ή ενσωµατωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους
πλοηγούς δύνανται να χρησιµοποιούνται από οποιονδή-
ποτε.
δ) Σε κάθε περίπτωση, το υδάτινο πεδίο δεν µπορεί να

χρησιµοποιηθεί πριν από την αποτύπωση ή ενσωµάτωση
αυτού στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοη-
γούς από τις υπηρεσίες της παρ. 1(α).

2.Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:
α) εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.

3937/2011 (Α΄ 60) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυ-
τό σχετικά µε την προστασία της φύσης και του τοπίου,

β) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας
από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη
χώρα,

γ) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο
υδάτινο πεδίο παρά µόνο από αδειοδοτηµένο υδατοδρό-
µιο ή αεροδρόµιο,

δ) εφόσον η πτήση εκτελείται κατά τη διάρκεια της α-
εροπορικής ηµέρας,

ε) µετά από άδεια των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφο-
ρίας στα πλευρικά όρια των Τερµατικών Περιοχών
(ΤΜΑ), των Ζωνών Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυ-
κλοφορίας Αεροδροµίων (ATZ) και εκτός των Απαγορευ-
µένων ή Περιορισµένων Περιοχών που προβλέπονται α-
πό τους διεθνείς κανονισµούς της Πολιτικής Αεροπο-
ρίας,
στ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενη-

µερώσει την αρµόδια Λιµενική Αρχή µε οποιοδήποτε
πρόσφορο µέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την
άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή
δικαιοδοσίας της, γνωρίζοντας παράλληλα την ακριβή
περιοχή αποθαλάσσωσης ή προσθαλάσσωσης του αερο-
σκάφους εκ των εγκεκριµένων υδάτινων πεδίων της πα-
ραγράφου 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκά-
φους µε δική του ευθύνη και µέριµνα ενηµερώνεται εκ
των προτέρων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις ι-
διοµορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρ-
χουν στη θαλάσσια περιοχή, συµµορφούµενος πλήρως
µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσε-
ων και ναυσιπλοΐας. Στην περίπτωση έκτακτων καιρικών
συνθηκών, οι οποίες δεν δύναται να έχουν προβλεφθεί,
ο κυβερνήτης, µε δική του ευθύνη µπορεί να προτείνει ε-
ναλλακτικές διαδροµές (από ή προς αδειοδοτηµένο υδα-
τοδρόµιο ή/και υδάτινο πεδίο) προς προσθαλάσσωση/α-
ποθαλάσσωση, πάντα συµµορφούµενος µε τους κανονι-
σµούς και τις διατάξεις ασφάλειας πτήσεων και ναυσι-
πλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακο-
µιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις
πολιτικής προστασίας, η ενηµέρωση στην αρµόδια Λιµε-
νική Αρχή µπορεί να γίνει και µε βραχύτερη προθεσµία
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πρότερης ειδοποίησης, πάντως όµως έγκαιρα, ώστε να
µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος,

ζ) εφόσον υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, µέ-
σω αµφίδροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακο-
αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του κυ-
βερνήτη του αεροσκάφους µε την αρµόδια Λιµενική Αρ-
χή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθα-
λάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να
συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του αρµόδιου Λιµενάρχη
ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρµόδιου λιµενικού υπαλλή-
λου υπηρεσίας,

η) εφόσον κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσ-
σωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω α-
πό ανθρώπινο πληθυσµό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεού-
µενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόµενο ύψος των πε-
ντακοσίων (500) ποδών,

θ) εφόσον κατά τη διενέργεια ελιγµών επί της υδάτι-
νης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση α-
σφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλε-
ούµενα, τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κα-
τά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων,

ι) εφόσον υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου
σκάφος ή και κατάλληλη υποδοµή για την ασφαλή επιβί-
βαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το
σκάφος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 και διε-
νεργεί µία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση και την
αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υδάτινου πεδίου.
Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργού-
νται οι προβλεπόµενες διαδικασίες σχετικά µε τους ε-
λέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου,
µε χρήση φορητών συσκευών,

κ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστο-
ποιεί αµέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης
εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιµο του σχεδίου πτήσης.

3. α) Ο συνολικός αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε
υδάτινο πεδίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη
ανά αεροπορική εταιρεία, δηλαδή προσθαλάσσωση και
αποθαλάσσωση κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής
ηµέρας. Στις κινήσεις αυτές δεν προσµετρώνται οι πτή-
σεις γενικής αεροπορίας και οι πτήσεις για αεροδιακοµι-
δή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, καθώς και οι περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών µπορεί να τροποποιείται ο αριθµός κινήσεων αε-

ροσκαφών σε υδάτινο πεδίο κατά περίπτωση και ανά υ-
δάτινο πεδίο. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτή-
ρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι απαιτούµενοι έλεγ-
χοι για την τροποποίηση του αριθµού κινήσεων αερο-
σκαφών σε υδάτινο πεδίο, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.

4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις
της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους
είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα
του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιµη από-
σταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις
και το ύψος εµποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονι-
κές επιφάνειες, καθώς και να λαµβάνει κάθε πρόνοια για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις
φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την ε-
φαρµογή των εν λόγω διαδικασιών ασφαλείας σε υδάτι-
να πεδία, ο αεροµεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαι-
δευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό σύµφωνα µε τον
Ε.Κ.Α.Π.Α.. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους
είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόµενων επι-
βατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και
για τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους µετά από
την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της µη
ύπαρξης απαγορευµένων αντικειµένων, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα 4Γ της ΤΟΑ1 του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέ-
πονται στο πρόγραµµα ασφάλειας του αεροµεταφορέα
που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α..

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, απο-
θαλάσσωσης και υδατοδρόµησης αεροσκαφών σε υδάτι-
να πεδία, ο χειριστής και ο εκµεταλλευόµενος το αερο-
σκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:

α) την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγ-

µατα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισµών σε θέµατα ε-

ναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας
από έκνοµες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνεια-
κού και δασµολογικού ελέγχου, δηµόσιας ασφάλειας, ε-
θνικής άµυνας και για κάθε άλλη µη σύννοµη χρησιµο-
ποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρµοζοµένων των κυρώ-
σεων του άρθρου 23.»
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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