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Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του v. 4427/2016 (Α΄ 188) «Σύσταση 

Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιοργάνωση της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 66 αυτού, όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 114 του ν. 4472/2017 (Α΄ 
74) και το άρθρο 41 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102).

2. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4464/2017 
(Α΄ 46).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

5. Τις διατάξεις του εδαφίου (γ) της παρ.8 του άρθρου 4 
του ν. 2366/1995 (Α΄ 256).

6. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την 119/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφο-
ρών και Δικτύων, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Εξειδίκευση και Προσθήκη Αρμοδιοτήτων 
των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ

Άρθρο 1
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής 
Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού 
(Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.)

1. α) Στο άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) 
μετά τη λέξη «διευθύνσεις» προστίθενται οι λέξεις «και 
τμήμα» και στην περίπτωση δ. αντικαθίσταται η λέξη 
«διεύθυνση» από τη λέξη «τμήμα».

β) Το άρθρο 44 του ν. 4427/2016 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Το Τμήμα Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανά-
γκης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Το χειρισμό, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες 
για την ΠΣΕΑ διατάξεις, θεμάτων αναφερομένων σε σχέ-
δια πολιτικής άμυνας και πολιτικής κινητοποίησης.

β. Προσδιορισμός απαιτήσεων σε μέσα υλοποίησης 
των σχεδίων, αναστολές κατάταξης προσωπικού της 
Υπηρεσίας εξουσιοδοτήσεις προσωπικού, μέτρα συνα-
γερμού.

γ. Τη συμμετοχή σε ασκήσεις, θέματα NATO και πολε-
μικά σχέδια.

δ. Το χειρισμό, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις - σχέ-
δια που ισχύουν για αυτά, θεμάτων που αφορούν στην 
αντιμετώπιση καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και 
τεχνολογικά ατυχήματα, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνι-
κό επίπεδο, την εισήγηση για χρησιμοποίηση δημοσίων 
ή ιδιωτικών μέσων και τη συμμετοχή σε ασκήσεις.

ε. Τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως διαβαθμισμέ-
νης αλληλογραφίας εθνικής και NATO και το χειρισμό 
αυτής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας δια-
βαθμισμένου υλικού.».

γ) Οπουδήποτε γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην 
προβλεπόμενη, πριν την τροποποίηση με την παραπάνω 
περίπτωση α), Διεύθυνση Πολιτικής Εκτάκτου Ανάγκης 
(ΠΣΕΑ) νοείται στο εξής στο τμήμα Πολιτικής Εκτάκτου 
Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

2. Μετά την περίπτωση (η) της παραγράφου (Α) του 
άρθρου 41 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθενται πε-
ριπτώσεις (θ), (ι) και (ια) ως εξής:

«θ. Τον χειρισμό θεμάτων διορισμών και προσλήψε-
ων προσωπικού, κατάρτισης και λύσης της υπαλληλικής 
σχέσης καθώς και της έκδοσης πιστοποιητικών και βε-
βαιώσεων του προσωπικού. Το χειρισμό θεμάτων πάσης 
φύσεως αδειών του προσωπικού όπως και των θεμάτων 
αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου. Την κατάρτιση των 
προγραμμάτων υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 
κάθε άλλου προγράμματος εργασίας.».

«ι. Τον χειρισμό θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή 
της πειθαρχικής διαδικασίας, τη διαβίβαση του σχετικού 
φακέλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο καθώς και την υπο-
βολή εισηγήσεων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά 
με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. Την υποβολή 
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γραπτών ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της 
ΓΔΔΟΤΥΣ. Την επεξεργασία πορισμάτων ελεγκτικών αρ-
χών της Δημόσιας Διοίκησης και υποβολή προτάσεων 
για τη βελτίωση των υπηρεσιών καθώς και την ενημέ-
ρωση της βάσης δεδομένων του Σώματος Ελεγκτών - 
Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης επί πειθαρχικών υπο-
θέσεων.».

«ια. Τον χειρισμό θεμάτων στελέχωσης, υπηρεσιακής 
κατάστασης και μεταβολών προσωπικού, επιλογής και 
τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΓΔΔΟ-
ΤΥΣ, καθώς και της τήρησης αρχείου, φυσικού και ψηφι-
ακού, προσωπικού μητρώου υπαλλήλων της ΓΔΔΟΤΥΣ 
όπως και την ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Ελληνικής Διοίκησης.».

3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και οι αρμοδιότητες του Τμήματος 
Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Ορ-
γάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών 
Αεροναυτιλίας (ΓΔΠΥΑ) μεταφέρονται στο σύνολό τους 
στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύ-
θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής 
Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ).

4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και οι αρμοδιότητες του Τμήματος 
Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 
Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερο-
λιμένων και Υδατοδρομίων (ΓΔΔΑΥ) μεταφέρονται στο 
σύνολό τους στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Συντο-
νισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, 
Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ).

5. Η περίπτωση (ε) της παραγράφου (Β) του άρθρου 41 
του ν. 4427/2016 (Α´ 188) αντικαθίσταται ως εξής: «την 
υποστήριξη της λειτουργίας, τη συντήρηση και διαχεί-
ριση υλικού και λογισμικού των κεντρικών συστημάτων 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του διοικητικού δικτύου 
δεδομένων των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ καθώς και 
τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια 
υλικού και λογισμικού, και την εγκατάσταση, αναβάθ-
μιση Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λειτουργικών 
συστημάτων.».

6. Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Γ) του 
άρθρου 41 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθεται περί-
πτωση (ε) ως εξής: «ε. Την υποστήριξη της λειτουργίας, 
τη συντήρηση και διαχείριση υλικού και λογισμικού των 
κεντρικών συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
του διοικητικού δικτύου δεδομένων των οργανικών μο-
νάδων της ΓΔΠΥΑ καθώς και τη σύνταξη τεχνικών προ-
διαγραφών, για την προμήθεια υλικού και λογισμικού, 
και την εγκατάσταση, αναβάθμιση Η/Υ, περιφερειακών 
συσκευών και λειτουργικών συστημάτων.»

7. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής 
Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΠΥΑ) 

μεταφέρονται στο σύνολό τους στο Τμήμα Διοικητικής 
Υποστήριξης και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύ-
θυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης 
και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ).

8. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομί-
ων (ΓΔΔΑΥ) μεταφέρονται στο σύνολό τους στο Τμήμα 
Διοικητικής Υποστήριξης και Διεκπεραίωσης της Διεύ-
θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής 
Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥΣ).

9. Μετά από την παράγραφο (Γ) του άρθρου 41 «Διεύ-
θυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού» του 
ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α), προστίθεται παράγραφος (Δ) 
ως εξής:

«Δ) Τμήμα Στατιστικής, με αρμοδιότητες:
α. Τη συγκέντρωση, ανάλυση και τήρηση στατιστικών 

στοιχείων που αφορούν την αεροπορική κίνηση όλων 
των αερολιμένων της Χώρας.».

β. Την έκδοση ετήσιας επετηρίδας με αναλυτικά μηνι-
αία και ετήσια στοιχεία αεροπορικής κίνησης ανά αερο-
δρόμιο και είδος πτήσης.

γ. Την ενημέρωση διεθνών οργανισμών, της Ελληνικής 
στατιστικής Αρχής, της τράπεζας της Ελλάδος και όλων 
των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας.

δ. Συγκέντρωση σε ετήσια βάση, ανάλυση και τήρηση 
στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομική 
δραστηριότητα της υπηρεσίας. Συγκριτική πενταετής 
ανάλυση.

ε. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοι-
χείων προσωπικού.»

10. Μετά την περίπτωση (ιε) της παραγράφου Α του 
άρθρου 42 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθεται πε-
ρίπτωση (ιστ) ως εξής: «ιστ. Την παρακολούθηση χρη-
ματικών περιουσιακών στοιχείων, οφειλών και εσόδων 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και την κατάρτιση 
προϋπολογισμού εσόδων με την αξιοποίηση των στοι-
χείων που παρέχονται από τη Γενική Διεύθυνση Παρο-
χής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και τη Γενική Διεύθυνση 
Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.» Μετά την 
περίπτωση (γ) της παραγράφου (Β) του άρθρου 42 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής: 
«δ. Διενέργεια διαγωνισμών που αφορούν τα αντικείμενα 
της Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης.».

11. Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου Α του 
άρθρου 43 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται οι 
περιπτώσεις (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια) και (ιβ) ως εξής:

«στ. Τη συντήρηση των κτιρίων και έργων υποδομής 
της Αεροναυτιλίας.».

«ζ. Τον χειρισμό θεμάτων διοίκησης και κατάστασης 
του προσωπικού.».

«η. Τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και την 
έγκριση δαπανών διαχείριση πάγιας προκαταβολής.».

«θ. Την εφοδιαστική υποστήριξη σε υλικά, την διαχεί-
ριση υλικού και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.».
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«ι. Την εκτέλεση δαπανών και την γραμματειακή εξυ-
πηρέτηση.».

«ια. Την κατάρτιση όρων διακηρύξεων και την εισήγη-
ση αποφάσεων κατακυρώσεων.».

«ιβ. Την μέριμνα για την εκπόνηση τεχνικών προδια-
γραφών για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη 
των αναγκών της ΥΠΑ».

12. Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), 
προστίθεται παράγραφος (2) και (3) ως εξής:

«2. Το ΙΕ Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής 
Υποστήριξης Αερολιμένα Ηρακλείου στελεχώνεται κατό-
πιν έναρξης λειτουργίας του νέου Αερολιμένα Ηρακλείου 
που κατασκευάζεται στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, με 
ταυτόχρονη μετάθεση του προσωπικού από τα Τμήματα 
(α) Τεχνικής Συντήρησης και (β) Διοικητικό και Οικονο-
μικό της Διεύθυνσης Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα 
Ηρακλείου του άρθρου 62 του ν. 4427/2016 (Α´ 188).

3. Τα Τμήματα και τα Γραφεία Τεχνικής Συντήρησης και 
Διοικητικής Υποστήριξης της ΓΔΔΟΤΥΣ που βρίσκονται 
στους υπό διαχείριση ΥΠΑ Αερολιμένες, δεν στελεχώνο-
νται. Οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τα Τμήματα 
Λειτουργίας των αντίστοιχων Αερολιμένων.».

Άρθρο 2
Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών 
Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.)

1. Μετά την περίπτωση (ι) της παραγράφου (Α) του 
άρθρου 45Α του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθεται πε-
ρίπτωση (ια) ως εξής: «ια. Την έκδοση απόφασης απο-
νομής ειδικοτήτων/καταχωρήσεων πιστοποιητικού και 
αδειών προσωπικού Υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
και τήρηση σχετικού αρχείου.».

2. Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Γ) του 
άρθρου 45Α του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθεται πε-
ρίπτωση (ε) ως εξής: «ε. Την προώθηση εκπαίδευσης 
προσωπικού Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας σε επι-
χειρησιακά και τεχνικά θέματα συστημάτων εναέριας 
κυκλοφορίας.».

3. Μετά από την παράγραφο (Γ) του άρθρου 45Α 
«Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών 
Εναέριας Κυκλοφορίας» του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) 
προστίθεται παράγραφοι (Δ) και (Ε) ως εξής:

«Δ) Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων προσωπικού 
Υπηρεσιών Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρο-
μίου (Π.Π.Π.Α.) και Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών με 
αρμοδιότητες: «α. Την Κατάρτιση, οργάνωση και υλο-
ποίηση: «αα. Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων 
των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού στο 
έργο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων, της εξειδίκευσης 
για την απόκτηση και τη διατήρηση όλων των ειδικοτή-
των, (ΠΠΑ, COM/ops κ.λπ.), πλην των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης στην πράξη και στον ορισμό των εκπαι-
δευτών αυτών, εκπαίδευσης εκπαιδευτών, εκπαίδευσης 
σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής και αλλοδαπής), εκπαί-
δευσης προσωπικού σε θέματα ασφάλειας ποιότητας και 
προστασίας.» «αβ. Των προγραμμάτων επιμόρφωσης 
προσωπικού σε θέματα συναφή με το έργο Παροχής 
Πληροφοριών Πτήσεων, τα καθήκοντα και την επαγγελ-

ματική εξέλιξη τους.» «αγ. Των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων με την χρήση προσομοιωτών για την εκπαίδευση 
στις υπηρεσίες Πληροφοριών Πτήσεων. »«β. Την παροχή 
υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης. »«γ. Τη χορήγηση σχετικών 
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σπουδών και την εισήγηση 
για την απονομή Πτυχίων.» «δ. Την επιμέλεια εξασφάλι-
σης εκπαιδευτικών εγχειριδίων και μέσων.» «ε. Την τή-
ρηση σχετικών αρχείων.

Ε) Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων Προσωπικού Συ-
στημάτων Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητες: «α. Την επο-
πτεία και διαχείριση συστημάτων εκπαίδευσης, εξειδί-
κευσης και πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε διεθνή και εθνικά 
πρότυπα. β. Την κατάρτιση του πλαισίου της εκπαίδευ-
σης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτέας ύλης, 
και της επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού ΠΕ 
Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών. γ. Την εκτίμηση, αξιολό-
γηση και έγκριση απαιτήσεων εκπαίδευσης προσωπικού 
ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό και το συντονισμό για την πραγματοποίηση 
αυτών. Την εκτίμηση απαιτήσεων σε εκπαιδευτικό υλικό, 
μέσα και εξοπλισμό και τη μέριμνα για την εξασφάλισή 
τους, καθώς και τον προγραμματισμό - κοστολόγηση - 
μέριμνα για την εξασφάλιση πόρων. Την υλοποίηση εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων, όλων των φάσεων εκπαί-
δευσης ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών, εισαγωγικής 
και εξειδίκευσης, για την απόκτηση και τη διατήρηση 
ειδικοτήτων, πλην των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
στην πράξη και ορισμός των εκπαιδευτών αυτών. Την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξέλιξης και 
συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/
ΤΕ Ηλεκτρονικών σε συνάφεια με το έργο τους, τις αρ-
μοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξή τους καθώς 
και ορισμός των εκπαιδευτών αυτών. Τη μέριμνα για τη 
δημιουργία και την τήρηση Μητρώου Εκπαιδευτών για 
τα προγράμματα προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλε-
κτρονικών καθώς και την έγκριση και τήρηση αρχείου 
των σχετικών εκπαιδευτικών εγχειριδίων.».

4. Στο τέλος του τίτλου του άρθρου 45Α του ν. 4427/ 
2016 (Α´ 188) προστίθεται η φράση «και Συστημάτων 
Αεροναυτιλίας».

5. Μετά την περίπτωση (ζ) της παραγράφου (Α) του 
άρθρου 46 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται οι 
περιπτώσεις (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ) και 
(ιζ) ως εξής:

«η. Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών που 
σχετίζονται με τα μέσα παροχής εξυπηρέτησης εναέ-
ριας κυκλοφορίας.» «θ. Την εισήγηση οδηγιών για την 
επιχειρησιακή λειτουργία των μέσων παροχής εξυ-
πηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.» «ι. Την εκπόνηση 
επιχειρησιακών προδιαγραφών, παρακολούθηση και 
θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία νέων συστημά-
των παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.» 
«ια. Την έκδοση Στατιστικών καλής λειτουργίας των Μέ-
σων παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.» 
«ιβ. Τη διαρκή ενημέρωση του ενιαίου και αυτοματοποι-
ημένου συστήματος παροχής εξυπηρέτησης εναέριας 
κυκλοφορίας με τις εκάστοτε αλλαγές του επιχειρησι-
ακού περιβάλλοντος και συντονισμός της διαδικασίας 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9800 Τεύχος Α’ 157/27.08.2018

επανεκκίνησής του.» «ιγ. Την εκπαίδευση του προσω-
πικού των ΚΕΠΑΘΜ για επιχειρησιακά θέματα τα οποία 
άπτονται των αρμοδιοτήτων του και σχετίζονται με τα 
Μέσα παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.» 
«ιδ. Την εκπόνηση, επιμέλεια και ενημέρωση των απα-
ραίτητων εγχειριδίων λειτουργίας των ΚΕΠΑΘΜ και των 
ενημερωτικών επιχειρησιακών φακέλων, σχετιζόμενων 
με τη χρήση των μέσων παροχής εξυπηρέτησης εναέ-
ριας κυκλοφορίας.» «ιε. Την συνεπικουρία του τμήματος 
διερευνήσεων των ΚΕΠΑΘΜ σε θέματα σχετιζόμενα με 
τα μέσα παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.» 
«ιστ. Την εισήγηση προτάσεων σχετιζομένων με τα μέσα 
παροχής εξυπηρέτησης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.» 
«ιζ. Τον χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Διαχείρισης Εναερίου Χώρου και Πλη-
ροφοριών Πτήσης και τη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής 
Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης εναερίου χώρου.

6. Μετά την περίπτωση (ι) της παραγράφου (Β) του 
άρθρου 46 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται οι 
περιπτώσεις (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), (ιζ), (ιη), (ιθ) (κ), 
(κα) και (κβ) ως εξής: «ια. Την καθιέρωση διαδικασιών συ-
ντονισμού τακτικού επιπέδου με τις στρατιωτικές αρχές. 
«ιβ. Την παροχή στο τμήμα οργάνωσης εναερίου χώρου 
της Διεύθυνσης Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορί-
ας και Διαχείρισης Εναερίου Χώρου, απόψεων σχετικών 
με νέους εναερίους διαδρόμους ή θεμάτων που άπτονται 
στην οργάνωση του εναερίου χώρου αρμοδιότητάς των 
ΚΕΠΑΘΜ. «ιγ. Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών 
αρμοδιότητάς του. «ιδ. Τη σύνταξη και αναθεώρηση των 
ενημερωτικών επιχειρησιακών φακέλων των ελεγκτών 
των ΚΕΠΑΘΜ, της θέσης VFR, καθώς και αυτών των προ-
ϊσταμένων Φυλακής, πλην εκείνων αρμοδιότητας του 
τμήματος Α. «ιε. Τη συνεργασία με τον επικεφαλής Εγ-
χειριδίου Λειτουργίας των ΚΕΠΑΘΜ σχετικά με την τρο-
ποποίηση ή επικαιροποίησή του, καθώς επίσης και την 
μέριμνα για την αντίστοιχη ενημέρωση των ελεγκτών.» 
«ιστ. Την ενημέρωση των ελεγκτών των ΚΕΠΑΘΜ για τα 
σήματα ενδιαφέροντός τους από τα Δελτία Αεροναυτι-
κών πληροφοριών (bulletins).» «ιζ. Τη συλλογή και αρχει-
οθέτηση των χάρτινων λωρίδων προόδου VFR πτήσεων 
καθώς και δεδομένων σχετικών με την επιχειρησιακή 
λειτουργία των ΚΕΠΑΘΜ.» «ιη. Την έκδοση στατιστικών 
επιχειρησιακής λειτουργίας των ΚΕΠΑΘΜ και εισηγή-
σεις βελτίωσης.» «ιθ. Την παρακολούθηση των διεθνών 
εξελίξεων και την, κατόπιν εισηγήσεων, υλοποίηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, σχετιζομέ-
νων με την επιχειρησιακή λειτουργία των ΚΕΠΑΘΜ.» 
«κ. Την επιμέλεια της ανάρτησης της τελευταίας έκδοσης 
αεροναυτικών χαρτών σε όλες τις έδρες του ΚΕΠΑΘΜ.» 
«κα. Την παρακολούθηση και την εφαρμογή του Προ-
γράμματος Υλοποίησης του λειτουργικού Τμήματος 
εναέριου χώρου Blue Med σε θέματα αρμοδιότητας του 
τμήματος.» «κβ. Το χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας σε 
συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας και 
Μέσων Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και 
τη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας 
και Διαχείρισης εναερίου χώρου.».

7. Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου (Γ) του 
άρθρου 46 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται οι 

περιπτώσεις (ζ), (η), (θ) και (ι) ως εξής: «ζ. Τη συνδρομή, 
όταν απαιτείται, στη διερεύνηση και ανάλυση συμβά-
ντων εναέριας κυκλοφορίας σε θέματα σχετιζόμενα με 
τα Μέσα παροχής εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορί-
ας του Τμήματος Μέσων Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας 
Κυκλοφορίας των ΚΕΠΑΘΜ.» «η. Την εισήγηση ενερ-
γειών και μέτρων για τον μετριασμό συμβάντων ΕΚ σε 
συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης.» 
«θ. Την παρακολούθηση, εφαρμογή και την βελτίωση 
των διαχειριστικών συστημάτων ασφάλειας, ποιότητας 
και προστασίας της Διεύθυνσης.» «ι. Την εισήγηση, πα-
ρακολούθηση και επίτευξη των αντίστοιχων δεικτών 
και στόχων ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας της 
Διεύθυνσης.».

8. Μετά την περίπτωση (θ) της παραγράφου (Δ) του 
άρθρου 46 του ν.4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται οι 
περιπτώσεις (ι), (ια), (ιβ) (ιγ) και (ιδ) ως εξής: «ι. Την εκπό-
νηση των UTP, UCS των ΚΕΠΑΘΜ (σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση).» «ια. Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαί-
δευσης που αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Εναέριας 
Κυκλοφορίας (ΑΤS) σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία 
πιστοποιημένου εκπαιδευτικού φορέα.» ιβ. Την επιμέ-
λεια εξασφάλισης εκπαιδευτικών εγχειριδίων και μέσων.» 
«ιγ. Την τήρηση αρχείου και την παρακολούθηση των ει-
δικοτήτων/καταχωρίσεων προσωπικού υπηρεσιών ενα-
έριας κυκλοφορίας της Διεύθυνσης.» «ιδ. Την εισήγηση, 
παρακολούθηση και επίτευξη των αντίστοιχων δεικτών 
και στόχων εκπαίδευσης της Διεύθυνσης με την εποπτεία 
του Τμήματος Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων 
Εναέριας Κυκλοφορίας.

9. Μετά από την παράγραφο (Δ) του άρθρου 46 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται παράγραφοι (2) και 
(3) ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών 
Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) λειτουργεί σε 24/ωρη βάση, με 
κυλιόμενες βάρδιες εργασίας των οποίων προΐσταται 
υπάλληλος, του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλο-
φορίας για τη διαχείρισή τους, με αρμοδιότητες:» «α. Την 
παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και 
πληροφοριών πτήσης καθώς και τη σήμανση και τον 
χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην περι-
οχή πληροφοριών πτήσεων του ATHINAI FIR/HELLAS 
UIR.» «β. Την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών ή/ 
και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σύμφωνα με 
τις ανάγκες που διαπιστώνουν ότι έχει το προσωπικό.» 
«γ. Την παρακολούθηση των πτήσεων που εκτελούνται 
με κανόνες όψεως.» «δ. Την έκδοση κάθε είδους τηλε-
γραφήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.» «ε. Τον 
χειρισμό θεμάτων Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας κατά 
την φάση του Τακτικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με 
το Τμήμα Προτακτικού και Τακτικού Σχεδιασμού Ροής 
Εναέριας Κυκλοφορίας.» «στ. Την επιμέλεια διεξαγωγής 
των επιχειρησιακών αξιολογήσεων του προσωπικού της 
βάρδιας εργασίας του» «ζ. Την τήρηση ημερολογίου 
έκτακτων συμβάντων ή άλλων περιστατικών τα οποία 
δύνανται να επηρεάσουν την ασφαλή, ομαλή και ταχεία 
ροή της εναέριας κυκλοφορίας.».

«3. Οι ως άνω προϊστάμενοι Βάρδιας Εργασίας θα υπά-
γονται απευθείας στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, τον 
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οποίο, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο εκάστοτε 
προϊστάμενος κατά τις ώρες μη λειτουργίας των Γραφεί-
ων. Η ιδιότητα του Προϊσταμένου Βάρδιας Εργασίας δεν 
συνεπάγεται καμία μισθολογική μεταβολή ή μεταβολή 
στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου».

10. Οι περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου (1) του 
άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), αντικαθίστανται 
ως εξής: «α. Την γραμματειακή υποστήριξη, διοικητική 
μέριμνα, διαχείριση υλικού και την έκδοση προγραμμά-
των εργασίας του προσωπικού.» «β. Την κατάρτιση και 
εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης στην πράξη (OJT/OST) 
και την παρακολούθηση θεμάτων εξειδίκευσης και επαγ-
γελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε 
διεθνή και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.».

11. Η περίπτωση (α) της υποπαραγράφου (Α) της πα-
ραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), 
τροποποιείται ως εξής: «α. Τον προγραμματισμό και την 
εποπτεία των συστημάτων αερεπίγειων επικοινωνιών».

12. Οι περιπτώσεις (η), (θ), (ι), (ια), και (ιβ) της υποπα-
ραγράφου (Α) της παραγράφου (2) του άρθρου 47 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188), διαγράφονται.

13. Ο τίτλος της υποπαραγράφου (Α) της παραγράφου 
(2) του άρθρου 47 του ν.4427/2016 (Α´ 188), τροποποι-
είται ως εξής: « Α) Τμήμα Υποστήριξης Αερεπίγειων Συ-
στημάτων».

14. Η περίπτωση (α) της υποπαραγράφου (Β) της 
παραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α´ 
188), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Την παρακολούθηση 
εικοσιτετράωρης λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των 
συστημάτων αεροναυτιλίας των Κέντρων Ελέγχου Πε-
ριοχής Αθηνών Μακεδονίας, ήτοι σταθμών πλοήγησης, 
σταθμών επιτήρησης, αναμεταβιβαστικών σταθμών, 
καθώς και όπου αλλού απαιτείται σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες περιφερειακές μονάδες για τη διαχείριση σχε-
τικών τεχνικών θεμάτων.».

15. Η περίπτωση (θ) της υποπαραγράφου (Γ) της πα-
ραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), 
αντικαθίσταται ως εξής: «θ. Τον καθορισμό της χωρητι-
κότητας των τομέων ελέγχου των ΚΕΠ, καθώς και των 
αεροδρομίων σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα 
της Διεύθυνσης Συστημάτων Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. με βάση τη 
διαθεσιμότητα των συστημάτων αεροναυτιλίας.».

16. Η περίπτωση (ι) της υποπαραγράφου (Γ) της πα-
ραγράφου (2) του άρθρου 47 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), 
διαγράφεται.

17. Μετά από την υποπαράγραφο (Γ) της παραγράφου 
(2) του άρθρου 47 «Διεύθυνση Συστημάτων ΚΕΠΑΘΜ» 
του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α), προστίθεται υποπαρά-
γραφος (Δ) ως εξής:

«Δ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επίγειων Επι-
κοινωνιών και Αεροναυτικών Πληροφοριών με αρμο-
διότητες: α. Τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση 
εικοσιτετράωρης λειτουργίας των συστημάτων επίγει-
ων επικοινωνιών και των αεροναυτικών πληροφοριών. 
β. Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας, την 
προληπτική και διορθωτική συντήρηση και τον τηλε-
χειρισμό των αντίστοιχων συστημάτων. γ. Τη διαχείριση 
βλαβών, το συντονισμό εργασιών για την αποκατάστασή 
τους και την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των 

συστημάτων μετά την αποκατάσταση των βλαβών. 
δ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων λειτουρ-
γικής κατάστασης. στ. Την υποβολή αναφορών συμβά-
ντων αρμοδίως.».

18. Στην υποπαράγραφο (Γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 
«Διεύθυνση Συστημάτων ΚΕΠΑΘΜ» του ν. 4427/2016 
(Α´ 188) μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δ) 
Διοικητικών και Εταιρικών Τηλεπικοινωνιών και Κέντρου 
Τηλεπικοινωνιών και Ραδιοσυχνοτήτων» του άρθρου 
51 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται κατόπιν της 
περίπτωσης «ε» και αριθμούνται αντίστοιχα ως εξής: 
«στ. Η σχεδίαση, οργάνωση, ανάπτυξη και παρακολού-
θηση της απόδοσης του συστήματος τηλεφωνικών 
υποδομών της Υπηρεσίας. ζ. Την εκπόνηση σχετικών 
μελετών και προδιαγραφών σε συνεργασία με άλλες 
εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες. η. Την εκπόνηση 
σχετικών οδηγιών και διαδικασιών εκμετάλλευσης και 
διεξαγωγή σχετικών ελέγχων. θ. Τη μέριμνα για την καλή 
λειτουργία των μέσων και υπηρεσιών τηλεφωνίας των 
μονάδων της Υπηρεσίας. ι. Τη διεκπεραίωση αεροναυτι-
κών μηνυμάτων και άλλων τηλεπικοινωνιακών ανταπο-
κρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας. ια. Την παρακολού-
θηση απόδοσης των συναφών μέσων και συνδέσεων. 
ιβ. Την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δια-
βαθμισμένων μηνυμάτων. ιγ. Τη συγκέντρωση απαιτή-
σεων και την επιμέλεια εξασφάλισης και προστασίας 
ραδιοσυχνοτήτων και αδειών που απαιτούνται για τη 
λειτουργία κάθε είδους ραδιοηλεκτρικών εφαρμογών 
του παρόχου και φορέων που δραστηριοποιούνται σε 
χώρους αερολιμένων. ιδ. Το συντονισμό με τις αρμόδιες 
κρατικές αρχές, εμπλεκόμενες μονάδες της Υπηρεσίας 
και χρήστες. ιε. Την παρακολούθηση απόδοσης και κα-
λής λειτουργίας ραδιοεπικοινωνιών. ιστ. Την εκπόνηση 
σχεδίων, μελετών και οδηγιών.».

19. Μετά από την παράγραφο (3) του άρθρου 48 
«Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερει-
ακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
(ΔΑΑ)» του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄), συστήνεται «Τμή-
μα Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίων (AFIS)» 
και προστίθεται παράγραφος (4) ως εξής:

«4. Τμήμα Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρο-
μίων (AFIS) το οποίο συγκροτείται από τα παρακάτω 
αυτοτελή γραφεία της παρ. 3 του άρθρου 48, περι-
πτώσεις ΙΗ έως ΛΒ, του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄). Τo 
Tμήμα Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίων 
(AFIS) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: «α. Την προώ-
θηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη για την 
απόκτηση των απαιτούμενων ειδικοτήτων.» «β. Την εκ-
πόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εν γένει 
προώθηση επιμορφώσεων.» «γ. Την εισήγηση και την 
παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποι-
ότητας και αποδοτικότητας.» «δ. Την εξειδίκευση και την 
εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και 
προστασίας των υπηρεσιών της Υποδιεύθυνσης.» «ε. Το 
χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ.» «στ. Τη γραμματειακή υπο-
στήριξη και μερική διαχείριση υλικού.» «ζ. Την έκδοση 
προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού της Υποδι-
εύθυνσης.» «η. Την αξιολόγηση επάρκειας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών.» «θ. Την εκπαίδευση των υπαλλήλων 
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στην υπηρεσία πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.» 
«ι. Τον προγραμματισμό ειδικής εκπαίδευσης υπηρε-
σίας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.» «ια. Την 
προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη 
για την απόκτηση των απαιτούμενων ειδικοτήτων.» «ιβ. 
Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εν 
γένει προώθηση επιμορφώσεων.» «ιγ. Την εισήγηση και 
την παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης 
ποιότητας και αποδοτικότητας.» «ιδ. Την εξειδίκευση και 
την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας 
και προστασίας των υπηρεσιών της Υποδιεύθυνσης.» «ιε. 
Το χειρισμό θεμάτων ΠΣΕΑ.» «ιστ. Τη γραμματειακή υπο-
στήριξη και μερική διαχείριση υλικού.» «ιζ. Την έκδοση 
προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού της Υποδιεύ-
θυνσης.» «η. Την αξιολόγηση επάρκειας των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών.» «ιθ. Την εκπαίδευση των υπαλλήλων 
στην υπηρεσία πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.» 
«ικ. Τον προγραμματισμό ειδικής εκπαίδευσης υπηρεσί-
ας πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου.».

20. Μετά την περίπτωση (η) της παραγράφου (1) του 
άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται πε-
ριπτώσεις (θ) και (ι) ως εξής: «θ. Την εκπόνηση UTP, UCS, 
την παρακολούθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και 
την εποπτεία βελτίωσης της επάρκειας των ελεγκτών 
εναέριας κυκλοφορίας, της Διεύθυνσης.» «ι. Το συντο-
νισμό στην εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων 
ποιότητας και προστασίας για τις υπηρεσίες Εναέριας 
Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης.».

21. Μετά την περίπτωση (ζ) της υποπαραγράφου (Α) 
της παραγράφου (2) του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 
(Α´ 188), προστίθενται περιπτώσεις (η) και (θ) ως εξής: 
«η. Την εξειδίκευση και την εφαρμογή των συστατι-
κών μερών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και 
Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της 
Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προ-
στασίας.» «θ. Τον προσδιορισμό και χειρισμό θεμάτων 
χωρητικότητας της TMA Αθηνών σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας 
και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου.».

22. Μετά την περίπτωση (ζ) της υποπαραγράφου (Β) 
της παραγράφου (2) του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 
(Α´ 188), προστίθενται περιπτώσεις (η) και (θ) ως εξής: 
«η. Την εξειδίκευση και την εφαρμογή των συστατικών 
μερών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότη-
τας Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα 
της Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και 
Προστασίας.» «θ. Τον προσδιορισμό και χειρισμό θεμά-
των χωρητικότητας του αεροδρομίου Αθηνών σε συ-
νεργασία με τη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας 
Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου.».

23. Μετά την περίπτωση (στ) της υποπαραγράφου (Γ) 
της παραγράφου (2) του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 
(Α´ 188), προστίθεται περίπτωση (ζ) ως εξής: «ζ. Το γε-
νικότερο συντονισμό, καθοδήγηση, εξειδίκευση και 
εφαρμογή των συστατικών μερών του Συστήματος 
Διαχείρισης της Ασφάλειας, για τη Διεύθυνση, σε συνερ-
γασία με τις Υποδιευθύνσεις και τη Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας».

24. Μετά την περίπτωση (ιβ) της παραγράφου (3) του 
άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) και όσον αφορά τις 

αρμοδιότητες των στοιχείων Α έως και ΙΖ τμημάτων προ-
στίθεται περίπτωση (ιγ) ως εξής: «ιγ. Τον προσδιορισμό 
και χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας αεροδρομίου και 
Τερματικής περιοχής (ανάλογα με την περιοχή ευθύνης)».

25. Μετά την περίπτωση (στ) της υποπαραγράφου (Α) 
της παραγράφου (2) του άρθρου 49 του ν. 4427/2016 
(Α´ 188) προστίθεται περίπτωση (ζ) ως εξής: «ζ. Τη συ-
νεργασία με μονάδες της Υπηρεσίας και άλλους αρμό-
διους φορείς, στα πλαίσια των συμφωνιών της Γ.Δ.Π.Υ.Α., 
για την παροχή υποστήριξης, συντήρησης, εκπόνησης 
μελετών, έκδοσης τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών 
ασφαλείας για τα ειδικά συστήματα Αερολιμένων του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.».

26. Ο τίτλος της υποπαραγράφου (Α) της παραγράφου 
(2) του άρθρου 49 «Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυ-
τιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερο-
λιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)» του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) 
τροποποιείται ως εξής: «Α) Τμήμα Υποστήριξης Επικοι-
νωνιών Αεροναυτιλίας και Ειδικών Συστημάτων».

27. Η περίπτωση (α) της υποπαράγραφου (Β) της πα-
ραγράφου (2) του άρθρου 49 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) 
τροποποιείται ως εξής:

«α. Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας και 
τον τηλεχειρισμό των συστημάτων πλοήγησης του Διε-
θνούς Αερολιμένα Αθηνών.».

28. Η περίπτωση (ζ) της υποπαράγραφου (Β) της πα-
ραγράφου (2) του άρθρου 49 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) 
διαγράφεται.

29. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου (3) του άρ-
θρου 49 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) διαγράφεται η φράση: 
«και των μετεωρολογικών».

30. Ο τίτλος της υποπαραγράφου (Β) της παραγράφου 
(2) του άρθρου 49 «Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυ-
τιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερο-
λιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)»του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) 
τροποποιείται ως εξής: «Β) Τμήμα Υποστήριξης Συστη-
μάτων Πλοήγησης».

31. Μετά από την υποπαράγραφο (Γ) της παραγράφου 
(2) του άρθρου 49 «Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτι-
λίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολι-
μένα Αθηνών (ΔΑΑ)»του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) συ-
στήνεται Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επιτήρησης 
και προστίθεται υποπαράγραφος (Δ) ως εξής:

«Δ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επιτήρησης με 
αρμοδιότητες: «α. Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λει-
τουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων επιτή-
ρησης και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών καθώς και των Ραντάρ 
Καμάρας, Μερέντα, ASMGCS και ATARS.» «β. Την προλη-
πτική και διορθωτική συντήρηση αυτών.» «γ. Τη διαχείρι-
ση βλαβών και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των 
συστημάτων μετά την αποκατάσταση» «δ. Την τήρηση 
τεχνικού φακέλου των συστημάτων, αρχείου βλαβών 
και διαθεσιμότητας των συστημάτων.» «ε. Τη λογιστική 
και εφοδιαστική υποστήριξη αυτών.» «στ. Την υποβολή 
εισηγήσεων και την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.».

32. Μετά την περίπτωση (η) της παραγράφου (Α) του 
άρθρου 50 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθεται περί-
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πτωση (θ) ως εξής: «θ. Την ενημέρωση της βάσης αερο-
πορικών δεδομένων του Διαχειριστή Δικτύου (Network 
Manager – Airspace Data EUROCONTROL)».

33. Μετά την περίπτωση (γ) της παραγράφου (Β) του 
άρθρου 50 του ν.4427/2016 (Α´ 188) προστίθενται πε-
ριπτώσεις (δ) και (ε) ως εξής: «δ. Την καταγραφή και τον 
σχεδιασμό των αιτημάτων στρατιωτικών υπηρεσιών, 
ελληνικών και αλλοδαπών, καθώς και τον συντονισμό 
με τις εμπλεκόμενες μονάδες ελέγχου εναέριας κυκλο-
φορίας της ΥΠΑ» «ε. Την διαμόρφωση και την έκδοση 
αγγελιών Διεθνούς Διανομής για δέσμευση εναερίου 
χώρου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω στρα-
τιωτικές ασκήσεις.

34. Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Δ) του 
άρθρου 50 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθενται περι-
πτώσεις (ε), (στ), και (ζ) ως εξής: «ε. Τη συμμετοχή στην 
τοπογραφική συλλογή δεδομένων εδάφους/εμποδίων 
που αφορούν ενόργανες διαδικασίες.» «στ. Τη συνεργα-
σία Πολιτικής και Πολεμικής Αεροπορίας, για συναφείς 
αρμοδιότητες που αφορούν στα στρατιωτικά αεροδρό-
μια. «ζ. Τη συμμετοχή στον από αέρα έλεγχο νέων δια-
δικασιών ενόργανης πτήσης που υποβάλλονται προς 
επιθεώρηση και έγκριση στη Μονάδα Πτητικών Μέσων 
προ της δημοσίευσής τους.».

35. Η «Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέρι-
ας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης» του άρθρου 50Α του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188) διαρθρώνεται ως εξής:

Α) «Τμήμα Εφαρμογής προτύπων και διαδικασιών 
Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας», με αρμοδιότητες: 
α. Την παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών κα-
νονισμών και προτύπων για τη λειτουργία των Κέντρων 
Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ), για τις υπηρεσίες ελέγχου 
προσέγγισης και αεροδρομίων και την περιοχή πληρο-
φοριών πτήσεων. β. Την παρακολούθηση διμερών και 
διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών για τα ΚΕΠ, για 
τις υπηρεσίες ελέγχου προσέγγισης και αεροδρομίων 
και την περιοχή πληροφοριών πτήσεων. γ. Την έκδοση 
διαδικασιών και εφαρμοστικών οδηγιών σύγκλισης με το 
ισχύον διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τη 
λειτουργία των ΚΕΠ, για τις υπηρεσίες ελέγχου προσέγγι-
σης και αεροδρομίων και την περιοχή πληροφοριών πτή-
σεων. δ. Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας 
αγγελιών Α΄ και Β΄ τάξεως. ε. Την διατύπωση απόψεων 
επί ερευνητικών και πειραματικών πτήσεων και γενικό-
τερα επί ερωτημάτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. 
στ. Εγκρίσεις για ρίψεις πυροτεχνημάτων. ζ. Κατ’ εξαί-
ρεση εγκρίσεις για νυχτερινές πτήσεις εκπαιδευτικές ή 
άλλου τύπου, εξαιρουμένων των ΟΑΤ, σε συνεργασία με 
τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις (ΑΠΑ, ΓΕΑ, κ.λπ.) η. Διερεύ-
νηση της δυνατότητας από πλευράς Ελέγχου Εναέριας 
Κυκλοφορίας της δημιουργίας ελικοδρομίων ή πεδίων 
προσγείωσης υδατοδρομίων και ο συντονισμός με τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής 
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας προκειμένου να υποβληθεί 
εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας. θ. Συντονισμός με τις εμπλεκόμενες Διευ-
θύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών 
Αεροναυτιλίας και τρίτους φορείς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων επί αιτημάτων πτήσεων συστημάτων μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών (Σ. μη Ε.Α.) ι. Συντονισμός 
με τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης 
Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και τρίτους φορείς 
για τον καθορισμό των προϋποθέσεων επί αιτημάτων 
αεροφωτογραφίσεων. ια. Τη συνεργασία με διεθνείς ορ-
γανισμούς και αποστολή στοιχείων που αφορούν θέματα 
εφαρμογής Κανονισμών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
του Τμήματος.

Β) «Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφο-
ρίας», με αρμοδιότητες: α. Τον προσδιορισμό και την 
εισήγηση ένταξης απαιτήσεων των υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας στο 5ετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 
της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αερο-
ναυτιλίας. β. Την εκπόνηση και επικαιροποίηση του 
προγράμματος σύγκλισης και εναρμόνισης (LSSIP), με 
βάση το κανονιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού (ΕΕΟ). γ. Την κατάρτιση ετήσιου προγράμμα-
τος στόχων των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις των ευρωπαϊκών κανονισμών. 
δ. Την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμμα-
τος σύγκλισης και εναρμόνισης (LSSIP) και του ετήσιου 
προγράμματος στόχων. ε. Την εισήγηση διορθωτικών ή 
συμπληρωματικών μέτρων για τα προγράμματα σύγκλι-
σης και εναρμόνισης και το ετήσιο πρόγραμμα στόχων. 
στ. Την παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών 
εξελίξεων και απαιτήσεων για τα συστήματα εναέριας κυ-
κλοφορίας. ζ. Την εισήγηση προτάσεων και συνεργασία 
με άλλες διευθύνσεις για προσαρμογή των συστημάτων 
εναέριας κυκλοφορίας στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυ-
πα. η. Την εισήγηση επιχειρησιακών απαιτήσεων για την 
προμήθεια νέων συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας. 
θ. Τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στο 
εσωτερικό και εξωτερικό για την προώθηση και επίλυ-
ση λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων των συ-
στημάτων εναέριας κυκλοφορίας. ι. Τη συνεργασία με 
άλλους φορείς και τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και 
ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη διαλειτουργικών συ-
στημάτων στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
την αεροναυτιλία». ια. Την υποβολή εισηγήσεων για τον 
καθορισμό σύνθεσης προσωπικού κατανομής των ορ-
γανικών θέσεων στις οργανικές μονάδες και περιγραφής 
καθηκόντων θέσεων εργασίας των ΠΕ Ελεγκτών Εναέρι-
ας Κυκλοφορίας καθώς και την τήρηση αρχείου για την 
κατάσταση του προσωπικού.

Γ) «Τμήμα Συνεργασιών και Διεθνών Σχέσεων Υπηρε-
σιών Εναέριας Κυκλοφορίας», με αρμοδιότητες: α. Την 
οργάνωση συναντήσεων με τους χρήστες του εναερίου 
χώρου, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών. β. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων 
και προοπτικών στον τομέα της αεροναυτιλίας. γ. Την 
ανάπτυξη συνεργασιών με γειτονικές χώρες και εντός 
του λειτουργικού τμήματος εναερίου χώρου BLUE MED. 
δ. Την επεξεργασία και προώθηση συμφωνιών συνερ-
γασίας με κάθε φορέα υποστήριξης των υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. ε. Την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Προγράμματος Υλοποίησης του λει-
τουργικού τμήματος εναερίου χώρου BLUE MED στ. 
Την παρακολούθηση ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ 
διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου 
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(INTERFAB Coordination & Cooperation) ζ. Το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των δημόσιων σχέσεων. η. Τη μέριμνα 
για την εκπροσώπηση και συμμετοχή της Διεύθυνσης 
σε διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς της. 
θ. Την υποστήριξη της Διοικητικής Γραμματείας του λει-
τουργικού τμήματος εναερίου χώρου BLUE MED και την 
τήρηση του σχετικού αρχείου.

Δ) «Τμήμα Σχεδίου Επιδόσεων και Υποστήριξης», 
με αρμοδιότητες: α. Τη γραμματειακή υποστήριξη και 
μερική διαχείριση υλικού της Διεύθυνσης. β. Την παρα-
κολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Επιδόσεων σε 
επίπεδο Λειτουργικού Τμήματος του εναερίου χώρου. 
γ. Την συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την 
εκπόνηση και εισήγηση του Σχεδίου Επιδόσεων σε 
επίπεδο Λειτουργικού Τμήματος του εναερίου χώρου, 
όπως ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες ευρωπα-
ϊκούς κανονισμούς. δ. Tην εισήγηση διορθωτικών ή 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Σχε-
δίου Επιδόσεων σε επίπεδο Λειτουργικού Τμήματος 
του εναερίου χώρου. ε. Την συλλογή, επεξεργασία και 
αποστολή των στοιχείων των σχεδίων πτήσεων προς 
το Eurocontrol, για τον προσδιορισμό της χρέωσης των 
τελών διαδρομής στους χρήστες εναέριας κυκλοφορίας. 
στ. Την κατάρτιση και αποστολή προς τις ενδιαφερό-
μενες υπηρεσίες σχετικών στατιστικών καταστάσεων, 
στοιχείων χρέωσης τελών διαδρομής και τερματικής 
εξυπηρέτησης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. ζ. 
Τον έλεγχο της ορθότητας της τελικής χρέωσης των δε-
δομένων των σχεδίων πτήσεων από το Eurocontrol σε 
σχέση με τα απεσταλμένα. η. Την εισήγηση καθιέρωσης 
ζωνών χρέωσης μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, σύμ-
φωνα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας. θ. Την διαβούλευση με τους χρήστες του 
εναερίου χώρου για θέματα του μηχανισμού χρέωσης. 
ι. Την εξασφάλιση και λειτουργία του κατάλληλου λογι-
σμικού υποστήριξης του μηχανισμού χρέωσης. ια. Την 
εξασφάλιση διαφάνειας του μηχανισμού χρέωσης. ιβ. 
Τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός της 
Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας 
για θέματα του μηχανισμού χρέωσης.

36. Μετά την περίπτωση (ι) της παραγράφου (Α) του 
άρθρου 51 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθεται περί-
πτωση (ια) ως εξής: «ια. Τη συνεργασία με μονάδες της 
Υπηρεσίας και άλλους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια 
των συμφωνιών της ΓΔΠΥΑ, για την παροχή υποστήρι-
ξης, συντήρησης, εκπόνησης μελετών, έκδοσης τεχνι-
κών οδηγιών και διαδικασιών ασφαλείας για τα Ειδικά 
Συστήματα Αερολιμένων.».

37. Ο τίτλος της παραγράφου (Α) του άρθρου 51 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188) τροποποιείται ως εξής: « Α) Τμήμα 
Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Ραδιοδικτύων Αεροναυτιλίας και Ειδικών Συστημάτων 
Αερολιμένων.».

38. Η περίπτωση (ια) της παραγράφου (Β) του άρθρου 
51 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) διαγράφεται.

39. Ο τίτλος της παραγράφου (Β) του άρθρου 51 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188) τροποποιείται ως εξής: «Β) Τμήμα 
Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Επιτήρησης».

40. Μετά την περίπτωση (θ) της παραγράφου (Ε) του 

άρθρου 51 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθενται πε-
ριπτώσεις (ι), (ια), (ιβ) και (ιγ) ως εξής: «ι. Την υποβολή 
εισηγήσεων με τον καθορισμό σύνθεσης προσωπικού, 
κατανομής των οργανικών θέσεων στις οργανικές μο-
νάδες και περιγραφής καθηκόντων θέσεων εργασίας 
των ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών καθώς και την 
τήρηση αρχείου για την κατάσταση του προσωπικού ΠΕ 
Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών. ια. Τον προγραμματι-
σμό, την παρακολούθηση και την υποβολή προτάσεων 
για την προμήθεια συστημάτων και υποδομών Αερο-
ναυτιλίας μέσω συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από 
Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους και την ένταξή αυτών 
στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Πλαίσια σε συνεργασία 
με τους κατά περίπτωση και αρμοδιότητα Εθνικούς και 
Ευρωπαϊκούς φορείς. ιβ. Μέριμνα για τη συλλογή, αξιο-
λόγηση και διαχείριση δεδομένων επιχειρησιακής διαθε-
σιμότητας των συστημάτων και υπηρεσιών CNS/ATM και 
των ειδικών συστημάτων Αερολιμένων, σε συνεργασία 
με τα αρμόδια τμήματα της διεύθυνσης. ιγ. Διαχείριση 
θεμάτων που άπτονται της διαλειτουργικότητας δυνάμει 
του ΕΚ 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αερο-
ναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
όπως ισχύει».

41. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου (Ε) του άρθρου 
51 καταργείται, και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμού-
νται αντίστοιχα.

42. Ο τίτλος της παραγράφου (Ε) του άρθρου 51 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188) τροποποιείται ως εξής: «Ε) Τμήμα 
Υποστήριξης Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης, Επι-
τήρησης (CNS/ATM) και Διαλειτουργικότητας».

43. Η παράγραφος (Δ) του άρθρου 51 του ν. 4427/2016/ 
2017 (Α´ 188) αντικαθίσταται ως εξής:

«Δ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Αερο-
ναυτιλίας, με αρμοδιότητες: α. Την μελέτη και ανάλυση 
τεχνικών προβλημάτων για την ανάπτυξη δικτύου Αε-
ροδρομίων. Την εκπόνηση και την υλοποίηση μελετών 
για τη βελτίωση της απόδοσης ειδικών εφαρμογών συ-
στημάτων αεροναυτιλίας. β. Την ανάπτυξη και εφαρμογή 
προγραμμάτων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στα 
συστήματα αεροναυτιλίας. γ. Οργάνωση ειδικής τεχνι-
κής δομής κυβερνοασφάλειας (ΚΑ) σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες διευθύνσεις ηλεκτρονικών, για τη διερεύνηση 
περιστατικών κυβερνο-επιθέσεων και την προσομοίωση 
κινδύνων σε εικονικό περιβάλλον στα Συστήματα Αερο-
ναυτιλίας. Παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ΚΑ. 
Διεξαγωγή ανάλυσης επικινδυνότητας, εκπόνηση πολι-
τικής και παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ΚΑ. 
Προετοιμασία και συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές 
και Διεθνείς ασκήσεις ΚΑ. Δημιουργία της ομάδας CERT 
(Computer Emergency Response Team) και εκπόνηση 
προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση 
του προσωπικού. Έκδοση οδηγιών για ΚΑ και περιοδι-
κής ενημέρωσης των εμπλεκομένων υπαλλήλων. Την 
εποπτεία και τον συντονισμό των τρίτων Φορέων που 
εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο με το Δίκτυο της 
Αεροναυτιλίας.».

44. Μετά την περίπτωση (γ) της παραγράφου (Β) του 
άρθρου 52 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθεται πε-
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ρίπτωση (ε) και (στ), ως εξής: «ε. Την εποπτεία και τον 
συντονισμό των Γραφείων Ενημέρωσης Πληρωμάτων 
και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας που λειτουργούν 
εντός των οργανικών μονάδων των συστημάτων των αε-
ρολιμένων Καλαμάτας και Χανίων. στ. Στους Αερολιμένες 
όπου ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας πραγματοποιεί-
ται χωρίς τη χρήση οργάνων (Αερολιμένες Παροχής Πλη-
ροφοριών Πτήσεων - ΑFIS) οι αρμοδιότητες των Γραφεί-
ων Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας 
Κυκλοφορίας της παραγράφου (Β) του άρθρου 52 του ν. 
4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄), ασκούνται από τα αντίστοιχα 
κατά τόπους Γραφεία Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων - 
ΑFIS του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄). Στην 
περίπτωση που κάποια εκ των ανωτέρω μονάδων του 
άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄), προσφέρει 
υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με την χρήση 
οργάνων, τότε αυτή υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Περι-
φερειακών Οργανικών Μονάδων Ελέγχου Εναέριας Κυ-
κλοφορίας του άρθρου 48 του ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄) 
και οι αρμοδιότητες των Γραφείων Ενημέρωσης Πληρω-
μάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας ασκούνται 
από τα αντίστοιχα κατά τόπους Γραφεία Ενημέρωσης 
Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας 
όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο (Β) του άρ-
θρου 52 του ν. 4427/08-10-2016.».

45. Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Γ) του 
άρθρου 52 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) προστίθεται περί-
πτωση (ε), ως εξής: «ε. Την εξειδίκευση και εφαρμογή της 
πολιτικής και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας των 
αεροναυτικών πληροφοριών.».

46. Μετά την περίπτωση (β) της παραγράφου (Β) του 
άρθρου 53 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθεται περί-
πτωση (γ) ως εξής: «γ. Το σχεδιασμό και την καθιέρωση 
ενόργανων διαδικασιών Προσέγγισης σε συνεργασία με 
τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες».

47. Η περίπτωση (α) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 
53 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), τροποποιείται ως εξής: 
«α. Τη μέριμνα για τη συντήρηση αεροσκαφών σύμ-
φωνα με το Part-145 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 
1321/2014 ο οποίος αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα των 
αεροσκαφών, των αεροναυτικών προϊόντων, των εξαρ-
τημάτων και του εξοπλισμού για την έγκριση των φο-
ρέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τα εν 
λόγω καθήκοντα.».

48. Η περίπτωση (β) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 
53 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), τροποποιείται ως εξής: 
«β. Τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκαφών 
σύμφωνα με το Part-M του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 
1321/2014 ο οποίος αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα των αε-
ροσκαφών, των αεροναυτικών προϊόντων, των εξαρτη-
μάτων και του εξοπλισμού για την έγκριση των φορέων 
και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τα εν λόγω 
καθήκοντα.».

49. Μετά την περίπτωση (β) της παραγράφου (Γ) του 
άρθρου 53 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθεται περί-
πτωση (γ) ως εξής: «γ. Την εκπαίδευση σε αεροπορικά 
θέματα και αεροσκάφη σύμφωνα με το Part-147 του Ευ-
ρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 1321/2014 ο οποίος αφορά τη 
διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών, των αεροναυτικών 

προϊόντων, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού για 
την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι 
αρμόδιο για τα εν λόγω καθήκοντα.».

50. Μετά από την παράγραφο (Δ) του άρθρου 53 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθεται παράγραφος (2) ως 
εξής: «2. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Πτητικών Λει-
τουργιών Αεροσκαφών φέρει την ευθύνη εκπαίδευσης 
των Χειριστών Αεροσκαφών της ΥΠΑ και οφείλει αμελ-
λητί να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την πλήρη υλοποίησή της εντός χρονικού διαστήματος 
μικρότερου των 60 ημερολογιακών ημερών από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης.».

51. Οι περιπτώσεις (α), (β), (γ), και (δ) της παραγράφου 
(Α) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) τροποποιού-
νται ως εξής: α. Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή 
την παροχή συνδρομής στις μονάδες των Διευθύνσεων 
Συστημάτων Αεροναυτιλίας σε εργασίες εγκατάστασης 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Ειδικών Συστημάτων. β. 
Την προληπτική συντήρηση, τη διορθωτική συντήρηση 
α’, β’ και γ’ βαθμού και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας 
μετά από αποκατάσταση βλαβών στα συστήματα επικοι-
νωνιών και Ειδικών Συστημάτων μονάδων μη στελεχω-
μένων με εξειδικευμένο προσωπικό. γ. Τη διορθωτική 
συντήρηση β’ και γ’ βαθμού στα συστήματα επικοινωνιών 
αεροναυτιλίας και Ειδικών Συστημάτων Αερολιμένων. 
δ. Τη συνδρομή σε μονάδες Διευθύνσεων Συστημάτων 
Αεροναυτιλίας και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας 
συστημάτων μετά από αποκατάσταση βλαβών.».

52. Ο τίτλος της παραγράφου (Α) του άρθρου 54 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188) τροποποιείται ως εξής: «Α) Τμήμα 
Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων 
Επικοινωνιών Αεροναυτιλίας και Ειδικών Συστημάτων 
Αερολιμένων.».

53. Η περίπτωση (α) της παραγράφου (Β) του άρθρου 
54 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) τροποποιείται ως εξής: 
«α. Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή την παροχή 
συνδρομής σε εργασίες εγκατάστασης των αντίστοιχων 
συστημάτων επιτήρησης στα τμήματα των Διευθύνσεων 
Συστημάτων Αεροναυτιλίας.».

54. Ο τίτλος της παραγράφου (Β) του άρθρου 54 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188) τροποποιείται ως εξής: «Β) Τμήμα 
Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων 
Επιτήρησης Αεροναυτιλίας».

55. Η περίπτωση (στ) της παραγράφου (Γ) του άρθρου 
54 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), τροποποιείται ως εξής: 
«στ. Τη μερική διαχείριση και τη μέριμνα για την εφο-
διαστική υποστήριξη υλικών και ανταλλακτικών των 
συστημάτων που αποστέλλονται για επισκευή.».

56. Μετά από τη περίπτωση (στ) της παραγράφου (Γ) 
του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται 
περιπτώσεις (ζ), (η), (θ) και (ι) ως εξής: «ζ. Την εξειδίκευση 
και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφάλει-
ας, ποιότητας και προστασίας, καθώς και τον χειρισμό θε-
μάτων ΠΣΕΑ. η. Την εισήγηση θεμάτων εκπαίδευσης και 
εκπαίδευσης στην πράξη (ΟJT) σύμφωνα με τα εθνικά 
πρότυπα και τους διεθνείς κανόνες. θ. Τη συνεργασία με 
άλλες διευθύνσεις για τη διαμόρφωση απαιτήσεων προς 
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, στο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
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Επενδύσεων. ι. την έκδοση προγραμμάτων εργασίας 
προσωπικού και γραμματειακή υποστήριξη.».

57. Οι περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της παρα-
γράφου (Δ) του άρθρου 54 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), 
τροποποιούνται ως εξής: «α. Την προληπτική συντή-
ρηση α’, β’ και γ’ βαθμού, τη διορθωτική συντήρηση β’ 
και γ’ βαθμού και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας 
μετά από αποκατάσταση βλαβών στα μη στελεχωμένα 
με ειδικευμένο προσωπικό συστήματα πλοήγησης του 
Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Ραδιοβο-
ηθήματα Αράξου, Διδύμου, Σκοπέλου, Τρίπολης κ.α.). 
β. Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης συστημάτων 
πλοήγησης ή την παροχή συνδρομής στις μονάδες των 
Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας σε εργασίες 
εγκατάστασης συστημάτων πλοήγησης. γ. Τη συνδρομή 
σε μονάδες Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας 
και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων 
πλοήγησης μετά την διορθωτική συντήρηση αυτών. 
δ. Την εισήγηση για την έκδοση αγγελίας σχετικά με τα 
συστήματα πλοήγησης ευθύνης του. ε. Τη συνεργασία με 
τη Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) για τον από αέρα 
έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων πλοήγησης.

58. Ο τίτλος της παραγράφου (Δ) του άρθρου 54 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188) τροποποιείται ως εξής: «Δ) Τμήμα 
Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων 
Πλοήγησης Αεροναυτιλίας.».

59. Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου (Α) του 
άρθρου 55 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται πε-
ριπτώσεις (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), και (ιγ),ως εξής: 
«στ. Τη συλλογή, καταγραφή και αξιοποίηση των αναφο-
ρών των συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας για τη βελ-
τίωση της ασφάλειας και την κοινοποίηση χρήσιμων συ-
μπερασμάτων στις εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες. 
ζ. Τη συλλογή, καταγραφή και παρακολούθηση εφαρμο-
γής των Συστάσεων Ασφάλειας των Διερευνήσεων των 
συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας για τη βελτίωση της 
ασφάλειας. η. Τη συνεργασία για θέματα του Συστήμα-
τος Διαχείρισης Ασφάλειας (SMS) με τις αρμόδιες αρχές 
της Ε.Ε., καθώς και με διεθνείς αναγνωρισμένους οργα-
νισμούς. θ. Την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας 
και της τήρησης του συμφωνημένου χρονοδιαγράμμα-
τος, βάσει των επιχειρησιακών ευρημάτων επιθεωρήσε-
ων στις υπηρεσίες της ΓΔΠΥΑ από εξουσιοδοτημένους 
προς τούτο οργανισμούς. ι. Τη συμμετοχή στις διαδικασί-
ες διαχείρισης αλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής 
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. ια. Τη συμμόρφωση με τους 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπως ισχύουν για τα Κύρια 
Πεδία Επιδόσεων (Ασφάλεια, Χωρητικότητα, Περιβάλλον 
και Οικονομική Αποδοτικότητα). ιβ. Την υποστήριξη του 
έργου της Δ/σης όσον αφορά την εφαρμογή του Ολο-
κληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας, Ποιότητας, Προ-
στασίας και Περιβάλλοντος (Εσωτερικές επιθεωρήσεις, 
διερεύνηση των Περιστατικών Ασφάλειας, διαχείριση 
των Αξιολογήσεων Ασφάλειας και επικινδυνότητας των 
Αλλαγών, Έρευνες Ασφάλειας, μέτρηση επιδόσεων). 
ιγ. Τη συμμετοχή στην εκπόνηση, αναθεώρηση ή επικαι-
ροποίηση του γενικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.» 
τμήμα στατιστικής.

60. Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου (Β) του 
άρθρου 55 του ν.4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται πε-
ριπτώσεις (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), 
(ιζ) (ιη), (ιθ), (κ), (κα), (κβ), και (κγ) ως εξής: στ. Τη συλ-
λογή, καταγραφή και αξιοποίηση των αναφορών των 
τεχνικών συμβάντων και παρακολούθηση εφαρμογής 
των Συστάσεων Ασφάλειας των Διερευνήσεων για τη 
βελτίωση της ασφάλειας και την κοινοποίηση χρήσι-
μων συμπερασμάτων στις εμπλεκόμενες μονάδες ή 
υπηρεσίες. ζ. Την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας 
και της τήρησης του συμφωνημένου χρονοδιαγράμ-
ματος, βάσει των τεχνικών ευρημάτων επιθεωρήσεων 
στις υπηρεσίες της ΓΔΠΥΑ από εξουσιοδοτημένους προς 
τούτο οργανισμούς. η. Τη συμμετοχή στις διαδικασίες 
διαχείρισης αλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής 
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. θ. Τη συμμόρφωση με τους 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπως ισχύουν για τα Κύρια 
Πεδία Επιδόσεων (Ασφάλεια, Χωρητικότητα, Περιβάλλον 
και Οικονομική Αποδοτικότητα) και τη συνεργασία για 
θέματα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (SMS) 
με τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε., καθώς και με διεθνείς 
αναγνωρισμένους οργανισμούς. ι. Την υποστήριξη του 
έργου της Δ/σης όσον αφορά την εφαρμογή του Ολο-
κληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας, Ποιότητας, Προ-
στασίας και Περιβάλλοντος (Εσωτερικές επιθεωρήσεις, 
διερεύνηση των Περιστατικών Ασφάλειας, διαχείριση 
των Αξιολογήσεων Ασφάλειας και επικινδυνότητας των 
Αλλαγών, Έρευνες Ασφάλειας, μέτρηση επιδόσεων). 
ια. Τη συμμετοχή στην εκπόνηση, αναθεώρηση ή επι-
καιροποίηση του γενικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης της 
Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. 
ιβ. Την εκπόνηση, καθιέρωση, λειτουργία και διαχείριση 
συστήματος Προστασίας προσωπικού, δεδομένων, δι-
κτύων και υποδομών που αφορούν της Γενικής Διεύθυν-
σης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις για 
την ασφάλεια της αεροναυτιλίας. ιγ. Τη συνεργασία με τις 
επί μέρους υπηρεσίες αεροναυτιλίας για την καθιέρω-
ση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης Προστασίας. 
ιδ. Την εκπόνηση, επεξεργασία, καθιέρωση, αναθε-
ώρηση και επικαιροποίηση σχετικού εγχειριδίου και 
διαδικασιών εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης 
Προστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσι-
ών Αεροναυτιλίας. ιε. Την εισήγηση καθιέρωσης διαδι-
κασιών, οδηγιών και μέτρων προστασίας του συνόλου 
των υπηρεσιών και υποδομών αεροναυτιλίας και του 
περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύν-
σεις. ιστ. Την εισήγηση για τη βελτίωση και ανάπτυξη 
της Πολιτικής για την Προστασία στην αεροναυτιλία. 
ιζ. Την έκδοση οδηγιών και την παροχή συνδρομής προς 
τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για την εξειδίκευση 
των διαδικασιών Προστασίας του συνόλου των υπηρε-
σιών και υποδομών αεροναυτιλίας και την καθιέρωση 
εσωτερικών διαδικασιών Προστασίας, σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους Φορείς και τις οργανικές μονάδες. 
ιη. Τη συνεργασία με όλες τις μονάδες των διευθύνσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυ-
τιλίας για τον ορισμό κατά μονάδα ή υπηρεσία Υπεύθυ-
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νου Προστασίας και Περιβάλλοντος. ιθ. Τη διευκόλυνση 
επιθεωρήσεων σε θέματα Προστασίας και Περιβάλλο-
ντος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας από εντεταλμένους 
για το σκοπό αυτό φορείς και όργανα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. κ. Την επε-
ξεργασία, προώθηση και παρακολούθηση διαδικασιών 
λήψης και εφαρμογής των διορθωτικών ή συμπληρω-
ματικών μέτρων Προστασίας και Περιβάλλοντος, βάσει 
των ευρημάτων επιθεωρήσεων στις μονάδες ή υπηρε-
σίες της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αερο-
ναυτιλίας από εσωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους ή 
από εξουσιοδοτημένους προς τούτο οργανισμούς. κα. 
Την εισήγηση και τον συντονισμό για την καθιέρωση 
Στόχων Προστασίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Δι-
εύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. κβ. Τη 
καθιέρωση και παρακολούθηση δεικτών επίτευξης των 
στόχων προστασίας και περιβάλλοντος. κγ. Τη μελέτη 
και παρακολούθηση του εργασιακού περιβάλλοντος και 
υποβολή προτάσεων για την βελτίωσή του σύμφωνα με 
τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς».

61. Μετά την περίπτωση (ε) της παραγράφου (Γ) του 
άρθρου 55 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται πε-
ριπτώσεις (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), 
(ιζ), (ιη), (ιθ), (κ), και (κα) ως εξής: «στ.Την εκπόνηση, καθι-
έρωση, λειτουργία και διαχείριση συστήματος Ποιότητας 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της ΓΔΠΥΑ, σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα (ISO 9001), τους κανονισμούς και τις 
απαιτήσεις για την αεροναυτιλία. ζ. Τη συνεργασία των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τον συντονισμό σε θέματα 
ποιότητας για τις επιδόσεις της αεροναυτιλίας. η. Την 
εκπόνηση, επεξεργασία, καθιέρωση, αναθεώρηση και 
επικαιροποίηση σχετικού εγχειριδίου και διαδικασιών 
εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. 
θ Την καθιέρωση προγράμματος εσωτερικών επιθεω-
ρήσεων στις Μονάδες υπηρεσιών αεροναυτιλίας της 
ΓΔΠΥΑ, για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρι-
σης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας. ι. Την εισή-
γηση για τη βελτίωση και ανάπτυξη της Πολιτικής για την 
Ποιότητα στην αεροναυτιλία. ια. Την έκδοση οδηγιών 
και την παροχή συνδρομής προς τις μονάδες των διευ-
θύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών 
Αεροναυτιλίας για την εξειδίκευση των διαδικασιών 
Ποιότητας και την καθιέρωση εσωτερικών διαδικασιών 
Ποιότητας. ιβ. Τη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κα-
νονισμούς όπως ισχύουν για τα κύρια πεδία επιδόσεων 
(Ασφάλειας, Χωρητικότητας, Περιβάλλοντος και Οικονο-
μικής Αποδοτικότητας). ιγ. Την εισήγηση και τον συντο-
νισμό για την καθιέρωση Στόχων Ποιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. ιδ. Την 
εισήγηση καθιέρωσης δεικτών μέτρησης Ποιότητας. 
ιε. Την παρακολούθηση υλοποίησης των Στόχων Ποι-
ότητας και την εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέ-
τρων. ιστ. Τη μελέτη και την εισήγηση παροχής κινήτρων 
επίτευξης των Στόχων Ποιότητας. ιζ. Τη συνεργασία με 
όλες τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυν-
σης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για τον 
ορισμό κατά μονάδα ή υπηρεσία Υπεύθυνου Ποιότητας. 

ιη. Την διευκόλυνση επιθεωρήσεων του ολοκληρωμένου 
συστήματος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας από εντεταλ-
μένους για το σκοπό αυτό φορείς και όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. ιθ. Την 
επεξεργασία, προώθηση και παρακολούθηση λήψης και 
εφαρμογής των διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέ-
τρων Ποιότητας, βάσει των ευρημάτων επιθεωρήσεων 
στις μονάδες ή υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πα-
ροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας από εσωτερικές επιθε-
ωρήσεις και ελέγχους ή από εξουσιοδοτημένους προς 
τούτο οργανισμούς. κ. Την αξιολόγηση των επιδόσεων 
Ποιότητας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την εκπόνηση ετήσιας 
Έκθεσης Επιδόσεων του ολοκληρωμένου συστήματος 
της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών. κα. Την 
συμμετοχή στην κατάρτιση του σχεδίου επιδόσεων της 
ΓΔΠΥΑ σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.».

62. Μετά την περίπτωση (ιε) της παραγράφου (Δ) του 
άρθρου 55 του ν.4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται πε-
ριπτώσεις (ιστ), (ιζ), (ιη), (ιθ), (κ), (κα), (κβ), (κγ), (κδ), (κε), 
(κστ) ως εξής:

«ιστ. Την εκπόνηση, επεξεργασία, καθιέρωση, αναθε-
ώρηση και επικαιροποίηση της διαδικασίας διαχείρισης 
αλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών 
Αεροναυτιλίας.».

«ιζ. την συνεργασία για θέματα διαχείρισης του συστή-
ματος ασφάλειας με τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε καθώς και 
με διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς.».

«ιη. Την υποστήριξη του έργου της Δ/σης όσον αφορά 
την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος Ασφά-
λειας, Ποιότητας, Προστασίας και Περιβάλλοντος (Εσω-
τερικές επιθεωρήσεις, διαχείριση των Αξιολογήσεων 
Ασφάλειας και επικινδυνότητας των Αλλαγών, Έρευνες 
Ασφάλειας, μέτρηση επιδόσεων).».

«ιθ. Την εκπόνηση, επεξεργασία, καθιέρωση, αναθε-
ώρηση και επικαιροποίηση σχετικού εγχειριδίου και 
διαδικασιών εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών 
Αεροναυτιλίας.».

«κ. Τη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονι-
σμούς όπως ισχύουν για τα Κύρια Πεδία Επιδόσεων 
(Ασφάλεια, Χωρητικότητα, Περιβάλλον και Οικονομική 
Αποδοτικότητα).».

«κα. Τη συμμετοχή στην κατάρτιση του Σχεδίου Επι-
δόσεων της ΓΔΠΥΑ σε θέματα Ασφάλειας.».

«κβ. Την εισήγηση και τον συντονισμό για την καθιέ-
ρωση Στόχων Ασφάλειας της ΓΔΠΥΑ.».

«κγ. Την παρακολούθηση υλοποίησης των Στόχων 
Ασφάλειας και την εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων.».

«κδ. Τη μελέτη και την εισήγηση παροχής κινήτρων 
επίτευξης των Στόχων Ασφάλειας.».

«κε. Τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων του Ολοκληρω-
μένου Συστήματος των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας από 
εντεταλμένους για το σκοπό αυτό φορείς και όργανα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομο-
θεσία.».

«κστ. Την αξιολόγηση των Επιδόσεων Ασφάλειας σε 
συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών 
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αεροναυτιλίας και την εκπόνηση ετήσιας Έκθεσης Επι-
δόσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας 
της ΓΔΠΥΑ.».

«κζ. Την καθιέρωση προγράμματος εσωτερικών επιθε-
ωρήσεων στις Οργανικές Μονάδες υπηρεσιών Αεροναυ-
τιλίας της ΓΔΠΥΑ, για την παρακολούθηση της αποτελε-
σματικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας, Προστασίας και Πε-
ριβάλλοντος.».

63. Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης και η Δι-
εύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοι-
κητικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής 
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΠΥΑ) καταργούνται.

Άρθρο 3
Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αερολιμένων και 
Υδατοδρομίων (Γ.Δ.Δ.Α.Υ.)

1. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου (Β) του άρ-
θρου 60 του ν.4427/2016 (Α´ 188), η φράση «Εποπτική 
Αρχή Τελών Αερολιμένων» αντικαθίσταται από τη φράση 
«Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της 
Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων της Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας».

2. Μετά την περίπτωση (ιβ) της παραγράφου (Β) του 
άρθρου 61 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις (ιγ), (ιδ), (ιε), 
(ιστ), (ιζ) και (ιη) ως εξής: «ιγ. Συντονισμός για προώθηση 
προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση της Α.Π.Α. των 
προγραμμάτων ασφαλείας των αερολιμένων και λοιπών 
φορέων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΠΑΠΑ. 
ιδ. Συντονισμός και συνδρομή για τη διεκπεραίωση 
του έργου ασφάλειας από έκνομες ενέργειες στους αε-
ρολιμένες ευθύνης της ΥΠΑ καθώς και συνεργασία με 
τις συναρμόδιες Αρχές σε θέματα που αφορούν στην 
ομαλή διεξαγωγή των υπηρεσιών ασφαλείας σ’ αυτούς. 
ιε. Μέριμνα παρακολούθησης της υλοποίησης των 
σχεδίων δράσης των αερολιμένων ευθύνης της ΥΠΑ 
για την αποκατάσταση των ευρημάτων επιθεωρήσε-
ων ασφαλείας. ιστ. Το σχεδιασμό από τεχνικής άποψης 
των εγκαταστάσεων εξοπλισμού ασφάλειας σε μονάδες 
ευθύνης ΥΠΑ σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. 
ιζ. Την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τη διε-
νέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση των υπηρεσιών 
ασφάλειας αερομεταφορών στους αερολιμένες ευθύνης 
της ΥΠΑ. ιη. Την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών εξο-
πλισμού ασφαλείας από έκνομες ενέργειες σύμφωνα με 
το Ε.Π.Α.Π.Α.

3. Μετά την περίπτωση (ι) της παραγράφου (Α) του 
άρθρου 62 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται πε-
ριπτώσεις (ια), (ιβ) και (ιγ) ως εξής: «ια. Εκπόνηση και 
υποβολή σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Ασφαλείας και Ποιότητας αερολιμένων και Υδα-
τοδρομίων του άρθρου 61 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) για 
αποκατάσταση ευρημάτων επιθεωρήσεων ασφαλείας 
σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου 
Ασφαλείας πολιτικής Αεροπορίας. Τη συνεργασία με την 
εν λόγω Διεύθυνση για την εκπόνηση τεχνικών προδι-
αγραφών διαγωνισμών για την εγκατάσταση ιδιωτικών 

φορέων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. ιβ. Ενεργοποίη-
ση των θεσμοθετημένων σχεδίων για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων ανάγκης σε περιπτώσεις εκδήλωσης έκνο-
μων ενεργειών. ιγ. Καθορισμός γνωστών προμηθευτών 
προμηθειών αερολιμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του ΕΠΑΠΑ.».

4. Μετά την περίπτωση (δ) της παραγράφου (Β) του 
άρθρου 62 του ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθεται πε-
ρίπτωση (ε) ως εξής: «ε. Την συντήρηση κτιρίων, υπο-
δομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της 
αεροναυτιλίας.».

5. Μετά την περίπτωση (κ) του άρθρου 63 του 
ν. 4427/2016 (Α´ 188), προστίθενται περιπτώσεις (κα), 
(κβ), (κγ) και (κδ) ως εξής: «κα. Εκπόνηση και υποβολή 
σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφα-
λείας και Ποιότητας αερολιμένων και Υδατοδρομίων του 
άρθρου 61 του ν. 4427/2016 (Α´ 188) για αποκατάστα-
ση ευρημάτων επιθεωρήσεων ασφαλείας σύμφωνα με 
το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλείας 
πολιτικής Αεροπορίας. Τη συνεργασία με την εν λόγω 
Διεύθυνση για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών 
διαγωνισμών για την εγκατάσταση ιδιωτικών φορέων 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. κβ. Ενεργοποίηση των 
θεσμοθετημένων σχεδίων για την αντιμετώπιση κατα-
στάσεων ανάγκης σε περιπτώσεις εκδήλωσης έκνομων 
ενεργειών. κγ. Καθορισμός γνωστών προμηθευτών προ-
μηθειών αερολιμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
ΕΠΑΠΑ. κδ. Την μέριμνα για την τήρηση του προγράμ-
ματος ασφάλειας του αερολιμένα.

6. Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης και η Διεύ-
θυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικη-
τικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (ΓΔΔΑΥ) καταργούνται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Προσωπικό επί θητεία - Όργανα Διοίκησης 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Διοικητή

1. Ο Διοικητής, ενδεικτικά: α) προΐσταται των Υποδι-
οικητών και των υπηρεσιών της ΥΠΑ και εποπτεύει τη 
λειτουργία της, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες απο-
φάσεις σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία 
και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών, β) εγκρίνει τις διαδικασίες εσωτερικής 
λειτουργίας και συνεργασίας όλων των οργανικών μο-
νάδων της Υπηρεσίας, γ) είναι υπεύθυνος έναντι κάθε 
Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
και εκπροσωπεί την Υπηρεσία στο εσωτερικό αλλά και 
διεθνώς, δύναται δε να αναθέτει κατά περίπτωση την 
εκπροσώπηση στους Υποδιοικητές ή σε άλλα όργανα 
της ΥΠΑ, δ) εντέλλεται τις πάσης φύσεως πληρωμές της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εντός των πλαισίων 
του ετήσιου προϋπολογισμού της.

2. Ως προς τα οργανωτικά θέματα της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας, ο Διοικητής, ενδεικτικά: α) διασφαλίζει 
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ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επί μέρους 
οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Υπηρεσίας συμ-
βαδίζουν με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και 
τους τεθέντες στόχους και, επίσης, ελέγχει και εποπτεύει 
όλες τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, β) εισηγείται 
στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και στον 
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την έκδοση κοι-
νής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση ή κατάργηση 
οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών, 
κλάδων και ειδικοτήτων, γ) υποδεικνύει εκπροσώπους 
της Υπηρεσίας σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών ή άλλων Υπουργείων και Φο-
ρέων ή φορέων και συλλογικών οργάνων της αλλοδα-
πής, δ) εισηγείται για θέματα στέγασης και μεταστέγασης 
των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών.

3. Εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών, νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και την έκδοση κα-
νονιστικών πράξεων σε ζητήματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές του.

4. Εισηγείται για την υποβολή πρότασης για την έκδο-
ση προεδρικών διαταγμάτων συναφών με τις αρμοδιό-
τητες της Υπηρεσίας.

5. Υποβάλλει απαντήσεις της Υπηρεσίας, για ερωτή-
σεις, επερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, 
καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, 
προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, για την υποβοήθηση της άσκησης του 
κοινοβουλευτικού έργου.

6. Λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες 
που υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας 
πειθαρχικής δίωξης ενώπιον των αρμόδιων Πειθαρχικών 
Συμβουλίων.

Άρθρο 5
Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας ΥΠΑ

Η θητεία του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας ορίζεται 
πενταετής και τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης. Η θητεία του Υποδιοικητή παρα-
τείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό και την ανάληψη 
καθηκόντων από νέο.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας

Ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας ασκεί τις αρμοδιό-
τητες εκείνες που του αναθέτει ο Διοικητής ΥΠΑ και 
που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4427/2016 ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομο-
θεσίας, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται 
από τον Διοικητή ΥΠΑ ή τον Υποδιοικητή Διαχείρισης 
Αερολιμένων και Υδατοδρομίων. Ενδεικτικά και όχι απο-
κλειστικά ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας:

1. Εποπτεύει τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας λαμ-
βάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις αρμοδιότητάς 
του σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και 
σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ.

2. Είναι υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ, 
έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εκπροσωπεί την 
Υπηρεσία για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό αλλά και 
διεθνώς και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Δι-
οικητή ΥΠΑ.

3. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του επικουρεί τον 
Διοικητή στην άσκηση του έργου του και τον ενημερώ-
νει για τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας και εκτελεί τις 
Αποφάσεις του Διοικητή στο χώρο της Αεροναυτιλίας.

Άρθρο 7
Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων 
και Υδατοδρομίων

Η θητεία του Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων 
και Υδατοδρομίων ορίζεται πενταετής και τελεί σε καθε-
στώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία 
του Υποδιοικητή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον 
ορισμό και την ανάληψη καθηκόντων από νέο.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Υποδιοικητή Διαχείρισης 
Αερολιμένων και Υδατοδρομίων ΥΠΑ

Ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατο-
δρομίων ασκεί τις αρμοδιότητες εκείνες που του αναθέ-
τει ο Διοικητής και που προβλέπονται στις διατάξεις του 
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4427/2016 ή σε άλλες διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται 
ότι ασκούνται από τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή Αερο-
ναυτιλίας. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, ο Υποδιοι-
κητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

1. Εποπτεύει τη λειτουργία των Αερολιμένων και Υδα-
τοδρομίων στα οποία η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
είναι φορέας διαχείρισης λαμβάνοντας όλες τις αναγκαί-
ες αποφάσεις αρμοδιότητός του σύμφωνα με την εθνική 
και διεθνή νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται 
από τον Διοικητή ΥΠΑ.

2. Είναι υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ, 
έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εκπροσωπεί την 
Υπηρεσία για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό αλλά και 
διεθνώς και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Δι-
οικητή ΥΠΑ.

3. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, επικουρεί τον 
Διοικητή στην άσκηση του έργου του, τον ενημερώνει 
για την λειτουργία των Αερολιμένων και των Υδατοδρο-
μίων και εκτελεί τις Αποφάσεις του Διοικητή στο χώρο 
των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Υπάλληλοι, θέσεις, κλάδοι και τυπικά προσόντα

Άρθρο 9
Υπαγωγή

Στην ΥΠΑ λειτουργεί πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβού-
λιο Προσωπικού και πενταμελές Πρωτοβάθμιο Πειθαρ-
χικό Συμβούλιο Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως ισχύει. 
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Τα εν λόγω Συμβούλια συστήνονται και συγκροτούνται 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 10
Καταγραφή του υπηρετούντος προσωπικού 
και των υφισταμενων θέσεων της ΥΠΑ

1. Στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται η κατά την έκδοση του 
παρόντος υφιστάμενη κατανομή των εν γένει θέσεων της 
ΥΠΑ, ανά εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. 
Αναλυτικότερα αποτυπώνεται το σύνολο των οργανι-
κών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου (στήλη 3) και εξ αυτών το σύνολο των 
κατειλημμένων κατά την έκδοση του παρόντος (στήλη 
4) καθώς και το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων, 
δεσμευμένων (στήλη 7) ή προς διάθεση (στήλη 8). Επί-
σης καταγράφονται οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι 
δημοσίου δικαίου που καταλαμβάνουν προσωποπαγή 
θέση (στήλη 5) η οποία συστήθηκε κατά την με οποιο-
δήποτε τρόπο ένταξή τους στην ΥΠΑ. Η δέσμευση των 
κενών οργανικών θέσεων (στήλη 7) προκύπτει κατ’ 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 2673/2009, του ν. 3624/2007, 
του ν. 3448/2006 και του ν. 2725/1999 και των δημοσι-
ευμένων οριστικών αποτελεσμάτων διαγωνισμών του 
Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων.

2. Το σύνολο των οργανικών θέσεων μόνιμου προ-
σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της 

ΥΠΑ κατά την έκδοση του παρόντος ανέρχεται σε δύο 
χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (2.512) εκ των οποίων 
καταλαμβάνονται οι δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2.052). 
Κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού δημοσίου 
δικαίου παραμένουν οι τετρακόσιες εξήντα (460) εκ των 
οποίων σαράντα οκτώ (48) είναι ήδη δεσμευμένες και οι 
τετρακόσιες δώδεκα (412) προς διάθεση.

3. Κατά την έκδοση του παρόντος στην ΥΠΑ υπηρετούν 
καταλαμβάνοντας προσωποπαγή θέση μόνιμου υπαλ-
λήλου δημοσίου δικαίου τριάντα δύο (32) υπάλληλοι.

4. Κατ’ αντιστοιχία, αποτυπώνεται το σύνολο των ορ-
γανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφεξής ΙΔΑΧ (στήλη 9) 
και εξ αυτών το σύνολο των κατειλημμένων κατά την 
έκδοση του παρόντος (στήλη 10). Επίσης καταγράφονται 
οι υπηρετούντες υπάλληλοι ΙΔΑΧ που καταλαμβάνουν 
προσωποπαγή θέση (στήλη 11) η οποία συστήθηκε κατά 
την με οποιοδήποτε τρόπο ένταξή τους στην ΥΠΑ.

5. Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ 
της ΥΠΑ, κατά την έκδοση του παρόντος, ανέρχεται σε 
επτά (7), ενώ το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων 
ΙΔΑΧ σε οργανικές θέσεις είναι έξι (6).

6. Οι προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ στην 
ΥΠΑ ανέρχονται κατά τον χρόνο δημοσίευσης του πα-
ρόντος σε τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (378).
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Άρθρο 11
Θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού 
ανά κατηγορία στους νέους κλάδους 
και ειδικότητες της ΥΠΑ

Στον Πίνακα 2 απεικονίζεται ο αριθμός των θέσεων 
μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού, ανά εκπαιδευτική κα-
τηγορία, στους νέους κλάδους και ειδικότητες της ΥΠΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή Οργανικών Θέσεων μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων 

κατά εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στην ΥΠΑ

Κλάδοι και Ειδικότητες

Ο ρ γ α ν ι κ έ ς 

Θέσεις μονί-

μων υπαλλή-

λων δημοσί-

ου δικαίου

Οργανικές Θέ-

σεις υπαλλήλων 

με σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού 

δικαίου αορί-

στου χρόνου

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Αερολιμενικών 30 1

Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 705 1

Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO) 13 1

Ηλεκτρονικών (ATSEP) 77 1

Διοικητικών-Οικονομικών 76 9

Μηχανικών 32 1

Νομικών 5 1

Πληροφορικής 0 1

Χειριστών Αεροσκαφών 0 11

Μηχανικών Αεροσκαφών 0 1

Χειριστών Ελικοπτέρων 0 1

Τηλεφωνητών (προσωρινός) 1 0

Σύνολο 939 29

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Πληροφοριών Πτήσεων (A.F.I.S.O.) 212 4

Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P.) 329 2

Μηχανικών 78 13

Διοικητικού - Λογιστικού 34 15

Βιβλιοθηκονόμων 0 1

Χειριστών Αεροσκαφών 0 61

Χειριστών Ελικοπτέρων 0 1

Μηχανικών Αεροσκαφών  0 18

Υπομηχανικών Ψυκτικών 

(προσωρινός) 
2 0

Διοικητικών (προσωρινός) 2  0

Σύνολο 657 115

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διοικητικού - Λογιστικού 140 20

Τεχνικών 305 116

Προσωπικό Η/Υ 18 1

Τυπογράφων 10 0

Τηλεφωνητών 12 1

Χειριστών Αεροσκαφών 0 16

Μηχανικών Αεροσκαφών  0 16

Εργοδηγών (προσωρινός) 44 0

Εργοδηγών (προσωρινός) χωρίς πτυχίο 

ΤΕΙ 
24  0

Σύνολο 553 170

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρισμού 

και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων
36 26

Σύνολο 36 26

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ 2185 340

Άρθρο 12
Κατανομή μόνιμου προσωπικού ανά κατηγορία 
στους νέους κλάδους

Οι κατανεμημένοι, σύμφωνα με τις παραπάνω απο-
φάσεις, μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου, στις νέες 
δομές της ΥΠΑ, κατατάσσονται στους παρακάτω κλά-
δους ανά εκπαιδευτική κατηγορία, καταλαμβάνοντας 
οργανική θέση του κλάδου αυτού:

1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
1.1. Κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών.
1.2. Κλάδος ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.
1.3. Κλάδος ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων, προερχόμενου 

από την μετονομασία του κλάδου ΠΕ Τηλεπικοινωνιακών.
1.4. Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρονικών.
1.5. Κλάδος ΠΕ Νομικών.
1.6. Κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών.
1.7. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, όπως ορίζεται στο π.δ. 

50/2001.
2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
2.1. Κλάδος ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων, προερχόμενου 

από την μετονομασία του κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών.
2.2. Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών.
2.3. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών.
2.4. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
3.1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
3.2. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών.
3.3. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
3.4. Κλάδος ΔΕ Τυπογράφων.
3.5. Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών.
4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
4.1. Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρισμού 

και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων.

Άρθρο 13
Κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών

1. Ο κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών περιλαμβάνει τριάντα 
(30) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορί-
ζονται: α) πτυχίο ή δίπλωμα κατεύθυνσης Κοινωνικών ή 
Οικονομικών ή Θετικών ή Ανθρωπιστικών σπουδών ή 
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σπουδών Διοίκησης ή πτυχίο Νομικής ή Πληροφορικής 
ή Πολυτεχνικών Σχολών, από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή από ισότιμα Ιδρύματα της αλλοδαπής και β) η τουλά-
χιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.

3. Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορισμό 
ή μετάταξη θα προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα εκ των 
ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα στην εκάστοτε προκήρυξη, 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

4. Σε κάθε περίπτωση, κατά τον διορισμό ή την με-
τάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου

τομέα, στον κλάδο ΠΕ Αερολιμενικών απαιτείται του-
λάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.

5. Οι ήδη υπηρετούντες στην ΥΠΑ υπάλληλοι που 
έχουν κατά τον οιοδήποτε τρόπο ενταχθεί στο κλάδο ΠΕ

Αερολιμενικών συνεχίζουν να υπηρετούν στην ΥΠΑ 
ή κατανέμονται και τοποθετούνται στην ΑΠΑ, σύμφω-
να με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 76 του 
ν. 4427/2016, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που 
κατέχουν κατά την έκδοση του παρόντος.

6. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των 
υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις του κλάδου ΠΕ Αερο-
λιμενικών, αυτές δύναται να μεταφέρονται σε άλλους 
κλάδους με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ καταργούνται αυτο-
δίκαια. Με την αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων, 
ο κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών καταργείται.

Άρθρο 14
Κλάδος ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 
(EEK)

1. Ο κλάδος ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας πε-
ριλαμβάνει επτακόσιες πέντε (705) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου ορίζονται: α) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής, β) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας γ) 
ειδικές δεξιότητες όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά 
είναι η διατήρηση της προσοχής και της συγκέντρωσης, 
η παρατηρητικότητα, η μνήμη, η αντίληψη του χώρου και 
του χρόνου και οπωσδήποτε η ορθοφωνία διαπιστού-
μενων στο σύνολό τους κατόπιν εξέτασης από ειδική 
προς τούτο συγκροτούμενης Επιτροπής δ) πιστοποιητικό 
υγείας Γ’ κατηγορίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις ε) ηλικία μέχρι τριάντα οκτώ (38) ετών.

3. Το σύνολο των ανωτέρω προσόντων απαιτείται να 
συντρέχουν και στην περίπτωση των μετατάξεων.

4. Το έργο της παροχής πληροφοριών πτήσεων αεροδρο-
μίου (AFIS) συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα των υπαλ-
λήλων του Κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου 
ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας να διατηρεί σε ισχύ 
το ανωτέρω πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας δεν επι-
τρέπεται: α) η από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών 
καθηκόντων και β) η τοποθέτησή του σε οργανική μο-
νάδα 24ωρης λειτουργίας.

6. Οι ήδη υπηρετούντες στην ΥΠΑ υπάλληλοι που 
έχουν κατά τον οιοδήποτε τρόπο ενταχθεί στο κλάδο 
ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ δύναται 
να συνεχίσουν να υπηρετούν στην ΥΠΑ ή να κατανε-

μηθούν και τοποθετηθούν στην ΑΠΑ σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των Υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 
76 του ν. 4427/2016 περί κατανομής και τοποθέτησης 
του προσωπικού του υφιστάμενου κλάδου ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως των τυπικών προ-
σόντων που κατέχουν κατά την έκδοση του παρόντος.

7. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας που, κατά τον χρόνο έκδοσης του πα-
ρόντος, υπηρετούν στην Εθνική Εποπτική Αρχή Αερο-
ναυτιλίας, στη Διεύθυνση Κανονισμών Αεροναυτιλίας 
της ΥΠΑ, λόγω μακράς και εξειδικευμένης εμπειρίας: 
α) κατανέμονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις των Υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 76 
του ν. 4427/2016 στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας β) επιτρέπεται, για την εξυπηρέ-
τηση των υπηρεσιακών αναγκών, η μετέπειτα μετάταξή 
τους από την ΑΠΑ στην ΥΠΑ με μόνη προϋπόθεση την 
κοινή προς τούτο απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Υποδομών και του Διοικητή ΑΠΑ γ) για το σύνολο 
του χρονικού διαστήματος που υπηρετούν στην ΑΠΑ, 
θεωρείται ότι συνεχίζουν να ασκούν το σύνολο των καθη-
κόντων της ειδικότητας που κατείχαν, και κατά τον οιοδή-
ποτε τρόπο διατηρούσαν, μέχρι την τοποθέτησή τους στη 
ΑΠΑ και συνεχίζουν να εντάσσονται στις προβλέψεις των 
άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 (A’ 16) όπως ισχύει.

Άρθρο 15
Κλάδος ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων (A.F.I.SO. - 
Aerodrome Flight Information Service Officers)

1. Ο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδος ΠΕ 
Τηλεπικοινωνιακών μετονομάζεται σε ΠΕ Πληροφοριών 
Πτήσεων και περιλαμβάνει δέκα τρείς (13) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζο-
νται: α) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής β) 
η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας γ) το πιστο-
ποιητικού υγείας Γ’ κατηγορίας που χορηγείται σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορισμό 
ή μετάταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών 
Πτήσεων της ΥΠΑ προσδιορίζονται στην σχετική προκή-
ρυξη με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών τα συγκεκριμένα πτυχία ή διπλώματα, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Σε κάθε περίπτωση για τον διορισμό ή την μετάταξη 
στον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFIS) απαιτείται 
η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας καθώς και η 
κατοχή πιστοποιητικού υγείας Γ’ κατηγορίας που χορη-
γείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ 
Πληροφοριών Πτήσεων να διατηρεί σε ισχύ το ανωτέρω 
πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας: α) δεν επιτρέπεται η 
από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων, 
β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε οργανική μο-
νάδα 24ωρης λειτουργίας, γ) ασκεί υποστηρικτικό και 
όχι επιχειρησιακό έργο δ) του ανατίθενται παράλληλα 
καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό.

6. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τηλεπικοινωνιακών που 
κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος διαθέτουν δίπλω-
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μα ή πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που προβλέ-
πεται ως προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών, 
κατατάσσονται χωρίς κανένα ηλικιακό ή άλλο περιορισμό 
τυπικού προσόντος στον Κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών. Με την 
κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων του κλάδου των ΠΕ 
Τηλεπικοινωνιακών στον κλάδο των ΠΕ Ηλεκτρονικών 
αντίστοιχα αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων 
του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών και μειώνεται ο αριθμός 
των οργανικών θέσεων του κλάδου των ΠΕ Πληροφοριών 
Πτήσεων του παρόντος. Για την υλοποίηση της μετάτα-
ξης της παρούσας παραγράφου δεν αποτελεί κώλυμα η 
έλλειψη πιστοποιητικού υγείας Γ’ κατηγορίας.

7. Κατ’ εξαίρεση, υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την 
έκδοση του παρόντος στον κλάδο ΠΕ Τηλεπικοινωνι-
ακών που μετονομάστηκε διά του παρόντος ΠΕ Πλη-
ροφοριών Πτήσεων και διαθέτουν δίπλωμα ή πτυχίο 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που προβλέπεται ως 
προσόν διορισμού του Κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών δεν 
μετατάσσονται στον κλάδο των ΠΕ Ηλεκτρονικών και 
παραμένουν στον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων 
μόνο κατόπιν αίτησής τους προς τον Διοικητή ΥΠΑ και 
εκδιδομένης προς τούτο σχετικής πράξης του Διοικητή.

8. Οι υπάλληλοι που παραμένουν στον κλάδο ΠΕ Πλη-
ροφοριών Πτήσεων συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα 
του κλάδου τους και με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ ανα-
τίθενται σε αυτούς παράλληλα καθήκοντα, χωρίς χρονικό 
περιορισμό, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

9. Κύριο καθήκον των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ 
Πληροφοριών Πτήσεων είναι η εξυπηρέτηση του έρ-
γου παροχής AFIS, δηλαδή Πληροφοριών Πτήσεων Αε-
ροδρομίων, στα Αεροδρόμια AFIS, όπου δεν παρέχεται 
εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από υπαλ-
λήλους του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

10. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται από τον κλάδο ΠΕ 
Πληροφοριών Πτήσεων στον κλάδο ΠΕ Ηλεκτρονικών 
συνεχίζουν να προσφέρουν έργο Παροχής Πληροφορι-
ών Πτήσεων (AFIS) στα Αεροδρόμια όπου τοποθετού-
νται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, εκτελώντας 
παράλληλα καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό, μετά 
από απόφαση Διοικητή ΥΠΑ.

11. Οι ανωτέρω υπάλληλοι οφείλουν να διατηρούν σε 
ισχύ το πιστοποιητικό υγείας Γ κατηγορίας όπως προ-
βλέπεται για αμφότερους κλάδους ΠΕ Πληροφοριών 
Πτήσεων και ΠΕ Ηλεκτρονικών.

12. Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ 
Πληροφοριών Πτήσεων του παρόντος άρθρου, οφεί-
λουν εντός 60 ημερών από την κατάταξή τους να προ-
σκομίσουν στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 
και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, 
Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού της 
ΥΠΑ, πιστοποιητικό υγείας Γ΄ κατηγορίας εκδοθέν σύμ-
φωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Με απόφαση 
Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες 
εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 16
Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P. – Air Traffic 
Safety Electronics Personnel)

1. Ο κλάδος ΠΕ Ηλεκτρονικών περιλαμβάνει εβδομή-
ντα επτά (77) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορί-
ζονται: α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή πτυ-
χίο Φυσικής με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην 
Ραδιοηλεκτρολογία ή πτυχίο Φυσικής με μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική ή ισότιμο και αντί-
στοιχο της αλλοδαπής, β) η άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, γ) πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας που χο-
ρηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Τα ανωτέρω τυπικά προσόντα απαιτούνται και στην 
περίπτωση μετάταξης υπαλλήλων άλλων κλάδων της 
ΥΠΑ ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα στον κλάδο 
ΠΕ Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών και την εκάστοτε προκήρυξη θα καθορίζονται, 
σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα συγκεκριμένα 
πτυχία που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων στην 
περίπτωση του διορισμού ή της μετάταξης. Σε κάθε 
περίπτωση κατά την μετάταξη υπαλλήλων από άλλους 
φορείς του δημοσίου τομέα στον κλάδο των ΠΕ Ηλεκτρο-
νικών απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου 
ΠΕ Ηλεκτρονικών να διατηρεί σε ισχύ το ανωτέρω πι-
στοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας: α) δεν επιτρέπεται η 
από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων, 
β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε οργανική μο-
νάδα 24ωρης λειτουργίας, γ) ασκεί υποστηρικτικό και 
όχι επιχειρησιακό έργο, δ) του ανατίθενται παράλληλα 
καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό.

6. Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ 
Ηλεκτρονικών του παρόντος άρθρου, οφείλουν εντός 60 
ημερών από την κατάταξή τους να προσκομίσουν στη 
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής 
Υποστήριξης και Συντονισμού της ΥΠΑ, πιστοποιητικό 
υγείας Γ΄ κατηγορίας εκδοθέν σύμφωνα με τις κείμενες 
σχετικές διατάξεις. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορί-
ζονται περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 17
Κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών

1. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών περιλαμ-
βάνει εβδομήντα έξι (76) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου ορίζονται: α) πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε 
τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, 
περιλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών επι-
λογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, κατά 
τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών και την εκάστοτε προκήρυξη δύνανται να κα-
θορίζονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, συ-
γκεκριμένα πτυχία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που 
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απαιτούνται για την πλήρωση θέσεων του κλάδου, σε 
περίπτωση διορισμού ή μετάταξης.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω τυπικά προσό-
ντα απαιτούνται τόσο για τη μετάταξη υπαλλήλων από 
άλλους κλάδους της ΥΠΑ όσο και για τη μετάταξη υπαλ-
λήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.

Άρθρο 18
Κλάδος ΠΕ Νομικών

1. Ο κλάδος ΠΕ Νομικών περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις.
2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 

κλάδου ορίζονται: α) πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής και β) η τουλάχιστον καλή γνώση 
ξένης γλώσσας.

3. Τα παραπάνω τυπικά προσόντα απαιτούνται τόσο 
για τη μετάταξη υπαλλήλων από άλλους κλάδους της 
ΥΠΑ όσο και για τη μετάταξη υπαλλήλων από άλλους 
φορείς του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 19
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών

1. Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τριάντα δύο 
(32) θέσεις.

2. Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών μπορούν να ενταχθούν οι 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπάλληλοι της ΥΠΑ, 
οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείων και 
Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, όπως ορίζεται στο 
π.δ. 50/2001.

3. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου αυτού ορίζονται: α) το ομώνυμο ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας, δίπλωμα Πολυτεχνείου 
ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, 
όπως ορίζεται στο π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.

4. Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορι-
σμό ή μετάταξη θα προσδιορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε 
προκήρυξη τα συγκεκριμένα πτυχία ή διπλώματα, σύμ-
φωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 20
Κλάδος ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (A.F.I.S.O. - 
Aerodrome Flight Information Service Officers)

1. Ο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδος ΤΕ 
Τηλεπικοινωνιακών μετονομάζεται σε ΤΕ Πληροφοριών 
Πτήσεων και περιλαμβάνει διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζο-
νται: α) το πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των 
πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ισότιμο πτυχίο σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) η τουλάχιστον καλή γνώ-
ση ξένης γλώσσας γ) Πιστοποιητικό Υγείας Γ’ κατηγορίας.

3. Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων του κλάδου 
ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFIS), με διορισμό ή μετά-
ταξη, προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη τα 
συγκεκριμένα πτυχία εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Σε κάθε περίπτωση για την μετάταξη στον κλάδο ΤΕ 
Πληροφοριών Πτήσης απαιτείται η τουλάχιστον καλή 
γνώση ξένης γλώσσας καθώς και η κατοχή πιστοποιητι-
κού υγείας Γ’ κατηγορίας.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ 
Πληροφοριών Πτήσεων να διατηρεί σε ισχύ το ανωτέρω 
πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας: α) δεν επιτρέπεται 
η από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων 
β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε οργανική μο-
νάδα 24ωρης λειτουργίας γ) ασκεί υποστηρικτικό και 
όχι επιχειρησιακό έργο δ) του ανατίθενται παράλληλα 
καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό.

6. Κύριο καθήκον των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Πλη-
ροφοριών Πτήσης είναι η εξυπηρέτηση του έργου παρο-
χής AFIS, δηλαδή Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίων 
στα Αεροδρόμια AFIS όπου δεν παρέχεται εξυπηρέτηση 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από υπαλλήλους του 
κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

7. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών που 
κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος διαθέτουν πτυχίο 
τεχνολογικής εκπαίδευσης, που προβλέπεται ως προσόν 
διορισμού στον κλάδο ΤΕ Ηλεκτρονικών, κατατάσσονται 
χωρίς κανένα άλλο περιορισμό τυπικού ή ουσιαστικού 
προσόντος, και ιδίως ηλικιακών ορίων, στον κλάδο ΤΕ 
Ηλεκτρονικών εκδιδομένης προς τούτο σχετικής πράξης 
του Διοικητή ΥΠΑ και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση ή 
διαδικασία.

8. Κατ’ εξαίρεση, υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την 
έκδοση του παρόντος στον κλάδο ΤΕ Τηλεπικοινωνια-
κών και διαθέτουν πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
που προβλέπεται ως προσόν διορισμού του κλάδου ΤΕ 
Ηλεκτρονικών, δεν μετατάσσονται στον κλάδο των ΤΕ 
Ηλεκτρονικών μόνο κατόπιν αίτησής τους προς τον Διοι-
κητή ΥΠΑ και εκδιδομένης προς τούτο σχετικής πράξης 
του Διοικητή ΥΠΑ.

9. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ Πλη-
ροφοριών Πτήσης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα 
του κλάδου τους, και κυρίως το έργο AFIS στα αεροδρό-
μια όπου το έργο του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν 
εξυπηρετείται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας και με απόφαση του Διοικητή 
ΥΠΑ ανατίθενται σε αυτούς παράλληλα καθήκοντα χωρίς 
χρονικό περιορισμό.

10. Με την κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων του 
κλάδου των ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών στον κλάδο των ΤΕ 
Ηλεκτρονικών αυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των ορ-
γανικών θέσεων του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών και μειώ-
νεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων του κλάδου των 
ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων. Για τη διαπίστωση των πα-
ραπάνω εκδίδεται σχετική απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ.

11. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιών που 
σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στον κλάδο 
ΤΕ Ηλεκτρονικών εξακολουθούν να παρέχουν την υπη-
ρεσία Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου 
(AFIS) για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης άλλων 
υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ στο έργο της πα-
ροχής Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου (AFIS) κατά 
το άρθ. 70 του ν. 4427/2016.
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12. Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ 
Πληροφοριών Πτήσεων του παρόντος άρθρου, οφείλουν 
εντός χρονικού διαστήματος 60 ημερών από την κατά-
ταξή τους να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Διοικητικής 
Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισμού της ΥΠΑ, πιστοποιητικό υγείας Γ΄ κατηγορίας 
εκδοθέν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 
Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται περαιτέρω 
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 21
Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P. – Air Traffic 
Safety Electronics Personnel)

1. Ο Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών περιλαμβάνει τριακόσιες 
είκοσι εννέα (329) θέσεις.

2. Ως προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου ορίζονται τα ακόλουθα: α) πτυχίο τεχνολογικής 
εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών για την ειδικότητα 
των ηλεκτρονικών ή πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
κατεύθυνσης Πληροφορικής για την ειδικότητα της πλη-
ροφορικής όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 του π.δ. 
50/2001 (Α’ 39) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή το ομώ-
νυμο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. 
και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής β) η άριστη γνώση της αγγλι-
κής γλώσσας και γ) πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας που 
χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Τα ανωτέρω τυπικά προσόντα απαιτούνται και στην 
περίπτωση μετάταξης υπαλλήλων άλλων κλάδων τε-
χνολογικής εκπαίδευσης της ΥΠΑ ή άλλων φορέων του 
δημοσίου τομέα στον κλάδο των ΤΕ Ηλεκτρονικών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών και την εκάστοτε προκήρυξη θα καθορίζονται, σύμ-
φωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα συγκεκριμένα εκ 
των ανωτέρω πτυχίων που απαιτούνται για την κάλυψη 
θέσεων στην περίπτωση του διορισμού ή της μετάταξης.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας υπαλλήλου του κλάδου 
ΤΕ Ηλεκτρονικών να διατηρεί σε ισχύ το ανωτέρω πι-
στοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας: α) δεν επιτρέπεται η 
από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών καθηκόντων 
β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε οργανική μο-
νάδα 24ωρης λειτουργίας γ) ασκεί υποστηρικτικό και 
όχι επιχειρησιακό έργο δ) του ανατίθενται παράλληλα 
καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό.

6. Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ 
Ηλεκτρονικών του παρόντος άρθρου, οφείλουν εντός 
χρονικού διαστήματος 60 ημερών από την κατάταξή 
τους να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Διοικητικής 
Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισμού της ΥΠΑ, πιστοποιητικό υγείας Γ΄ κατηγορίας 
εκδοθέν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 
Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται περαιτέρω 
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 22
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών

1. Ο Κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει εβδομήντα 
οκτώ (78) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου ορίζονται: α), το ομώνυμο ή το αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης, περιλαμ-
βανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το 
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 15 του 
π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.

3. Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορισμό ή 
με μετάταξη θα προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκή-
ρυξη τα συγκεκριμένα πτυχία ή διπλώματα εκ των ανω-
τέρω, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Η επιμέρους κατανομή των οργανικών θέσεων ανά 
ειδικότητα του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών προσδιορίζεται με 
απόφαση Διοικητή ΥΠΑ κατόπιν της έκδοσης και εφαρ-
μογής των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 76 του 
ν. 4427/2016.

Άρθρο 23
Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1. Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού περιλαμβάνει 
συνολικά τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.

2. Ως προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου ορίζονται: α) το πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, περιλαμβα-
νομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ισότιμων τίτλων 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το 
π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
β) η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.

3. Κατά την διαδικασία πλήρωσης θέσεων με διορισμό ή 
μετάταξη θα προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών και την εκάστοτε προκήρυξη 
τα συγκεκριμένα πτυχία ή διπλώματα εκ των ανωτέρω, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω τυπικά προσόντα 
απαιτείται να συντρέχουν και στην περίπτωση μετάταξης 
υπαλλήλων από άλλο κλάδο της ΥΠΑ ή άλλου φορέα του 
δημοσίου τομέα στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 
του παρόντος.

Άρθρο 24
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

1. Ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού περιλαμβάνει 
εκατόν σαράντα (140) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου αυτού ορίζονται: α) οι αναφερόμενοι τίτλοι εκ-
παίδευσης στο άρθρο 18 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η τουλάχιστον καλή 
γνώση ξένης γλώσσας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών και την εκάστοτε προκήρυξη θα καθορίζονται, 
σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα τυπικά προ-
σόντα για την πρόσληψη ή την μετάταξη υπαλλήλων 
στον κλάδο.

4. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρό-
ντος στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών κατατάσσονται στον 
κλάδο ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού ανεξαρτήτως τυ-
πικών προσόντων, εκτός εκείνων που έχουν διοριστεί 
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σύμφωνα με τις προστατευτικές για τους τυφλούς νομο-
θετικές ρυθμίσεις, οι οποίοι παραμένουν στον κλάδο ΔΕ 
Τηλεφωνητών. Οι κατειλημμένες θέσεις του κλάδου ΔΕ 
Τηλεφωνητών που καταλαμβάνονται από υπαλλήλους 
που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις προστατευτικές για 
τους τυφλούς νομοθετικές ρυθμίσεις καταργούνται με 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών.

Άρθρο 25
Κλάδος ΔΕ Τεχνικών

1. Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει συνολικά τρι-
ακόσιες πέντε μία (305) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου αυτού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
20 και 21 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ 
Τεχνικός κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών χωρίς 
άλλη προϋπόθεση ή περιορισμό.

Άρθρο 26
Κλάδος ΔΕ Προσωπικό 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)

1. Ο κλάδος ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών (Η/Υ) περιλαμβάνει δέκα οκτώ (18) θέσεις.

2. Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου αυτού ορίζονται στο άρθρο 19 του π.δ. 50/2001 
(Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η του-
λάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας.

3. Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ 
Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κατατάσσονται 
στον κλάδο ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
(Η/Υ) χωρίς άλλη προϋπόθεση ή περιορισμό.

Άρθρο 27
Κλάδος ΔΕ Τυπογράφων

1. Ο Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας περιλαμβάνει δέκα θέσεις 
(10) θέσεις.

2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου αυτού ορίζοντα στο άρθρο 24 του π.δ. 50/2001 
(Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ Τυ-
πογραφίας κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας 
χωρίς άλλο περιορισμό.

Άρθρο 28
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών

1. Ο κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών περιλαμβάνει δώδεκα 
(12) θέσεις.

2. Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
κλάδου αυτού ορίζονται στο άρθρο 23 του π.δ. 50/2001 (Α’ 
39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επιπλέον τουλά-
χιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας. Οι θέσεις του κλάδου 
ΔΕ Τηλεφωνητών που καταλαμβάνονται από υπαλλήλους 
που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις προστατευτικές για 
τους τυφλούς νομοθετικές ρυθμίσεις καταργούνται με 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών.

3. Με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του συ-
νόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων, καταργείται ο 
κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών.

Άρθρο 29
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρι-
σμού και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων

1. Ο Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρισμού 
και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει τριάντα έξι 
(36) θέσεις.

2. Στα καθήκοντα των υπαλλήλων του κλάδου αυτού 
ενδεικτικά περιλαμβάνονται: του επιστάτη, του αποθη-
κάριου ή του βοηθού αποθηκάριου, του φύλακα, του 
νυχτοφύλακα, του εργάτη, η εκτέλεση εργασιών όπως 
η μεταφορά εγγράφων, φακέλων, επίπλων και οποιου-
δήποτε σκεύους, συσκευής ή αντικειμένου, ο χειρισμός 
μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων, η ταξινόμη-
ση εγγράφων, η εποπτεία κτιρίων, η φύλαξη χώρων, η 
επιμέλεια, ο ευπρεπισμός και καθαρισμός εσωτερικών 
χώρων και του εξοπλισμού, των χώρων υγιεινής και των 
εξωτερικών χώρων και κήπων και κάθε είδους βοηθη-
τικές ή χειρωνακτικές ή οικοδομικές εργασίες καθώς 
και κάθε άλλη εργασία που ορίζεται με απόφαση του 
Διοικητή ΥΠΑ.

Άρθρο 30
Προσωρινοί κλάδοι

1. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
μόνιμοι υπάλληλοι των προσωρινών κλάδων κατατάσ-
σονται σε αντίστοιχες ομοιόβαθμες θέσεις των προσωρι-
νών κλάδων που ανήκουν και συνεχίζουν να υπηρετούν 
με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία, κλάδο 
και ειδικότητα.

2. Mε απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ, οι θέσεις προσωρι-
νών κλάδων που κατέχουν υπάλληλοι της ΥΠΑ, μεταφέ-
ρονται σε άλλους κλάδους, μετά την καθ’ οιοδήποτε τρό-
πο αποχώρησή τους. Με την αποχώρηση του συνόλου 
των υπαλλήλων που υπηρετούν σε προσωρινούς κλά-
δους, οι αντίστοιχοι προσωρινοί κλάδοι καταργούνται.

Άρθρο 31
Σύνολο Οργανικών θέσεων κατά Κατηγορία 
και Κλάδο μόνιμου προσωπικού στην ΥΠΑ

1. Με τη δημοσίευση του παρόντος το σύνολο των 
οργανικών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων ανέρχονται σε 
δύο χιλιάδες εκατό ογδόντα πέντε (2.185), όπως αποτυ-
πώνεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 2 «Οργανικές 
Θέσεις Μόνιμων Υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου».

2. Μετά την κατάταξη των μόνιμων υπαλλήλων σε 
κλάδους και κατηγορίες σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 76 του ν. 4427/2016, με απόφαση 
Διοικητή ΥΠΑ διαπιστώνεται ο ακριβής αριθμός των κα-
τειλημμένων, κενών προς πλήρωση και δεσμευμένων 
κενών οργανικών θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία και 
εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη.

3. Οι κενές οργανικές θέσεις αντιστοιχούν στον κλάδο 
συνολικά και η πλήρωσή τους προσδιορίζεται με την 
εκάστοτε προκήρυξη διορισμού ή διαδικασία μετάταξης.

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάταξης 
του μόνιμου προσωπικού δημοσίου δικαίου στις αντί-
στοιχες οργανικές θέσεις, εκδίδεται σχετική διαπιστω-
τική πράξη του Διοικητή ΥΠΑ.
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Άρθρο 32
Οργανικές θέσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά 
εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

1. Με το παρόν, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην ΥΠΑ, ανέρχονται συνολικά σε τριακόσιες σαράντα 
(340). Οι θέσεις κατανέμονται στις εξής ειδικότητες ανά 
εκπαιδευτική κατηγορία:

1. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
1.1. Ειδικότητα ΠΕ Αερολιμενικών.
1.2. Ειδικότητα ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.
1.3. Ειδικότητα ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων (A.F.I.S.O.)
1.4. Ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P.)
1.5. Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής.
1.6. Ειδικότητα ΠΕ Νομικών.
1.7. Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών.
1.8. Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών.
1.9. Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών Αεροσκαφών
1.10. Ειδικότητα ΠΕ Χειριστών Αεροσκαφών/Ελικο-

πτέρων.
2. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
2.1. Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών.
2.2. Ειδικότητα ΤΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P.)
2.3. Ειδικότητα ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (A.F.I.S.O.)
2.4. Ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.
2.5. Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών Αεροσκαφών.
2.6. Ειδικότητα ΤΕ Χειριστών Αεροσκαφών.
2.7. Ειδικότητα ΤΕ Χειριστών Ελικοπτέρων.
2.8. Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
3. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
3.1. Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Αεροσκαφών/Ελικοπτέ-

ρων.
3.2. Ειδικότητα ΔΕ Μηχανικών Αεροσκαφών.
3.3. Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών.
3.4. Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
3.5. Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών.
3.6. Ειδικότητα ΔΕ Τηλεφωνητών.
4. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καθαρισμού 

και Φυλάκων Νυκτοφυλάκων.
2. Στις ανωτέρω ειδικότητες ανά εκπαιδευτική κατηγο-

ρία, κατατάσσονται υπάλληλοι που κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση 
ΙΔΑΧ στην ΥΠΑ. Η κατανομή των υπαλλήλων θα γίνει 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76 
του ν. 4427/2016.

3. Στην περίπτωση μεταφοράς υπαλλήλων ΙΔΑΧ από 
άλλους φορείς του δημοσίου τομέα στην ΥΠΑ, οι μετα-
φερόμενοι υπάλληλοι εντάσσονται σε μία από τις παρα-
πάνω ειδικότητες ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

4. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρό-
ντος ΙΔΑΧ υπάλληλοι σε προσωποπαγή θέση δύναται να 
καταταχθούν στην ειδικότητα που ήδη υπηρετούν ή σε 
άλλη ειδικότητα σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα 
και τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 33
Προσόντα προσωπικού εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)

1. Προσόντα για την πρόσληψη προσωπικού εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για τις 
ειδικότητες ταυτόσημες ή όμοιες με την ονομασία κλά-
δων μονίμου προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα 
στο παρόν προσόντα του αντίστοιχου κλάδου μονίμου 
προσωπικού.

2. Προσόντα για την πρόσληψη προσωπικού εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για τις 
ειδικότητες για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχος κλά-
δος μονίμου προσωπικού ισχύουν τα προβλεπόμενα 
για τις αντίστοιχες ειδικότητες που περιγράφονται στο 
π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

3. Τα ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη προσωπι-
κού εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) 
για τις ειδικότητες των ΤΕ Χειριστών Αεροσκαφών και 
των ΤΕ Χειριστών Ελικοπτέρων, ακολουθούν τις προβλέ-
ψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής 
της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό τεχνικών 
απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά 
το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πιστοποίηση του 
προσλαμβανόμενου προσωπικού οφείλει να ακολουθεί 
τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, Μέρος Πτυχίου 
Πληρώματος Πτήσης - FCL του παραπάνω Κανονισμού, 
όπως ισχύει.

Α) Για τον Χειριστή Αεροσκαφών ως ελάχιστα προσό-
ντα πρόσληψης ορίζονται και απαιτείται ταυτόχρονα να 
συντρέχουν:

i. Πτυχίο (Άδεια) Χειριστή Αεροσκαφών Εμπορικών 
Μεταφορών – A.T.P.L.(A) στο σύνολό του σε ισχύ.

ii. Ικανότητα Οργάνων I.R. πολυκινητήριων για αερο-
πλάνα.

iii. Ιατρικό Πιστοποιητικό Κατηγορίας 1 (χωρίς κανένα 
περιορισμό).

iv. Πιστοποιημένο Επίπεδο Γλωσσομάθειας για τις ανά-
γκες της αεροπλοΐας 5 ή 6 στην κλίμακα αξιολόγησης 
ICAO (ICAO Level 5 or 6 English Language Proficiency).

v. Χειριστής Αεροσκαφών (Κ1) τουλάχιστον σε ένα 
τύπο αεροσκάφους.

Το σύνολο των παραπάνω προσόντων θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε ισχύ και αποτελούν τα 
ελάχιστα απαιτούμενα για την πρόσληψη Χειριστή Αε-
ροσκάφους στην ΥΠΑ Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και 
την εκάστοτε προκήρυξη πρόσληψης, εξειδικεύονται πε-
ραιτέρω και προσδιορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και 
τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Β) Για τον Χειριστή Ελικοπτέρων ως ελάχιστα προσό-
ντα πρόσληψης ορίζονται και απαιτείται ταυτόχρονα να 
συντρέχουν:

i. Πτυχίο (Άδεια) Χειριστή Αεροσκαφών Εμπορικών 
Μεταφορών – A.T.P.L.(Η) στο σύνολό του σε ισχύ.

ii. Ικανότητα Οργάνων I.R. πολυκινητήριων ή μονοκι-
νητήριων ελικοπτέρων.

iii. Ιατρικό Πιστοποιητικό Κατηγορίας 1 (χωρίς κανένα 
περιορισμό).
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iv. Πιστοποιημένο Επίπεδο Γλωσσομάθειας για τις ανά-
γκες της αεροπλοΐας 5 ή 6 στην κλίμακα αξιολόγησης 
ICAO (ICAO Level 5 or 6 English Language Proficiency).

v. Να είναι Χειριστής Ελικοπτέρων (Κ1) τουλάχιστον σε 
ένα τύπο ελικοπτέρου.

Το σύνολο των παραπάνω προσόντων θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε ισχύ και αποτελούν 
τα ελάχιστα απαιτούμενα για την πρόσληψη Χειριστή 
Ελικοπτέρου στην ΥΠΑ Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και 
την εκάστοτε προκήρυξη πρόσληψης, εξειδικεύονται πε-
ραιτέρω και προσδιορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και 
τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Επιπρόσθετα για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκ-
παίδευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε 
Τμήματος Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου, για την κα-
τηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απαιτείται πτυχίο 
οποιουδήποτε Τμήματος τεχνολογικής εκπαίδευσης 
και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο 
οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σπουδών Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.

4. Στην περίπτωση αδυναμίας διατήρησης σε ισχύ του 
απαιτημένου πτυχίου ATPL(Α) ή ATPL(H) για οποιονδήπο-
τε λόγω και ιδίως για λόγους υγείας, ο υπάλληλος: α) δεν 
επιτρέπεται η από μέρους του άσκηση επιχειρησιακών 
καθηκόντων β) δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του σε 
οργανική μονάδα 24ωρης λειτουργίας γ) ασκεί υποστη-
ρικτικό και όχι επιχειρησιακό έργο δ) του ανατίθενται 
παράλληλα καθήκοντα χωρίς χρονικό περιορισμό.

5. Τα προσόντα για την πρόσληψη προσωπικού εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) για τις 
ειδικότητες των Μηχανικών Αεροσκαφών ακολουθούν 
τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 
της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 για τη διαρκή 
αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προ-
ϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση 
των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για 
τα εν λόγω καθήκοντα. Η πιστοποίηση του προσωπικού 
οφείλει να ακολουθεί τις προβλέψεις του Παραρτήματος 
ΙΙΙ, Μέρος 66 του παραπάνω Κανονισμού, όπως ισχύει. 
Για κάθε μία από τις κατηγορίες τα προσόντα ορίζονται 
ως εξής:

Α) Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής 
Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλων σχολών της αλ-
λοδαπής β) η κατοχή σε ισχύ Πτυχίου Συντήρησης Αερο-
σκάφους κατηγορίας Α ή Β1 ή Β2 ή Β3 ή C όπως ορίζονται 
στη παράγραφο 66.Α.3 του Τμήματος Α, της Ενότητας Α 
του Μέρους 66 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής γ) η καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. Η κατηγορία Πτυχίου Συντήρησης 
Αεροσκάφους προσδιορίζεται με απόφαση Διοικητή 
ΥΠΑ και την εκάστοτε προκήρυξη σύμφωνα με τις υπη-
ρεσιακές ανάγκες.

Β) Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: α) Πτυ-
χίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότι-
μο τίτλων σχολών της αλλοδαπής β) η κατοχή σε ισχύ 
Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους κατηγορίας Α ή Β1 
ή Β2 ή Β3 ή C όπως ορίζονται στη παράγραφο 66.Α.3 

του Τμήματος Α, της Ενότητας Α του Μέρους 66 του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 
της Επιτροπής γ) η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Η κατηγορία Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους προσ-
διορίζεται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και την εκάστοτε  
προκήρυξη σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Γ) Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 
α) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ινστι-
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ημεδαπής ή 
ισότιμο τίτλων σχολών της αλλοδαπής β) η κατοχή σε 
ισχύ Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους κατηγορίας Α ή 
Β1 ή Β2 ή Β3 ή C όπως ορίζονται στη παράγραφο 66.Α.3 
του Τμήματος Α, της Ενότητας Α του Μέρους 66 του Πα-
ραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1321/2014 
της Επιτροπής γ) η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Η κατηγορία Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους προσ-
διορίζεται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και την εκάστοτε 
προκήρυξη σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

6. Το σύνολο των παραπάνω προσόντων θα πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε ισχύ και αποτελούν 
τα ελάχιστα απαιτούμενα για την πρόσληψη Μηχανικού 
Αεροσκάφους στην ΥΠΑ. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και 
την εκάστοτε προκήρυξη πρόσληψης, εξειδικεύονται πε-
ραιτέρω και προσδιορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και 
τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ειδικώς, και αποκλειστικά σε ότι αφορά την πρώτη 
εφαρμογή του παρόντος και την υλοποίηση των προ-
βλέψεων των Υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 76 
του ν. 4427/2016 περί κατανομής και τοποθέτησης του 
ήδη υπηρετούντος προσωπικού της ΥΠΑ, για την κατα-
νομή και ένταξη των υπαλλήλων που υπηρετούν κατά 
την έκδοση του παρόντος στην ΥΠΑ ως υπάλληλοι στις 
ειδικότητες Χειριστών Αεροσκαφών, Χειριστών Ελικο-
πτέρων και Μηχανικών Αεροσκαφών δεν απαιτείται να 
συντρέχουν τα τυπικά προσόντα της γλωσσομάθειας.

Οι υπάλληλοι ειδικότητας Χειριστών Αεροσκαφών 
της ΥΠΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, κατά τον 
οιονδήποτε τρόπο, με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσί-
ου στα πτητικά μέσα της ΥΠΑ ή σε άλλα πτητικά μέσα, 
οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα του Χειριστή των 
πτητικών μέσων της ΥΠΑ για χρονικό διάστημα πέντε 
(5) ετών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Η με 
ευθύνη του υπαλλήλου, μη εκπλήρωση της ως άνω υπο-
χρέωσης, συνεπάγεται και τον καταλογισμό σε βάρος του 
υπαλλήλου του συνόλου της δαπάνης εκπαίδευσής του. 
Κατόπιν παρέλευσης του ως άνω χρονικού διαστήματος 
ο υπάλληλος Χειριστής Αεροσκάφους, στην περίπτω-
ση οικειοθελούς αποχώρησής του από την Υπηρεσία, 
οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Οργανική Μονάδα 
στην οποία υπηρετεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα.

Άρθρο 34
Λοιπές θέσεις προσωπικού

Η συνιστώμενη διά του ν. 1943/1991, όπως ισχύει, 
μία (1) θέση Ελεγκτή Ιατρού στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας πληρούται από Ιατρό ειδικότητας Γενικής 
Ιατρικής ή Παθολογίας.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικά και ειδικά καθήκοντα των Προϊσταμένων 
των Οργανικών Μονάδων ΥΠΑ

Άρθρο 35
Γενικά καθήκοντα προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων

1. Εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) στα γενι-
κά καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 
περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

α. Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των 
Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας.

β. Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών 
μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την 
επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.

γ. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στη 
Διοίκηση της ΥΠΑ, μετά από ανάλυση δεδομένων και 
αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλ-
λακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.

δ. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας 
μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας και λοιπών φορέων της Δημόσιας 
Διοίκησης.

ε. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
στ. Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακο-

λούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, 
καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας 
των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων 
οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

ζ. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ-
ον θεσμικό πλαίσιο.

η. Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαι-
τείται, κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης του 
Διοικητή ΥΠΑ.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αποφά-
σεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 36
Ειδικά καθήκοντα Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων

1. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, 
Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού ορίζεται ως η 
κύρια οικονομική υπηρεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και το 
συντονισμό της δημοσιονομικής διαχείριση της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας στο σύνολό της. Ο Προϊστά-
μενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, 
Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.): 
α) συντονίζει τις διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού 
της ΥΠΑ καθώς και την ορθή λογιστική αποτύπωση των 
δραστηριοτήτων της ΥΠΑ σε συνεργασία με τις καθ’ 
ύλην αρμόδιες Οικονομικές Διευθύνσεις και εισηγείται 
την έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού της ΥΠΑ 
προς του Εκτελεστικό Συμβούλιο και τον Διοικητή ΥΠΑ 

β) συντονίζει την συγκέντρωση αξιόπιστων πληροφορι-
ών σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού και 
την οικονομική διαχείριση γ) εισηγείται στον Διοικητή 
ΥΠΑ με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομι-
κών πόρων καθώς και την δημιουργία εσωτερικών κανό-
νων διαχείρισης σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα της 
Υπηρεσίας δ) είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία 
ενιαίων και ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων 
για τις ανάγκες διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας 
της ΥΠΑ. Ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ. έχει την ευθύ-
νη για τον συντονισμό θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού σε συνεργασία με τις επιμέρους καθ’ ύλην 
αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΠΑ με στόχο την επίτευξη 
ενιαίου τρόπου διαχείρισης θεμάτων ανθρώπινου δυνα-
μικού και τη συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης, έχει την ευθύνη για το συ-
ντονισμό και την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων, 
υλικών και τεχνικών πόρων με στόχο την παροχή υψηλού 
επιπέδου τεχνική εξυπηρέτηση σε όλες τις οργανικές 
μονάδες της ΥΠΑ και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας 
από την ενιαία λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης.

2. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής 
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.), είναι αρμόδιος 
για την εισήγηση σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων 
διεθνών συνεργασιών και σχέσεων, την παρακολούθη-
ση των επιδόσεων και της επίτευξης των στόχων των 
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας α) Εναέριας Κυκλοφορίας 
β) Επικοινωνιών Πλοήγησης και Επιτήρησης, γ) Αερο-
ναυτικών Πληροφοριών και τη μέριμνα για την έγκαιρη 
διαμόρφωση, εισήγηση προς έγκριση και αποστολή 
των ετήσιων και πενταετών προγραμμάτων της αερο-
ναυτιλίας, καθώς και για την εφαρμογή της πολιτικής 
ποιότητας, προστασίας και ασφάλειας αεροναυτιλίας 
και: α) συντονίζει τις διαδικασίες σύνταξης προϋπολο-
γισμού των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας β) την ορθή λο-
γιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της ΓΔΠΥΑ σε 
συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση της 
ΓΔΠΥΝ β) είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση αξιόπι-
στων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του προ-
ϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση της ΓΔΠΥΑ 
γ) εισηγείται με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των οι-
κονομικών πόρων καθώς και την δημιουργία εσωτερι-
κών κανόνων διαχείρισης της ΓΔΠΥΑ.

3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (Γ.Δ.Δ.Α.Υ.), είναι υπεύ-
θυνος για τον συντονισμό των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται στη Γ.Δ.Δ.Α.Υ. καθώς και για την αποτελεσμα-
τική και ασφαλή συνολική λειτουργία των Αερολιμένων 
και των Υδατοδρομίων των οποίων η ευθύνη λειτουργίας 
ανήκει στην ΥΠΑ. Βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και 
συνεργασία με τον ΓΔΔΟΤΥΣ και τον ΓΔΠΥΑ με στόχο την 
ομαλή λειτουργία των μονάδων ευθύνης του και φροντί-
ζει για την επαρκή στελέχωση των οργανικών μονάδων 
και για την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Εισηγείται 
αρμοδίως τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με θέματα 
αρμοδιότητάς του και ιδίως σε θέματα ανάπτυξης, ασφά-
λειας και ποιοτικής λειτουργίας των Αερολιμένων και των 
Υδατοδρομίων ευθύνης του. Επίσης είναι υπεύθυνος για: 
α) τις διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού των υπηρε-
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σιών της ΓΔΔΑΥ β) την ορθή λογιστική αποτύπωση των 
δραστηριοτήτων της ΓΔΔΑΥ σε συνεργασία με την αρμό-
δια Οικονομική Διεύθυνση της ΓΔΔΑΥ β) είναι υπεύθυνος 
για την συγκέντρωση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά 
με την εφαρμογή του προϋπολογισμού και την οικονομι-
κή διαχείριση της ΓΔΔΑΥ γ) εισηγείται με σκοπό την βέλ-
τιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων καθώς και την 
δημιουργία εσωτερικών κανόνων διαχείρισης της ΓΔΔΑΥ.

4. Επιπρόσθετα οι Γενικοί Διευθυντές ως ανωτέρω 
αναλαμβάνουν κάθε ενέργεια για την εκτέλεση των κα-
θηκόντων που απορρέουν από τις αποφάσεις περί με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 37
Γενικά καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι 
τα παρακάτω:

α. Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Δι-
εύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυν-
σης στην οποία υπάγεται και της Υπηρεσίας γενικότερα.

β. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των 
επιχειρησιακών στόχων.

γ. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας 
μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

δ. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη 
των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης.

ε. Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσω-
πικού, ώστε σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της 
Διεύθυνσης να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι 
στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την 
κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

στ. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο 
προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνερ-
γασία με τους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων και 
των Τμημάτων.

ζ. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ-
ον θεσμικό πλαίσιο.

η. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο 
προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επι-
χειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της 
Διεύθυνσης.

θ. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται, 
κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης του Διοι-
κητή ΥΠΑ.

ι. Την υποστήριξη και εφαρμογή των συστημάτων δι-
αχείρισης της Διεύθυνσης.

ια. Την εισήγηση επί των αναγκών εκπαίδευσης του 
προσωπικού.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από απο-
φάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώμα-
τος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε 
ισχύουν.

Άρθρο 38
Γενικά καθήκοντα προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων 
είναι τα παρακάτω:

α. Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της 
υποδιεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Διεύθυνσης 
στην οποία υπάγεται.

β. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των 
επιχειρησιακών στόχων.

γ. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας 
μεταξύ των οργανικών μονάδων της Υποδιεύθυνσης και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

δ. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη 
των επιχειρησιακών στόχων της Υποδιεύθυνσης.

ε. Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσω-
πικού, ώστε σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της 
Υποδιεύθυνσης να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμέ-
νοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την 
κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

στ. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο 
προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνερ-
γασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

ζ. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ-
ον θεσμικό πλαίσιο.

η. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο 
προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επι-
χειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της 
Υποδιεύθυνσης.

θ. Η εκπροσώπηση της Υποδιεύθυνσης όπου απαι-
τείται, κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης του 
Διοικητή ΥΠΑ.

ι. Την υποστήριξη και εφαρμογή των συστημάτων δι-
αχείρισης της Υποδιεύθυνσης.

ια. Την εισήγηση επί των αναγκών εκπαίδευσης του 
προσωπικού.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αποφά-
σεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 39
Γενικά καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων, 
Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Τμημάτων και 
Αυτοτελών Τμημάτων ή Γραφείων είναι τα παρακάτω:

α. Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμο-
διοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυν-
σης και Υποδιεύθυνσης.

β. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρου-
σίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ. Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση 
των δράσεων του Τμήματος.

δ. Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των 
εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος.

ε. Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπη-
ρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας 
Διοίκησης.

στ. Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προ-
σωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το 
σύνολο αυτού.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από απο-
φάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώμα-
τος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» όπως εκάστοτε 
ισχύουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Καθορισμός Κλάδων και Ειδικοτήτων για την επι-
λογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υ.Π.Α.

Άρθρο 40
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρ-

θρου 84 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει, στις ορ-
γανικές μονάδες της ΥΠΑ, ορίζονται ως προϊστάμενοι, 
υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικοτήτων, όπως ανά διεύ-
θυνση περιγράφονται αναλυτικά, στα επιμέρους άρθρα 
του παρόντος που ακολουθούν.

Άρθρο 41
Κλάδοι και ειδικότητες για την επιλογή 
Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

1. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τε-
χνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.) της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προΐσταται μόνιμος 
υπάλληλος όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής εκπαί-
δευσης ή υπάλληλος όλων των ειδικοτήτων κατηγορίας 
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

2. Στη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αερο-
ναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος Πα-
νεπιστημιακής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ 
Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αερολιμένων και 
Υδατοδρομίων (Γ.Δ.Δ.Α.Υ.) προΐσταται μόνιμος υπάλλη-
λος όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή 
ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

Άρθρο 42
Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων 
των Διευθύνσεων της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας

1. Στις Διευθύνσεις υπαγόμενες απευθείας στη Διοί-
κηση:

Στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού 
Ελέγχου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Νομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και 
ελλείψει αυτού, υπάλληλος οποιουδήποτε κλάδου ή ει-
δικότητας με πτυχίο νομικής.

2. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-
κής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονι-
σμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.):

α. Στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντο-
νισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικών - Οικονομικών ή οιονδήποτε άλλου κλά-
δου κατηγορίας ΠΕ ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 
αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτών, υπάλληλος 
κατηγορίας ΤΕ αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

β. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντο-
νισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικών - Οικονομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας 
ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλλη-
λος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

γ. Στη Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΙΔΑΧ 

υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και 
ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοι-
χου κλάδου ή ειδικότητας.

3. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής 
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.):

α. Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Υποστήριξης 
Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Συστημάτων 
Αεροναυτιλίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή αντίστοιχης ειδικό-
τητας ΙΔΑΧ.

β. Στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών 
Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος 
εκ του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή 
αντίστοιχης ειδικότητας ΙΔΑΧ.

γ. Στη Διεύθυνση Συστημάτων Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ΙΔΑΧ 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και 
ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοι-
χου κλάδου ή ειδικότητας.

δ. Στη Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας 
Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών (Δ.Α.Α.) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελε-
γκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή αντίστοιχης ειδικότητας 
ΙΔΑΧ.

ε. Στη Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφε-
ρειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
(Δ.Α.Α.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντί-
στοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος 
κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

στ. Στη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυ-
κλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφο-
ρίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

ζ. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας 
Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

η. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδο-
μών Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας 
ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλλη-
λος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

θ. Στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφο-
ριών (A.I.S.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

ι. Στη Διεύθυνση Μονάδας Πτητικών Μέσων (Μ.Π.Μ.) 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ Ηλε-
κτρονικών ή ΠΕ Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΠΕ Μηχα-
νικών Αεροναυπηγών ή υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικότητας 
Χειριστών Αεροσκαφών κατηγορίας ΠΕ ή υπάλληλος 
ΙΔΑΧ ειδικότητας Μηχανικών αεροσκαφών κατηγορίας 
ΠΕ και ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορί-
ας ΤΕ των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.

ια. Στη Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών 
και Μείζονος Συντήρησης (Κ.Η.Ε.Μ.Σ.) προΐσταται μόνι-
μος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ 
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υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και 
ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοι-
χου κλάδου ή ειδικότητας.

ιβ. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας 
και Προστασίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των 
κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πλη-
ροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλλη-
λος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας και ελλείψει 
αυτών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ή ειδικοτήτων 
ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών.

ιγ. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβά-
σεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δι-
οικητικών - Οικονομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας 
ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλλη-
λος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

4. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (ΓΔΔΑΥ):

α. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβά-
σεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοι-
κητικών - Οικονομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 
αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος 
κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

β. Στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας προΐστα-
ται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή 
ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει 
αυτού υπάλληλος εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων 
της κατηγορίας ΠΕ. Ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλ-
ληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων κλάδων ή ειδι-
κοτήτων.

γ. Διευθύνσεις Λειτουργίας Περιφερειακών Αερολιμένων:
γα. Στη Διεύθυνση Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα 

Ηρακλείου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ Αερολιμενικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικό-
τητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος εξ όλων των κλά-
δων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ. Ελλείψει αυτών, 
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων 
κλάδων ή ειδικοτήτων.

γβ. Στη Διεύθυνση λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα 
Αλεξανδρούπολης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοι-
χης ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος εξ όλων 
των κλάδων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ. Ελλείψει 
αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντί-
στοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.

γγ. Στη Διεύθυνση λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα 
Καλαμάτας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ Αερολιμενικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικό-
τητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος εξ όλων των κλά-
δων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ. Ελλείψει αυτών, 
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων 
κλάδων ή ειδικοτήτων.

γδ. Στη Διεύθυνση λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα 
Λήμνου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Αερολιμενικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικό-
τητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος εξ όλων των κλά-
δων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ. Ελλείψει αυτών, 
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ των αντίστοιχων 
κλάδων ή ειδικοτήτων.

Άρθρο 43
Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων 
των Υποδιευθύνσεων της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας

1. Στη Διεύθυνση Συστημάτων Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.:
α. Στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικών Συστημάτων 

Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλά-
δου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 
αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψη αυτού, υπάλληλος 
κατηγορίας ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

β. Στην Υποδιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Συστημά-
των Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλά-
δων ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή 
ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας. 
Ελλείψη αυτών, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ 
των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.

2. Στη Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας 
Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών (ΔΑΑ):

α. Στην Υποδιεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών 
Μονάδων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Στη Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφε-
ρειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
(ΔΑΑ):

α. Στην Υποδιεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας 
ΔΑΑ προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλε-
κτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης 
ειδικότητας, και ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας 
ΤΕ του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

β. Στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών 
Μονάδων Συστημάτων Αεροναυτιλίας προΐσταται μό-
νιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και 
ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοι-
χου κλάδου ή ειδικότητας.

Άρθρο 44
Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων 
και Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων 
υπαγομένων απευθείας στον Διοικητή

1. Στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού 
Ελέγχου:

α. Στο Τμήμα Δικαστικό προΐσταται μόνιμος υπάλλη-
λος του κλάδου ΠΕ Νομικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοι-
χης ειδικότητας ή εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων 
κατηγορίας ΠΕ κάτοχοι πτυχίου Νομικής.

β. Στο Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινο-
βουλευτικού Ελέγχου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος 
εξ όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
όλων των αντίστοιχων ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ.

γ. Στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται μόνιμος 
υπάλληλος εξ όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος όλων των ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ.
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2. Στα Αυτοτελή Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης Δι-
οικητή, Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και Υποδιοικητή Αε-
ροδρομίων και Υδατοδρομίων προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος εξ όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχων ειδικοτήτων και κατηγοριών.

Άρθρο 45
Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων 
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των 
Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης 
και Συντονισμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.)

1. Στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντο-
νισμού:

α. Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού προΐ-
σταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - 
Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλ-
ληλος αντίστοιχης ειδικότητας ή από οποιονδήποτε άλλο 
κλάδο ή ειδικότητα κατηγορίας ΠΕ.

β. Στο Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστη-
μάτων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ 
Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας ή από οποιονδήποτε άλλο κλά-
δο ή ειδικότητα κάτοχος πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 
ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Τηλεπικοι-
νωνιών.

γ. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διεκπε-
ραίωσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων 
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας ή υπάλληλος από οποιονδήποτε 
άλλο κλάδο ή ειδικότητα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

δ. Στο Τμήμα Στατιστικής προΐσταται μόνιμος υπάλλη-
λος εκ των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών 
ή ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού-Λογι-
στικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας ή από 
οποιοδήποτε άλλο κλάδο ή ειδικότητα, κάτοχος πτυχί-
ου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών.

2. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισμού

α. Στο Τμήμα Συντονισμού Προϋπολογισμού και Δα-
πανών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ 
Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικο-
νομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Μισθοδοσίας, Λογιστηρίου και Διαχείρι-
σης Υλικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων 
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστι-
κού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Στη Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης
α. Στο Τμήμα Δομικών Έργων προΐσταται μόνιμος 

υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων προΐ-
σταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Οχημάτων και Μεταφορικών Μέσων προ-
ΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών 
ή ΤΕ Μηχανικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικό-
τητας, και ελλείψει αυτών υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τε-
χνικών ειδικότητας Οδηγών Πυροσβεστών ή Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Μελετών Δομικών Έργων και Ηλεκτρο-
μηχανολογικών Εγκαταστάσεων προΐσταται μόνιμος 
υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

ε. Στα Τμήματα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής 
Υποστήριξης των Αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ρόδου, 
Κέρκυρας, Κω, Ηρακλείου, Χίου, Αλεξανδρούπολης, Ιω-
αννίνων και Πάρου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των 
κλάδων ΠΕ Αερολιμενικών ή ΠΕ Διοικητικών - Οικονομι-
κών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού- 
Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας 
και ελλείψει αυτών εκ των κλάδων της κατηγορίας ΔΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Τεχνικός ή ΙΔΑΧ υπάλλη-
λος αντίστοιχης ειδικότητας.

στ. Στα Γραφεία Τεχνικής Συντήρησης και Διοικη-
τικής Υποστήριξης Αερολιμένων του άρθρου 43 του 
ν. 4427/2016 (Α’188) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος 
εξ όλων των κλάδων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος όλων των ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών εκ 
των κλάδων της κατηγορίας ΔΕ.

4. Στο Τμήμα Πολιτικής και Σχεδιασμού Έκτακτης Ανά-
γκης (Π.Σ.Ε.Α.) προΐσταται μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος εξ 
όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ, και 
ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοι-
χου κλάδου ή ειδικότητας.

Άρθρο 46
Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων 
και Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών
Αεροναυτιλίας (Γ.Δ.Π.Υ.Α.)

1. Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπη-
ρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Συστημάτων Αερο-
ναυτιλίας:

α. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων προσωπικού 
Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφο-
ρίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Υποστήριξης και Υλοποίησης Εκπαιδευτι-
κών Προγραμμάτων Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης 
ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Κανονισμών και Επιχειρησιακών Απαι-
τήσεων Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων προσωπικού 
Υπηρεσιών Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων AFIS προ-
ΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ 
Πληροφοριών Πτήσεων ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης 
ειδικότητας.
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ε. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Πτυχίων Προσωπικού 
Συστημάτων Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών 
Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ):

α. Στο Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Μέσων 
Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Διαχείρισης Εναέριου Χώρου και Πλη-
ροφοριών Πτήσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων 
Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Στη Διεύθυνση Συστημάτων ΚΕΠΑΘΜ:
α. Στο Τμήμα Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλ-

ληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

Στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΚΕ-
ΠΑΘΜ:

α. Στο Τμήμα Υποστήριξης Αεροεπίγειων Συστημάτων 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρο-
νικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης 
ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Κεντρικής Παρακολούθησης και Τηλε-
χειρισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων 
ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Διαχείρισης 
Δεδομένων Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος 
υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρο-
νικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επίγειων Επι-
κοινωνιών και Αεροναυτικών Πληροφοριών προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ 
Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

Στην Υποδιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 
Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.:

α. Στο Τμήμα Σταθερών Αεροναυτικών Δικτύων προ-
ΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφο-
ριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληροφοριών 
Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντί-
στοιχων ειδικοτήτων.

β. Στο Τμήμα Γενικού Σκοπού και Γενικών Εκπομπών 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληρο-
φοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληροφοριών 
Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοι-
χων ειδικοτήτων.

γ. Στο Τμήμα Εισαγωγής Προτύπων, Σχεδιασμού, Ορ-
γάνωσης και Ανάπτυξης Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληρο-
φοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληροφο-

ριών Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχων ειδικοτήτων.

4. Στη Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας 
Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών (Δ.Α.Α.):

α. Στο Τμήμα Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

Στην Υποδιεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών:

α. Στο Τμήμα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Λειτουργίας 
Προσέγγισης Αθηνών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Πύργου 
Ελέγχου ΔΑΑ προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων 
Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

Στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών Μο-
νάδων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας:

α. Στα Τμήματα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας των 
Αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρ-
κυρας, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Μυτιλήνης, 
Σάμου, Καβάλας, Χίου, Αλεξανδρούπολης, Ζακύνθου, 
Κεφαλληνίας, Ιωαννίνων και Λήμνου προΐσταται μόνιμος 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφο-
ρίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Τα Γραφεία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας των Αερο-
λιμένων Καλαμάτας, Ακτίου, Αράξου, Νέας Αγχιάλου, Χα-
νίων, Σκύρου και Πάχης Μεγάρων δεν είναι στελεχωμένα 
από υπαλλήλους της ΥΠΑ. Στην περίπτωση που ο Έλεγχος 
Εναέριας Κυκλοφορίας αυτών των Αεροδρομίων περιέλ-
θει στην ΥΠΑ τότε προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των 
κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πλη-
ροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, ανάλογα με τον τρόπο 
παροχής υπηρεσιών ελέγχου του εν λόγω Αεροδρομίου.

Στο Τμήμα Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αερο-
δρομίων (A.F.I.S.) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των 
Κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πλη-
ροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αντίστοιχης ειδικότητας, και 
ελλείψει αυτού, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του αντίστοι-
χου κλάδου ή ειδικότητας.

γ. Στα Γραφεία Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αε-
ροδρομίων (A.F.I.S.) των Αερολιμένων Πάρου, Σητείας, 
Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Κάσου, Καστοριάς, 
Καστελόριζου, Κοζάνης, Μήλου, Νάξου, Λέρου, Σύρου, 
Κυθήρων, Καρπάθου, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των 
κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πλη-
ροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και ελλείψει αυτών 
εξ όλων των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ που έχουν λάβει σχε-
τική εκπαίδευση μετά από απόφαση Διοικητή. Επιπλέον 
να διατηρεί σε ισχύ πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας.
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5. Στη Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφε-
ρειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
(Δ.Α.Α.):

α. Στο Τμήμα Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

Στην Υποδιεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Διε-
θνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.):

α. Στο Τμήμα Υποστήριξης Επικοινωνιών Αεροναυτι-
λίας και Ειδικών Συστημάτων προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Πλοήγησης 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρο-
νικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης 
ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Αεροναυτικών, Εταιρικών και Διοικητικών 
Τηλεπικοινωνιών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των 
κλάδων ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών 
ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Επιτήρησης 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρο-
νικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης 
ειδικότητας.

Στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Οργανικών Μο-
νάδων Συστημάτων Αεροναυτιλίας:

α. Στα Τμήματα Συστημάτων Αεροναυτιλίας των αερο-
λιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, 
Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Μυτιλήνης, Σάμου, 
Καβάλας, Χίου, Αλεξανδρούπολης, Ζακύνθου, Κεφαλο-
νιάς, Ιωαννίνων, Χανίων και Καλαμάτας προΐσταται μόνι-
μος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλε-
κτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στα Γραφεία Συστημάτων Αεροναυτιλίας των αε-
ρολιμένων Πάρου, Σητείας, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Κα-
λύμνου, Κάσου, Καστοριάς, Καστελόριζου, Κοζάνης, 
Μήλου, Νάξου, Λέρου, Σύρου, Κυθήρων, Καρπάθου, 
Ακτίου, Αράξου, Νέας Αγχιάλου, Λήμνου, Σκύρου, Πάχης 
Μεγάρων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων 
ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

6. Στη Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλο-
φορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου:

α. Στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ροής Εναέριας 
Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλά-
δου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλ-
ληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Προτακτικού και Τακτικού Σχεδιασμού 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης 
ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Εναερίου Χώρου προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Ενόργανων διαδικασιών προΐσταται μό-
νιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυ-
κλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

ε. Στο Τμήμα Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

7. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας 
Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης.

α. Στο Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών και Διαδικασιών 
Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφο-
ρίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Επιχειρησιακών Απαιτήσεων και Ανά-
πτυξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Συνεργασιών και Διεθνών Σχέσεων προ-
ΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης 
ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Σχεδίου Επιδόσεων και Υποστήριξης 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης 
ειδικότητας.

8. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υπο-
δομών Αεροναυτιλίας

α. Στο Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων 
Επικοινωνιών και Ραδιοδικτύων Αεροναυτιλίας και Ει-
δικών Συστημάτων Αερολιμένων προΐσταται μόνιμος 
υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρο-
νικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων 
Επιτήρηση προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων 
ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων 
Πλοήγησης Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλλη-
λος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή 
ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Διοικητικών και Εταιρικών Τηλεπικοινω-
νιών και κέντρου Τηλεπικοινωνιών και Ραδιοσυχνοτήτων 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληρο-
φοριών Πτήσεων ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληροφο-
ριών Πτήσεων ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

ε. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης, Αδειών και Υποστήριξης 
Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης 
(CNS/ATM) προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων 
ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

στ. Στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Αε-
ροναυτιλίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων 
ή αντίστοιχων ειδικοτήτων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλε-
κτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

9. Στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληρο-
φοριών (A.I.S.):

α. Στο Τμήμα Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Λει-
τουργίας των Αεροναυτικών Υπηρεσιών και Εθνικών 
Αεροναυτικών Εκδόσεων προΐσταται μόνιμος υπάλλη-
λος των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή 
ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Εκδόσεων Αγγελιών ΝΟΤΑΜ και Ενημέ-
ρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλο-
φορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ 
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών 
Πτήσεων ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.
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γ. Στο Τμήμα Αεροναυτικών Χαρτών προΐσταται μόνι-
μος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυ-
κλοφορίας ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

10. Στη Διεύθυνση Μονάδα Πτητικών Μέσων (Μ.Π.Μ.):
α. Στο Τμήμα Πτητικών Λειτουργιών Αεροσκαφών 

προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Χειριστή 
Αεροσκαφών ή του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Αεροναυπηγών ή κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αεροσκαφών 
ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα από Αέρος Ελέγχου Ραδιοβοηθημάτων 
Τηλεπικοινωνιών και Ραντάρ προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος εκ των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονι-
κών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης προΐσταται μόνι-
μος υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανικών 
Αεροναυπηγών ή Μηχανικών Μηχανολόγων ή Μηχα-
νικών Αεροσκαφών ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών Αεροσκαφών, ή ΙΔΑΧ υπάλ-
ληλος αντίστοιχης ειδικότητας, κάτοχος σε ισχύ Πτυχίου 
Συντήρησης Αεροσκάφους κατηγορίας Β1 ή Β2 ή Β3 ή C 
όπως ορίζονται στον Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 
της Επιτροπής ή ΔΕ Μηχανικών Αεροσκαφών κάτοχος 
σε ισχύ Πτυχίου Συντήρησης Αεροσκάφους κατηγορίας 
Β1 ή Β2 ή Β3 ή C όπως ορίζονται στον Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1321/2014 της Επιτροπής με πολύ καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας και γνώση χρήσης Η/Υ που αποδει-
κνύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

11. Στη Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών 
και Μείζονος Συντήρησης (ΚΗΕΜΣ)

α. Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρη-
σης Συστημάτων Επικοινωνιών Αεροναυτιλίας και Ει-
δικών Συστημάτων Αερολιμένων, προΐσταται μόνιμος 
υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρο-
νικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης 
Συστημάτων Επιτήρησης Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνι-
μος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλε-
κτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Γενικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και 
Εφοδιαστικής Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλ-
ληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης 
Συστημάτων Πλοήγησης Αεροναυτιλίας προΐσταται μόνι-
μος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλε-
κτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

12. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας 
και Προστασίας

α. Στο Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Υπηρεσιών Ενα-
έριας Κυκλοφορίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Υπηρεσιών Επι-
κοινωνιών Πλοήγησης και Επιτήρησης προΐσταται μόνι-
μος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Ηλε-
κτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και 
Προστασίας υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ Πληροφοριών Πτήσης ή 
ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληροφοριών Πτήσης ή ΤΕ Ηλε-
κτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Υποστήριξης και Διαχείρισης Ολοκλη-
ρωμένου Συστήματος προΐσταται μόνιμος υπάλληλος 
των κλάδων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ 
Πληροφοριών Πτήσης ή ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΤΕ Πληρο-
φοριών Πτήσης ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

13. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμ-
βάσεων

α. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών προΐστα-
ται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών-Οι-
κονομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλ-
ληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Εσόδων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των 
κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού- 
Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων προΐσταται 
μόνιμος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης 
ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Μισθοδοσίας, Λογιστηρίου και Εκκα-
θάρισης Δαπανών προΐσταται μόνιμος των κλάδων ΠΕ 
Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

ε. Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών προ-
ΐσταται μόνιμος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικονο-
μικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας.

Άρθρο 47
Κλάδοι για την επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων 
των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχεί-
ρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων (Γ.Δ.Δ.Α.Υ.)

1. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμ-
βάσεων:

α. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών προΐστα-
ται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών-Οι-
κονομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλ-
ληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Στο Τμήμα Εσόδων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των 
κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού-  
Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

γ. Στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικο-
νομικών ή ΠΕ Νομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή 
ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

δ. Στο Τμήμα Μισθοδοσίας, Λογιστηρίου και Εκκαθά-
ρισης Δαπανών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος εκ των 
κλάδων ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού- 
Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.

ε. Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών προΐ-
σταται μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ Διοικητι-
κών - Οικονομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.
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2. Στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας:
α. Στο Τμήμα Ασφάλειας και Ποιότητας Αερολιμένων 

προΐσταται μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατά προτίμηση 
του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή της αντίστοιχης ειδικό-
τητας ή υπάλληλοι εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων 
των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ.

β. Στο Τμήμα Ασφάλειας Έκνομων Ενεργειών προΐ-
σταται μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατά προτίμηση του 
κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή της αντίστοιχης ειδικότητας 
ή υπάλληλοι εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων των 
κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ.

γ. Στο Τμήμα Καταγραφής και Ανάλυσης Συμβάντων 
προΐσταται μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος κατά προτίμηση 
του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών ή της αντίστοιχης ειδικό-
τητας ή υπάλληλοι εξ όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων 
των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ.

3. Στις Διευθύνσεις Λειτουργίας των Κρατικών Αερο-
λιμένων Ηρακλείου, Αλεξανδρούπολης Καλαμάτας και 
Λήμνου:

α. Στο Τμήμα Αερολιμενικό προΐσταται μόνιμος ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Αερολιμενι-
κών ή της αντίστοιχης ειδικότητας ή υπάλληλοι εξ όλων 
των κλάδων ή ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ.

β. Στο Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης προΐσταται μόνι-
μος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχα-
νικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και 
ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών.

γ. Στο Τμήμα Διοικητικό και Οικονομικό προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Οικο-
νομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αντίστοιχης ειδικότητας και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικη-
τικού - Λογιστικού.

4. Στα Τμήματα Λειτουργίας Περιφερειακών Αερολι-
μένων:

Στα Τμήματα λειτουργίας των Αερολιμένων Αστυπά-
λαιας, Αράξου, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Ιωαννίνων, 
Μήλου, Πάρου, Νάξου, Σύρου, Νέας Αγχιάλου, Πάχης 
Μεγάρων, Σκύρου, Κηθύρων, Χίου, Καστοριάς, Κοζάνης, 
Λέρου, Καστελόριζου, Σητείας και Κάσου προΐσταται 
μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Αερολιμενικών ή 
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΙΔΑΧ 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει των 
ανωτέρω, υπάλληλος οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότη-
τας κατά προτίμηση της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ελλείψει 
αυτών εκ των κλάδων ΔΕ ή ΔΕ Τεχνικών.

6. Στο τμήμα Λειτουργίας Κρατικών Υδατοδρομίων 
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Αερο-
λιμενικών ή ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών ή ΠΕ Μηχα-
νικών ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και 
ελλείψει των ανωτέρω, υπάλληλος οποιουδήποτε κλά-
δου ή ειδικότητας κατά προτίμηση της κατηγορίας ΠΕ ή 
ΤΕ και ελλείψει αυτών εκ των κλάδων ΔΕ ή ΔΕ Τεχνικών.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Μεταβατικές, ειδικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 48
Κατάταξη μόνιμου προσωπικού

1. Η κατάταξη του μόνιμου προσωπικού στους νέους 
κλάδους της ΥΠΑ γίνεται ως ακολούθως:

α. Οι υπάλληλοι των μέχρι τη δημοσίευση του παρό-
ντος κλάδων ΠΕ Αερολιμενικών, ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας, ΠΕ Τηλεπικοινωνιακών και ΠΕ Ηλεκτρο-
νικών, κατατάσσονται αντίστοιχα στους κλάδους ΠΕ 
Αερολιμενικών, ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, 
ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή στους ΠΕ Ηλεκτρονικών 
με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα 
πτυχίου του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών. Οι υπάλληλοι του 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδου ΠΕ Οικονο-
μικών, κατατάσσονται στους κλάδους ΠΕ Διοικητικών-  
Οικονομικών και ΠΕ Νομικών. Οι υπάλληλοι των μέχρι 
τη δημοσίευση του παρόντος κλάδων ΠΕ Μηχανικών 
Αεροναυπηγών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών.

β. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρό-
ντος μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων κατηγορίας ΤΕ κα-
τατάσσονται σε θέσεις των κλάδων κατηγορίας ΤΕ που 
προβλέπονται με το παρόν, ως ακολούθως: Οι υπάλληλοι 
των μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδων ΤΕ Τη-
λεπικοινωνιακών, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ 
Διοικητικός – Λογιστικός κατατάσσονται στους κλάδους 
ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή στον ΤΕ Ηλεκτρονικών με 
την προϋπόθεση ότι πληρούν το τυπικό προσόν του πτυ-
χίου, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού– 
Λογιστικού, αντίστοιχα.

γ. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων – Μηχα-
νικών Συντήρησης Αεροσκαφών κατατάσσονται στον 
κλάδο ΤΕ Μηχανικών.

δ. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων κατηγορίας ΔΕ Διοικη-
τικός – Λογιστικός, ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων 
και ΔΕ Παροχής Πληροφοριών – Μεταφραστών κατατάσ-
σονται σε θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού.

ε. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου 
ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

στ. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του πα-
ρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου κατηγορίας ΔΕ 
Τυπογραφίας κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΔΕ 
Τυπογραφίας.

ζ. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου κατηγορίας ΔΕ Προσω-
πικού Τηλεφωνητών δύναται να καταταχθούν σε θέσεις 
του κλάδου κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού Τηλεφωνητών, 
πλην εκείνων που δεν έχουν ενταχθεί στον κλάδο σύμ-
φωνα με τις προστατευτικές για τους τυφλούς νομοθε-
τικές ρυθμίσεις οι οποίοι αυτοδικαίως κατατάσσονται 
στον κλάδο ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός.

η. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρό-
ντος μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικός και ΔΕ 
Κηπουρικής – Ανθοκομίας κατατάσσονται σε θέσεις του 
κλάδου ΔΕ Τεχνικών, και διατηρούν την ειδικότητά τους 
μέχρι την αποχώρησή τους.

θ. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ΥΕ 
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Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών και ΥΕ Φυλά-
κων–Νυχτοφυλάκων, κατατάσσονται στον συνιστώμενο 
διά του παρόντος ενιαίο κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσω-
πικού, Καθαρισμού – Φυλάκων Νυχτοφυλάκων.

ι. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
υπάλληλοι των προσωρινών κλάδων, κατατάσσονται σε 
αντίστοιχες ομοιόβαθμες θέσεις των ίδιων κλάδων.

2. Με την ολοκλήρωση της κατάταξης του μόνιμου προ-
σωπικού σε οργανικές θέσεις εκδίδεται σχετική διαπιστω-
τική πράξη του Διοικητή ΥΠΑ στην οποία αναφέρονται 
οι οργανικές θέσεις ανά κλάδο και κατηγορία συνολικά, 
καθώς και οι κατειλημμένες και οι κενές οργανικές θέσεις.

Άρθρο 49
Κατάταξη υπό διορισμό ή πρόσληψη 
και υπό μετάταξη μόνιμου προσωπικού

Οι μετά τη δημοσίευση του παρόντος τυχόν διοριστέ-
οι ή προσλαμβανόμενοι βάσει πινάκων επιτυχόντων ή 
μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι βάσει των γενικών και 
ειδικών διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α’ 126) όπως ισχύει, 
στους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδους προ-
σωπικού, κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή 
ειδικότητες σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 50
Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)

1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετεί κατά τη δημοσί-
ευση του παρόντος σε οργανικές θέσεις, δύναται να κα-
ταταχθεί σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην 
εκπαιδευτική βαθμίδα και στην ειδικότητα που ανήκει.

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετεί κατά τη δημοσί-
ευση του παρόντος σε προσωποπαγείς θέσεις, δύναται 
να καταταχθεί σε οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε αντί-
στοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ή σε άλλη 
ειδικότητα σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα και τις 
διατάξεις του παρόντος.

3. Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ της ειδικότητας ΠΕ Οικονομικών 
κατατάσσονται σε θέσεις της ειδικότητας ΠΕ Διοικητι-
κών- Οικονομικών.

4. Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ της ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρονι-
κών (Πληροφορικής) κατατάσσονται στην ειδικότητα 
ΠΕ Ηλεκτρονικών με μόνη προϋπόθεση την κατοχή των 
τυπικών προσόντων του αντίστοιχου κλάδου μονίμων 
υπαλλήλων και χωρίς κανέναν ηλικιακό περιορισμό.

5. Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ της ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και στην Ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κατατάσσονται σε αντίστοι-
χες ειδικότητες.

6. Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ της ειδικότητας ΤΕ Τηλεπικοινω-
νιακών κατατάσσονται στην ειδικότητα ΤΕ Πληροφοριών 
Πτήσεων.

7. Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών– 
Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικό – Λογιστικό και ΔΕ Δακτυλο-
γράφων κατατάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ.

8. Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ των ειδικοτήτων ΥΕ Μηχανοδη-
γών – Χειριστών, ΥΕ Εργατών και ΥΕ Κλητήρων – Θυρο-
φυλάκων κατατάσσονται στην ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού, Καθαρισμού – Φυλάκων Νυκτοφυλάκων.

9. Με την ολοκλήρωση της κατάταξης του ΙΔΑΧ προσω-
πικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικη-
τή ΥΠΑ στην οποία αναφέρονται οι θέσεις ανά ειδικότητα.

Άρθρο 51
Μετατάξεις υπαλλήλων

1. Κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδι-
κή διάταξη, οι μετατάξεις/μεταφορές και αποσπάσεις 
υπαλλήλων και δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή, 
από οιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία κάθε μορφής ή Ανε-
ξάρτητη Αρχή ή ΝΠΔΔ περιλαμβανομένων των ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού ή εταιρειών του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/ 
2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 
4427/2016, διενεργούνται κατόπιν αίτησης του υπαλ-
λήλου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία 
προσδιορίζονται οι ανάγκες στελέχωσης. Η πρόσκληση 
του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στον 
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συστή-
νεται Επιτροπή Αξιολόγησης με αποκλειστικό έργο την 
αξιολόγηση των υποψηφίων και την παροχή σχετικής αι-
τιολογημένης γνώμης προς τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η αρμό-
δια Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών διαβιβάζει τις αιτήσεις στην 
παραπάνω Επιτροπή, η οποία οφείλει να ολοκληρώσει το 
έργο της εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή τους. Η Επιτροπή συγκροτείται με από-
φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και κα-
θορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία 
αυτής. Η Επιτροπή είναι τετραμελής αποτελούμενη από:

Α. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

Β. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της ΥΠΑ ως 
μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Γ. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της ΑΠΑ ως 
μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Δ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΥΠΑ ή ΑΠΑ 
ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου, με τον αναπληρωτή του.

Ε. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος 
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού–Οικονομικού 
της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.

3. Εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ή σοβαροί 
λόγοι υγείας, οι μετατάξεις/μεταφορές δύναται να διε-
νεργούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών και του συναρμόδιου Υπουργού του φορέα 
από τον οποίο προέρχονται οι υπάλληλοι ή οι δικηγόροι, 
κατόπιν σχετικής αίτησής τους, κατά παρέκκλιση κάθε 
αντίθετης, γενικής ή ειδικής διάταξης.
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4. Η μετάταξη/μεταφορά του υπαλλήλου διενεργεί-
ται σε υφιστάμενη οργανική θέση ή σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά 
προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Η με-
τάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο 
που ο υπάλληλος κατείχε πριν τη μετάταξή του. Ειδικά 
για το προσωπικό που μεταφέρεται από νομικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις/ανώνυμες 
εταιρείες, κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο 
υπηρεσίας του, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προ-
έλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην 
οποία μεταφέρεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική 
κατάταξή του.

Άρθρο 52
Απόσπαση Υπαλλήλων ΥΠΑ 
για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών

1. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζεται αν η 
υπηρεσιακή ανάγκη θα αντιμετωπιστεί με απόσπαση ή 
μετακίνηση υπαλλήλου.

2. Επιτρέπεται, με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ, η απόσπα-
ση υπαλλήλων της ΥΠΑ σε οργανικές μονάδες αυτής 
και ιδίως σε περιφερειακά αεροδρόμια για την κάλυψη 
εποχιακών, έκτακτων ή άλλων υπηρεσιακών αναγκών 
για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών χωρίς γνω-
μοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως προβλέπε-
ται στη παράγραφο 4 του άρθρου 69 του ν. 4427/2016. 
Περαιτέρω, η ως άνω απόσπαση δύναται να παραταθεί 
για επιπλέον άλλους 3 μήνες λόγω υπηρεσιακών ανα-
γκών με μόνη την απόφαση Διοικητή ΥΠΑ. Πέραν της 
ανωτέρω παράτασης, με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ, 
μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
η ανωτέρω απόσπαση δύναται να παραταθεί μέχρι του 
συνολικού χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών.

Άρθρο 53
Ρύθμιση Ειδικών Θεμάτων

1. Σε όποιους κλάδους περιλαμβάνονται περισσότερες 
από μία ειδικότητες και δεν καθορίζεται με το παρόν 
διάταγμα ο αριθμός θέσεων κατά ειδικότητα, θα καθο-
ρίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των 
θέσεων αυτών.

2. Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας ως προσόν 
διορισμού ή μετάταξης ή μεταφοράς στους κλάδους και 
τις ειδικότητες της ΥΠΑ πλην της περίπτωσης του κλάδου 
των ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

3. Στον κλάδο των ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορί-
ας τίθεται ηλικιακό όριο διορισμού εκείνο των τριάντα 
οκτώ (38) ετών. Ειδικώς για την μετάταξη στον κλάδο ΠΕ 
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας υπαλλήλων που προ-
έρχονται από άλλο κλάδο της ΥΠΑ ή από άλλο δημόσιο 
φορέα τίθεται το ηλικιακό όριο των σαράντα (40) ετών. 
Τα παραπάνω ηλικιακά όρια ισχύουν και για την περί-
πτωση μεταφοράς υπαλλήλου στην ειδικότητα ΙΔΑΧ ΠΕ 
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

4. Κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδική 
διάταξη, από τη δημοσίευση του παρόντος και για έξι μή-

νες, οι υπάλληλοι των διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
της ΥΠΑ δύνανται κατόπιν σχετικής Προκήρυξης που 
εκδίδει ο Διοικητής ΥΠΑ ή μετά από αίτησή τους χωρίς να 
έχει προηγηθεί σχετική Προκήρυξη, να μετατάσσονται ή 
να μεταφέρονται σε άλλο κλάδο ή ειδικότητα της ΥΠΑ, 
χωρίς κανένα ηλικιακό περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση 
την κατοχή των τυπικών προσόντων του προς μετάταξη 
ή μεταφορά κλάδου ή ειδικότητας. Η μετάταξη ή η μετα-
φορά υλοποιείται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ και χωρίς 
άλλη διαδικασία. Για την έκδοση της απόφασης μετά-
ταξης ή μεταφοράς ο Διοικητής ΥΠΑ λαμβάνει υπόψη 
το αίτημα του υπαλλήλου, τα τυπικά του προσόντα, την 
υπηρεσιακή του επίδοση και τις πραγματικές υπηρεσια-
κές ανάγκες. Κατά την διαδικασία αυτή δεν απαιτείται να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της γλωσσομάθειας και της 
γνώσης χρήσης Η/Υ. Εξαιρείται της παρούσας ρύθμισης 
ο κλάδος των ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για 
τον οποίο τίθεται το ηλικιακό όριο των 40 ετών αλλά και 
η προϋπόθεση της γλωσσομάθειας. Στη σχετική Προκή-
ρυξη που εκδίδεται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδι-
ορίζονται: α) ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων με 
μετάταξη ή μεταφορά β) η οργανική μονάδα τοποθέ-
τησης των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων γ) 
τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης των υπαλλήλων 
που αιτούνται την μετάταξη ή την μεταφορά.

5. Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στους κλάδους 
ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων, ΤΕ Πληροφοριών Πτήσε-
ων του παρόντος, εξυπηρετούν πρωτίστως τις ανάγκες 
στελέχωσης των Αερολιμένων στους οποίους ο έλεγχος 
της εναέριας κυκλοφορίας διενεργείται χωρίς ενόργα-
νες διαδικασίες. Με απόφαση Διοικητή ανατίθενται σε 
αυτούς επιπλέον αρμοδιότητες άλλων κλάδων για την 
διεκπεραίωση του έργου τους και την εύρυθμη λειτουρ-
γία των Αεροδρομίων.

6. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης 
Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας με ευθύνη του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών 
Αεροναυτιλίας υποχρεούνται να εκπονήσουν τον απα-
ραίτητο σχεδιασμό, την περιγραφή των απαιτήσεων και 
των διαδικασιών ώστε σε χρονικό διάστημα μέχρι πέντε 
(5) ετών από δημοσιεύσεως του παρόντος να έχει κατα-
στεί δυνατός ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας με 
ενόργανες διαδικασίες σε όλα τα Αεροδρόμια της Χώ-
ρας καθώς και να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και η 
τοποθέτηση νέων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 
μονάδες αυτές.

7. Οι μόνιμοι ή ΙΔΑΧ υπάλληλοι, που κατά τον οιοδήπο-
τε τρόπο εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρονικών 
ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή αντίστοιχα στις ειδικότητες ΠΕ Ηλε-
κτρονικών και ΤΕ Ηλεκτρονικών αποτελούν το προσωπι-
κό Air Traffic Safety Electronics Personnel - A.T.S.E.P. κατά 
τα οριζόμενα στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/373 
της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τον κα-
θορισμό κοινών απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρε-
σιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας / αεροναυ-
τιλίας και άλλων λειτουργιών του δικτύου διαχείρισης 
της εναέριας κυκλοφορίας και της εποπτείας τους. Τα 
χορηγηθέντα από την ΥΠΑ κατά το π.δ. 410/1993 πιστο-
ποιητικά εξειδίκευσης των κλάδων των Ηλεκτρονικών 
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θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί κατά τον 
ως άνω Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/373.

8. Στους αερολιμένες που φορέας διαχείρισης είναι η 
ΥΠΑ και λειτουργούν με ελλιπές προσωπικό, δύναται να 
ανατίθενται καθήκοντα μερικού διαχειριστή σε υπαλλή-
λους οποιουδήποτε κλάδου.

9. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Τμημά-
των Λειτουργίας των υπό διαχείριση ΥΠΑ Αερολιμένων, 
Κρατικών και Δημοτικών, έχουν την ευθύνη για τον συ-
ντονισμό της συνολικής λειτουργίας των Αερολιμένων. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Προϊστάμενος της 
Οργανικής Μονάδας Λειτουργίας δεν ανήκει στον κλάδο 
ή στην ειδικότητα ΠΕ Αερολιμενικών, τότε με απόφαση 
Διοικητή ΥΠΑ ορίζεται Συντονιστής Αεροδρομίου υπάλ-
ληλος εκ των Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων 
του Αεροδρομίου.

10. Στα υπό παραχώρηση αεροδρόμια με απόφαση Δι-
οικητή ΥΠΑ ορίζεται Συντονιστής Οργανικών Μονάδων 
ΥΠΑ Αεροδρομίου υπάλληλος εκ των Προϊσταμένων των 
Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ που λειτουργούν εντός 
του Αεροδρομίου.

11. Στα αεροδρόμια των οποίων φορέας Διαχείρισης 
είναι η ΥΠΑ, στελεχώνονται, με προσωπικό ΥΠΑ οι ορ-
γανικές μονάδες Λειτουργίας και παρέχουν υπηρεσίες 
Διοικητικές, Οικονομικές, Τεχνικής Συντήρησης, Αερο-
λιμενικής Λειτουργίας και υποστήριξης των Τμημάτων 
ή Γραφείων παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

Τα αεροδρόμια των οποίων φορέας Διαχείρισης δεν 
είναι η ΥΠΑ, στελεχώνονται με προσωπικό ΥΠΑ οι ορ-
γανικές μονάδες Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής 
Υποστήριξης και παρέχουν υπηρεσίες Διοικητικές,

Οικονομικές, Τεχνικής Συντήρησης και υποστήριξης 
των Τμημάτων ή Γραφείων παροχής Υπηρεσιών Αερο-
ναυτιλίας.

12. Οι εγκατεστημένες στον χώρο των υπό διαχείριση 
της ΥΠΑ Αερολιμένων οργανικές μονάδες της Αεροναυ-
τιλίας, υπάγονται σε ό,τι αφορά την λειτουργία τους στις 
Διευθύνσεις Περιφερειακών Αεροδρόμιων Ελέγχου Ενα-
έριας Κυκλοφορίας και Συστημάτων και αναφέρονται 
υποχρεωτικά στον Συντονιστή του αεροδρομίου σε ότι 
αφορά τα μέτρα λειτουργιάς και ασφαλείας του Αερολι-
μένα. Ενημερώνουν δε το Συντονιστή, για την παρουσία 
και απουσία του προσωπικού τους.

13. Το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 
ΥΠΑ εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως 
ισχύει.

14. Εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις υπαλλήλων της 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας, ανεξαρτήτως του σταδίου της πειθαρχι-
κής διαδικασίας στο οποίο βρίσκονται, συνεχίζονται στο 
όνομα της ΥΠΑ.

15. Στους υπό διαχείριση ΥΠΑ Αερολιμένες οι υπηρε-
τούντες υπάλληλοι του κλάδου των ΠΕ Αερολιμενικών 
παρέχουν εκπαίδευση, κατόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ, 
σε υπαλλήλους άλλων κλάδων όλων των κατηγοριών 
και ειδικοτήτων σε όλα τα αντικείμενα της Αερολιμενι-

κής λειτουργίας και ιδίως στην Οργάνωση και Διαχεί-
ριση Δαπέδου Στάθμευσης Αεροσκαφών, στον Έλεγχο 
Κατάστασης της Περιοχής Κίνησης Αεροσκαφών, στη 
Διαχείριση Λειτουργίας Αεροσταθμού, στη Διαχείριση 
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Αερολιμένων, στο Συντο-
νισμό και Κατεύθυνση Ενεργειών σε περίπτωση Αερο-
πορικού Ατυχήματος ή Συμβάντος εντός του Αερολι-
μένα. Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται: α) 
οι υπάλληλοι του κλάδου των ΠΕ Αερολιμενικών που 
παρέχουν την παραπάνω εκπαίδευση στους Αερολιμένες 
β) οι υπάλληλοι των άλλων κλάδων που υποχρεούνται να 
εκπαιδευτούν στα παραπάνω αντικείμενα γ) τα ακριβή 
αντικείμενα εκπαίδευσης δ) ο χρόνος της εκπαίδευσης. 
Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ διαπιστώνεται το πέρας της 
εκπαίδευσης, εκδίδεται και απονέμεται στον συμμετέ-
χοντα «Πιστοποίηση Εκπαίδευσης στην Αερολιμενική 
Λειτουργία» από τον Διοικητή ΥΠΑ.

16. Το σύνολο των δαπανών για την μεταφορά από 
την ΥΠΑ υπάρχοντος εξοπλισμού, την προμήθεια νέου 
απαραίτητου για την πρώτη εγκατάσταση και λειτουργία, 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και υλικοτεχνικής 
υποδομής της Α.Π.Α., και κάθε άλλου είδους προμήθεια 
εξοπλισμού ή υπηρεσίας ή κατασκευής έργου βαρύνει 
τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΥΠΑ. 
Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση μετεγκατά-
στασης των Υπηρεσιών σε άλλα κτίρια.

17. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και για 
την εξασφάλιση της αδιάλειπτης καταβολής του συνό-
λου των αμοιβών και των επιδομάτων των υπαλλήλων 
που τοποθετούνται στην ΑΠΑ, η μηχανογραφική και 
διοικητική υποστήριξη της μισθοδοσίας του προσωπι-
κού της ΑΠΑ πραγματοποιείται από την ΥΠΑ. Αποτελεί 
ευθύνη και καθήκον του αρμόδιου για την έκδοση της 
μισθοδοσίας προσωπικού της ΥΠΑ, η αδιάλειπτη και 
συνεχής καταβολή του συνόλου των προβλεπομένων 
αμοιβών και επιδομάτων του προσωπικού που κατανέ-
μεται στην ΑΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών 
και των επιδομάτων που προβλέπονται στα άρθρα 34 
και 34α του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ Α’ 16). Το σύνολο των ανω-
τέρω δαπανών καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός 
προγραμμάτων λογισμικού διοικητικής διαχείρισης, 
μισθοδοσίας, παρουσιολογίου, διπλογραφικού συστή-
ματος, προϋπολογισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και κάθε άλλη δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία για 
το σύνολο των οργανικών μονάδων της ΑΠΑ βαρύνουν 
τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού ΥΠΑ για 
το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την πλήρη 
λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας και 
της Διεύθυνσης Διοικητικού της Αρχής Πολιτικής Αε-
ροπορίας καθώς και την σύσταση ειδικού φορέα στον 
Προϋπολογισμό του Κράτους και την δυνατότητα πλη-
ρωμής των υποχρεώσεων και των δαπανών μέσω ίδιου 
μηχανισμού της ΑΠΑ και οπωσδήποτε μέχρι την εγκατά-
σταση και θέση σε πλήρη λειτουργία μηχανογραφικού 
συστήματος στην ΑΠΑ. Η πλήρωση των προϋποθέσεων 
αυτών διαπιστώνεται με απόφαση Διοικητή ΑΠΑ.

18. Mέλη Ομάδων Εργασίας ή Επιτροπών Διαγωνισμών 
ή Ενστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που 
τοποθετήθηκαν στην ΑΠΑ εξακολουθούν να συμμετέ-
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χουν στη λειτουργία των ως άνω συλλογικών οργάνων 
της ΥΠΑ, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου αυτών.

19. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε κλάδο που η κατοχή 
πιστοποιητικού υγείας Γ’ Κατηγορίας αποτελεί προσόν 
διορισμού οφείλουν να διατηρούν σε ισχύ το κατάλληλα 
χορηγούμενο Πιστοποιητικό Υγείας Γ’ Κατηγορίας και 
να υποβάλλουν κατ’ έτος αυτό στη Διεύθυνση Διοικη-
τικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύ-
θυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήρι-
ξης και Συντονισμού της ΥΠΑ. Η Διεύθυνση Διοικητικής 
Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συ-
ντονισμού της ΥΠΑ οφείλει να ενημερώνει ετησίως κατά 
το πρώτο δεκαήμερο εκάστου έτους τον Διοικητή ΥΠΑ 
με έγγραφό της σχετικά με την διατήρηση από μέρους 
των υπαλλήλων του κλάδου του Πιστοποιητικού υγείας Γ 
Κατηγορίας, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός 
στελέχωσης των επιχειρησιακών οργανικών μονάδων 
και ιδιαιτέρως των μονάδων που λειτουργούν σε εικο-
σιτετράωρη λειτουργία.

20. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στο προσω-
πικό της ΥΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 34 και 34α του 
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α’) και του άρθρου 65 του ν. 4427/ 
2016 (ΦΕΚ 188 Α’) όπως ισχύουν, δεν καταβάλλεται στο 
προσωπικό της ΥΠΑ κατά την χρονική περίοδο που: 
α) έχει λάβει άδεια άνευ αποδοχών για τον οποιοδήποτε 
λόγο ή αδικαιολόγητα απέχει από τα καθήκοντά του ή 
έχει τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα ή β) βρίσκεται απο-
σπασμένο κατά τον οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδή-
ποτε υπηρεσία ή φορέα ανεξάρτητα αν υπάγεται ή όχι 
στο Δημόσιο Τομέα καθώς και σε γραφεία κομμάτων ή 
βουλευτών του ελληνικού ή ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
ή γ) έχει λάβει άδεια συνδικαλιστική ή δ) έχει λάβει άδεια 
ανατροφής τέκνου ή ε) έχει λάβει άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 όπως 
ισχύει, καθώς δεν συντρέχουν για το προσωπικό αυτό 
οι αναφερόμενες στα άρθρα 34 και 34α του ν. 2682/1999 
(Α’ 16) προϋποθέσεις. Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλε-
ται στους υπαλλήλους ΥΠΑ που: α) βρίσκονται αποσπα-
σμένοι σε Διεθνείς Οργανισμούς και ιδίως στους ICAO, 
EUROCONTROL, EASA, την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσω-
πεία (ΜΕΑ), τις Αντιπροσωπείες του ICAO στην Ευρώπη 
και β) συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις εκτός υπηρεσίας κα-
τόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ που περιγράφει τα αντι-
κείμενα, τον φορέα και την διάρκεια της εκπαίδευσης.

21. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στο προσωπικό 
της ΥΠΑ ως επίδομα διαθεσιμότητας και ετοιμότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 34 α του ν. 2682/1999 (Α’ 16) όπως 
ισχύει, δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους της ΥΠΑ 
που λαμβάνουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου κατά 
το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

22. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ 
επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Δι-
ατάγματος και τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Κα-
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
όπως ισχύει. Εξαιρετικά, για την εξασφάλιση της αδιά-
λειπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας της ΥΠΑ, από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος και μέχρι 
την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τη διαδικασία 

του προηγούμενου εδαφίου, οι προϊστάμενοι των οργα-
νικών μονάδων της ΥΠΑ επιλέγονται και τοποθετούνται 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
κατόπιν εισήγησης του Διοικητή ΥΠΑ. Σε κάθε περίπτω-
ση, για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων, επιλέγονται 
υπάλληλοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις πλήρω-
σης θέσεων προϊσταμένων του κλάδου που ανήκουν, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα. 
Οι κατά τα ανωτέρω προϊστάμενοι, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θητείας τους, λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα 
προϊσταμένου για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.

23. Το Υπηρεσιακό καθώς και το Πειθαρχικό Συμβού-
λιο της ΥΠΑ, δύνανται να συγκροτηθούν και να λειτουρ-
γήσουν με ελλιπή σύνθεση, μέχρι την εκλογή και τοπο-
θέτηση των αιρετών μελών.

24. Οι εν γένει οργανικές μονάδες της ΥΠΑ, ανάλογα 
με την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, έχουν την ευθύνη 
για τη σύνταξη και την έκδοση των διοικητικών πράξε-
ων, την ανάληψη όλων των υλικών ενεργειών και την 
παροχή κάθε είδους υποστήριξης και εκπαίδευσης μέχρι 
να καταστεί δυνατή η λειτουργία της ΑΠΑ με ίδια μέσα.

25. Για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, 
με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ, προσδιορίζονται οι υπάλ-
ληλοι που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες της ΥΠΑ, οι 
οποίοι υποχρεούνται να κατέχουν και να διατηρούν σε 
ισχύ αρμοδίως εκδοθείσα άδεια οδήγησης υπηρεσιακού 
οχήματος.

26. Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του παρόντος, στους κλάδους ΠΕ Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας, ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων, ΠΕ 
Ηλεκτρονικών, ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων, ΤΕ Ηλεκτρο-
νικών, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος 60 ημερών 
από την κατάταξή τους να προσκομίσουν στη Διεύθυνση 
Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστή-
ριξης και Συντονισμού της ΥΠΑ, πιστοποιητικό υγείας Γ΄ 
κατηγορίας εκδοθέν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
Με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ προσδιορίζονται περαιτέρω 
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

27. Στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή 
Αεροναυτιλίας οι προβλεπόμενες θέσεις Συμβούλων, 
κατά το άρθρο 35 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188), αριθμούνται 
σε δύο (2).

28. Στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή 
Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων αριθ-
μούνται δύο (2) θέσεις μετακλητών νομικών συμβού-
λων, κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 35 του 
ν. 4427/2016 (Α΄ 188).

29. Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων των παραγρά-
φων του παρόντος άρθρου πληρούνται με απόφαση 
Διοικητή ΥΠΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί 
μετακλητών υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου.

30. Κάθε αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά τη 
μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες 
οργανικές μονάδες της ΥΠΑ, όπως και κάθε θέμα σχετικό 
με την άσκηση των κατανεμόμενων σε συναφείς μονά-
δες αρμοδιοτήτων, επιλύεται με απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών.
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Άρθρο 54
Χρόνος εργασίας προσωπικού

1. Ο χρόνος εργασίας προσωπικού της ΥΠΑ ακολουθεί 
τις προβλέψεις του άρθρου 73 του ν. 4427/2016.

2. Οι οργανικές μονάδες της ΥΠΑ διακρίνονται σε: 
α) επιχειρησιακές οργανικές μονάδες οι οποίες λειτουρ-
γούν σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμα λειτουρ-
γίας των Αερολιμένων όπου βρίσκονται εγκατεστημένες 
και β) επιχειρησιακές οργανικές μονάδες εικοσιτετράω-
ρης λειτουργίας ανεξάρτητα από τον τόπο λειτουργίας 
και γ) οργανικές μονάδες που ακολουθούν το ωράριο 
των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Άρθρο 55
Έναρξη ισχύος – Κατάργηση Διατάξεων

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

2. Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος το 
π.δ. 56/1989 (Α´ 28), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη 

διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή 
κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα 
που διέπονται από το παρόν.

3. Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέ-
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια-
τάγματος.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*01001572708180044*
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