
- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο Νόμου «Τροπο—οίηση διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 714/ 

1970 «περί ίδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφο
ρών παρά τώ Ύπουργείω Συγκοινωνιών καί Όργανώ- 
σεως τής Υπηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας καί συνα
φών διατάξεων».

Προς τή Βουλή ιών 'Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ :
Τά δύο ανώτατα δικαστήρια τής Χώρας, ό Άρειος Πά

γος καί τό Συμβούλιο τής Επικράτειας, πού κανανε ερμη
νεία στις διατάξεις τοϋ ιδρυτικού νόμου τής ΓΓ1Α 714/10.Ό, 
καταλήξανε τό μέν πρώτο ('Αρειος Πάγος) ότι ή ΠΙΑ είναι 
Νομικό Πρόσουπο Δημοσίου Δικαίου (απόφαση Α.Π. 105/ 
1980), τό δέ δεύτερο (Συμβούλιο τής Επικράτειας) ότι 
ή ίέιχ ΰπηαετία (ΥΠΑ) είναι Βηαοσία ύπηοετίζ αποκεντρω
μένη, (Άποφάκις Σ.Τ.Ε. 1423/81, 4103/81 κ.λπ.).

Κατόπιν αύτοϋ τό θέμα παραπέμφηκε άπό τό Συμβούλιο 
τής Επικράτειας στο ’Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο τοϋ άρ
θρου 100 τοϋ Συντάγματος γιά νά λυθεί ή διαφορά.

"Ηδη έκδόθηκε ή άπόφαση 40/1982 τοϋ Άνωτάτου Ει
δικού Δικαστηρίου ή όποια άφοΰ κάνει ερμηνεία τών σχετι
κών διατάξεων τοϋ πιο πάνω ιδρυτικού νόμου τής ΥΠΑ, άπο- 
φαίνεται ότι ή ΥΠΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι
καίου και όχι δημοσία υπηρεσία.

Μετά την άπόφαση τού Άνωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 
εξετάσθηκε τό θέμα άπό άποψη άποτελεσμάτων γιά ομαλή 
άκώλυτη καί αποτελεσματική συνέχιση τού σημχντικ· ϋ 
έργου τό όποιο άδιάκοπα έπιτελεϊ ή ΥΠΑ τού Υπουργείου 
Συγκοινωνιών καί μέ τήν πεποίθηση, ότι ή νομική προσωπι
κότητα τής ΥΠΑ ταυτίζεται μέ εκείνη τοϋ Δημοσίου, θεω
ρήθηκε άπαραίτητη καί χωρίς καθυστέρηση ή άντιμετώπιση 
τού θέματος πού άνέκυψε διά τής μόνης όδοϋ πού έμεινε. 
Δηλαδή προτείνεται ή λύση τού θέματος νά γίνει μέ νόμο 
μέ τέτοιο τρόπο πού καί τυπικά ή ΥΠΑ νά μή θεωρείται 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), άλλά 
δημοσία υπηρεσία, όπως όλες οί άλλες κρατικές υπηρεσίες, 
χωρίς ή νομική προσωπικότητα αυτής νά διαφέρει άπό τή 
νομική προσωπικότητα τού Κράτους.

Σέ άντίθετη περίπτωση, άν δηλαδή ή ΥΠΑ άποτελεϊ 
Ν.Π.Δ.Δ. θά δημιουργηθοϋν έμπλοκές μέ άστάθμητες επι
πτώσεις τόσο στό διεθνή όσο καί στον εσωτερικό χώρο. Εν
δεικτικά άναφέρεται :

α) Τό ενδεχόμενο νά άνατραπεϊ ολόκληρο τό πλέγμα τών 
διεθνών συμβατικών εύθυνών καί υποχρεώσεων, τις όποιες 
άνέλαβε τό Κράτος βάσει πολυμερών καί διμερών άεροπο- 
ρικών συμβάσεων καί συμφωνιών, στις όποιες συνεβλήθη 
ή ΥΠΑ σάν ταυτιζόμενη άπό άποψη νομικής προσωπικό
τητας μέ τό Κράτος.

β) Τό ενδεχόμενο ύποβάθμισης τών κανόνων, πού έχει 
ή ΥΠΑ θεσπίσει γιά τή ρύθμιση θεμάτων ουσιαστικής ση
μασίας καί γενικώτερα εθνικού ενδιαφέροντος (π.χ. λειτου
ργία, άσφάλεια άερολιμένων άεροπορικοί κανόνες κανονι
στικού περιεχομένου καί άστυνομίας τής άεροπορίας). Δη
λαδή κανόνες δημοσίας τάξεως, πού έκδίδονται σέ εφαρμογή 
τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. 5017/31 καί μετά τήν ισχύ τοϋ Ν.Δ. 
/14/1970 καί πού, ώς γνωστό, προσιδιάζουν μόνο στην εξου
σία (IMPERIUM) πού διαθέτει τό Κράτος. ’Επίσης, οί περί 
επιτάξεων διατάξεις τοϋ Ν. 5017/31 «περί Πολιτικής ’Αε
ροπορίας «άνήκουν μόνο στό Δημόσιο, κ.λ.π.

γ) Τό ενδεχόμενο νά δημιουργηθοϋν οικονομικά προβλή
ματα καί διενέξεις μέ άστάθμιτες συνέπειες άπό σειρά ολό
κληρη μισθωτών διαφόρων εκμεταλλεύσεων, πού λειτου
ργούν στά άεροδρόμια.

δ) Νά δημιουργηθεϊ άναστάτωση στό προσο^πικό της 
ΥΠΑ, πού μέχρι σήμερα έχει τήν πεποίθηση, ότι άποτελεϊ 
προσωπικό τοϋ Δημοσίου καί δχι ίδιου Ν.Π.Δ.Δ. πού δέν 
ταυτίζεται μέ τό Δημόσιο.

Κατόπιν τών πιό πάνω προτείνονται γιά ψήφιση οί δια
τάξεις τοϋ Νομοσχεδίου αύτοϋ.

Στόχος καί βασική άρχή τοϋ Νομοσχεδίου είναι ή ορι
στική ρύΟιιιση τοϋ πιό πάνω θέαατος πού άνέκυψε.
ΕΙΔΙΚΟ '.ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΔΥΣΗ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟΥ)

Γιά τό άρθρο 1 :
Στις διατάξεις τοϋ άρθρου πού αναλύεται άναφέρεται σα

φώς, ότι ή 'Υπηρεσία Πολιτικής ’Αεροπορίας (ΥΠΑ) άπο- 
τελεΐ στό μέλλον Δημοσία Ύπη ρεσία τοϋ Υπουργείου Συγ
κοινωνιών.

-Μέ -.ίς διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ διχδηλώνεται πλέον 
σαφώς, ίτι ή ΥΠΑ είναι Δημοσία Υπηρεσία καί ότι αυτή 
υπάγεται στό Υπουργείο Συγκοινωνιών καί επομένως σέ 
συνδυασμό καί μέ τις ρυθμίσεις πού προβλέπονται στις δια
τάξεις τών άλλων άρθρων τοϋ Νομοσχεδίου, δέν μπορεί 
πλέον νά γίνει λόγος γιά ύπαρξη ίδιας βούλησης καί έτσι νά 
δηαιουονηθεΐ άυ,φιβολία γιά
ΥΠΑ.

Γιά τό άρθρο 2 :
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ άποτελοϋν προσαρμογή 

τής δράσης καί τών άρμοδιοτήτων τής ΥΓΙΑ, μετά τήν κατά
ργηση τής Διεύθυναης ’Εναερίων Μεταφορών τοϋ 'Υπου
ργείου Συγκοινωνιών καί προσδιορίζουν σέ γενικές γραμμές 
τό πλαίσιο μέσα στό όποιο θά κινείται ή ύπηρεσία (έκταση 
αρμοδιοτήτων) αύτή.

Γιά τό άρθρο 3 :
Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ καθορίζεται ή νομική 

θέση τών ύπαλλήλων τής ΥΠΑ. ’Επί πλέον ορίζεται, ότι όλη 
ή προϋπηρεσία στην ΥΠΑ λογίζεται ώς διανυθεΐσα στό Ελ
ληνικό Δημόσιο. Άφοϋ δηλαδή κρίθηκε άπό τό ’Ανώτατο 
Ειδικό Δικαστήριο, ότι ή ΥΠΑ άποτελεϊ Ν.Π.Δ.Δ. καί όχι 
δημοσία ύπηρεσία, θεωρήθηκε άναγκαϊο νά άναγνωριστεϊ, 
κατά πλάσμα δικαίου, ή προϋπηρεσία τών ύπαλλήλων στό 
κριθέν ώς Ν.Π.Δ.Δ. τής ΥΠΑ γιά τήν περίπτωση, πού αύτή 
χαρακτηρίζεται ώς ΝίΠ ]ΔΑ., ϊηλαόη «τό τής ισχύος τοϋ 
Ν.Δ. 714/70 μέχρι σήμερα καί διά τοϋ παρόντος νόμου με- 
τατρεπόμενο σέ δημοσία ύπηρεσία, ώς προϋπηρεσία στό 
Ελληνικό Δημόσιο. "Αλλωστε ή ΥΠΑ όλο αύτό τό διάστημα 
λειτουργούσε άνυποψίαστα σάν Δημοσία 'Υπηρεσία καί 
οί ύπάλληλοι είχαν τήν πεποίθηση, ότι ήταν ύπάλληλω τοϋ 
'Ελληνικού Κράτους καί όχι Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου.

Οί διατάξεις λοιπόν τών δύο παραγράφων άποδίδουν τό 
δίκαιο πού ϊσχυσε καί άποκαθιστοϋν τήν κατάταξη πού ύπή-
Ρζε-ή · * · _ . · . χ ·. ■

Μέ τήν παράγραφο 3 τοϋ άρθρου, πού άναλύεται τακτο
ποιείται το οννταιξΓοδοτικό δικαίωμα τών ύπαλλήλων τής 
ΥΠΑ. Ή προσθήκη στην προκειμένη περίπτωση συνταξιο- 
δοτικών διατάξεων σέ νομοσχέδιο πού ρυθμίζει άλλα θέματα 
συγχωρεΐται, γιατί ή συνταγματική άρχή τής ειδικότητας τών 
συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων κάμπτεται, όπως έχει δεχθεί 
τό ’Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν άπό τό διαχωρισμό τών δια
τάξεων ύπάρχει κίνδυνος, όσον άφορά τήν άρτιότητα καί πλη
ρότητα τοϋ νομοσχεδίου, ενώ δέν πχραβιάζεται ή συνταγμα
τική αύτή άρχή, όταν οί διοικητικές διατάξεις άπό τή φύ
ση τους δέν μπορούν νά άποχωριστοϋν χωρίς βλάβη στην 
άρτιότητα τοϋ νόμου (πρακτικά τής 7ης έκτακτης Ειδικής 
Συνεδρίασης τής 'Ολομέλειας τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου τής 
6.7.75). "Ετσι γιά λόγους πού έχουν σχέση μέ τήν εφαρμογή 
τοϋ νόμου κρίνεται άναγκαϊο στήν περίπτωση αύτή νά μή 
άποχωρισθοϋν οί συνταξιοδοτικές διατάξεις.

Γιά τό άρθρο 4 :
Μέ τις διατάξεις τής παραγράφου Γ θεωρούνται έγκυρες 

καί ισχυρές καί δεσμεύουν τό Ελληνικό Δημόσιο δλ.ες οί δι- 
καιοπραξίες καί οί διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες πού έχει' 
συνάψει ή ΥΙΙΑ μέ τρίτους.

’Επίσης μέ τις διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 3 κυ- 
ροϋνται άναδρομικά άπό τήν έκδοσή τους, 6λ.ες οί διοικητικές 
πράξεις πού έξέδοσε ή ΥΠΑ στά πλαίσια τών νομίμων



— 1 —
αρμοδιοτήτων της καθώς καί δύο Προεδρικά Διατάγματα 
τά όποια άναφέρονται στδν 'Υπηρεσιακό ’Οργανισμό'της 
ΤΠΑ και στην κατάργηση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
*ύτής.

'Η θέσπιση των διατάξεων των τριών πιο πάνω παρα
γράφων κρίνεται αναγκαία γιατί οί πράξεις αυτές της ΤΓΙΑ 
-Si μ-ορούτανε νά άμφιοιόητηδίοόν για το λ,όγο ότι ή Υ;ΠΑ ·&* 
λειτουργούσε (καί λχιτουργεί) σαν Δημοσία 'Τπηρεσία, ενώ 
όπως άποφάνθηκε τό ’Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ήταν 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

’Επειδή ή ΤΠΑ άποτελοϋσε, αρχικά, γενική διεύθυνση 
'Υπουργείου καί έν συνεχεία αποκεντρωμένη δημοσία υπη
ρεσία, ή δικαστική υπεράσπιση τών συμφερόντων της, ή κα- 
■ύοϊήγησή της με γνωμοδοτήσεις οί συμ6ιόοσμοί, ή ανα
γνώριση απαιτήσεων κ.λπ. έπραγματοκοιοόντο «το τό Νο
μικό Συμβούλιο τοϋ Κράτους πού καταργήθηκε καί, μετά 
τή κατάργησή του, από τήν Νομική Διεύθυνση τοϋ Υπου
ργείου Συγκοινωνιών. Μετά τήν έκδοση τής 40/1982 άπο- 
φάσεως τοϋ Άνωτάτου Εΐδικοΰ Δικαστηρίου, μέ τήν όποια 
κρίθηκε, ότι ή ΤΠΑ είναι νομικό πρόσωπο, διάφορο τοϋ Δη
μοσίου, μέ τό όποιο δέν ταυτίζεται, ανακύπτει θέμα κύρους 
όλων τών διαδικαστικών ενεργειών, οί όποιες έγιναν, διότι 
προϋπόθεση τοϋ κύρους τους καί τής νόμιμης άρμοδιότητας 
γεά τή διενέργειά τους, ήταν ή ταύτιση τής ΤΠΑ πρός τό νο
μικό πρόσωπο τοϋ Δημοσίου. Επίσης τά πολιτικά δικα
στήρια ούσίας καί είδικώτερα τό Έφετεΐο ’Αθηνών, παρά 
τήν έκδοση τών 929/1978 καί 105/1980 άποφάσεων τοϋ Ά- 
ρείου Πάγου, εξακολουθούσαν νά δέχονται σέ άποφάσεις τους, 
ένόψη τών ισχυρών σχετικών επιχειρημάτων, ότι ή ΤΠΑ δέν 
έχει διαφορετική προσωπικότητα άπό τό Δημόσιο, μέ άπο- 
τέλεσμα άγωγές της ΤΠΑ νά γίνονται δεκτές στό όνομα τοϋ 
Δημοσίου, τό όποιο καί άνελάμβανε τή δίκη ώς διάδικος. 
’Από πλευράς ούσίας δέν υπάρχει όποιαδήποτε διαφορά 
ένόψη τοϋ γεγονότος ότι ή ΤΠΑ ανέκαθεν λειτουργούσε σαν 
δημόσια υπηρεσία. Θά ήταν όμως'πιθανή ή πρόκληση βλά
βης στήν ΤΠΑ εάν έκρίνετο, δυνάμει τής άνωτέρω άποφά- 
σεως τοϋ Άνωτάτου Εΐδικοΰ Δικαστηρίου, ότι οί σχετικές 
δίκες έπρεπε νά διεξαχθοϋν στό όνομα τής ΥΓΙΑ καί μόνο 
διότι εϊτε θά προέκυπτε καθυστέρηση καί άδικαιολόγητη 
δικαστική καί διοικητική επιβάρυνση, είτε θά άνέκυπταν θέ
ματα παραγραφής ή προβλήματα λόγω τής άπρακτης παρέ
λευσης τοϋ χρόνου άσκηση ένδικων μέσων στό όνομα τής
ΤΠΑ.

“Ετσι γιά τον πιό πάνω σκοπό προτείνονται γιά θέσπιση 
οί διατάξεις τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου πού αναλύεται μέ 
τις όποιες κυροϋνται άναδρομικά όλες οί διαδικαστικές πρά- 
:εις πού έγιναν σέ δικαστικές ύποθέσεις πού αφορούν τήν
ί’Π Α.

Γιά τό άρθρο 5 :
Οί ύπηρεσίες τής ΤΠΑ (κεντρικές καί περιφερειακές) 

είναι επανδρωμένες μέ προσωπικό διαφόρων είδ.κοτήτων. 
Γόσο δέ τά θέματα τοϋ προσωπικού όσο καί τά άλλα θέματα 
ύργανώσεως της, ρυθμίζονται άπό χωριστό ύπηρεσιακό 
οργανισμό.

Έξ’ άλλου ή διεύθυνση ’Εναερίων Μεταφορών ( Δ.Ε.Μ.) 
τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, μέσω τής όποιας ό Ύπου- 
τγός Συγκοινωνιών άσκεΐ έποπτεία στήν ΤΠΑ, ή όποια 
ΑΕΜ), μέ άλλες διατάξεις τοϋ Νομοσχεδίου αυτού, καταρ- 
εΐται, είναι έπανδρωμένη μέ προσωπικό επιστημονικού 

επιπέίου (AT κατηγορίας) πού αποτελεί χωριστό κλά2ο 
(ΑΤ5 ’Αεροπορικής Εκμετάλλευσης) καί πού αύτό τό προ- 
τωπικό είναι τεχνικό £ιαφάρων είΒικστήτων (πολιτικοί μηχα
νικοί, μηχανολόγοι - ή/εκτρολόγοι. μηχανικοί αεροναυπηγοί). 
Ο κλάδος αύτός προσωπικού (ΑΤ5) τής ΔΕΙΜ έχει συγ- 
/ωνευΑϊί μέ τον κλάίο ΑΤΙ Μηχανικών Μεταφορών σέ ένα 
:νιαία κλάδο μέ τον τίτλο «Κλάδος ΑΤΙ Μηχανικών Με
ταφορών» γιατί καί ο! Βύο αυτοί κλάδοι είχαν τά ίδια επαγ
γελματικά προσόντα.

Μερικοί τεχνικοί υπάλληλοι άπό τόν πρώην κλ.άδο ΑΤ5 
Αεροπορικής Εκμετάλλευσης εργάζονται μέ άπόσπαση στήν 
1 ΠΑ καί καλύπτουν βασικούς τομείς τής υπηρεσίας έργων 
•ιυτής καί έτσι μετά άπό τήν κατάργηση τής ΔΕΜ, άνακύ- 
ττει υπηρεσιακή άνάγκη οί ύπάλληλοι αύτοί μέ τις θέσεις

τους νά μετά φερθούν οριστικά σέ άντίστοιχο κλάδο προσω
πικού τής ΤΠΑ.

Στό σκοπό αύτό άποβλέπουν οί διατάξεις τοϋ άρθρου πού 
χναλύεται. Δηλαδή μέ τις διατάξεις αυτές δίδεται λύση σέ 
ένα εσωτερικό θέμα τών υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου Συγ
κοινωνιών τό όποιο δέν μπορούσε νά λ.υθεϊ μέ άλλΛ τύπο διοι
κητικής πράξεως παρά μόνο μέ διάταξη νόμου.

Γιά τά άρθρα 6 καί 7 :
Μέ τήν παράγραφο 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Νομοσχεδίου ορί

ζεται, ότι ή ΤΠΑ δέν καταρτίζει αυτοτελή προϋπολογισμό καί 
ότι οί εισπράξεις καί οί πληρωμές αυτής άναλ.αμβάνονται 
άπό τό Ελληνικό Δημόσιο.

Οί άλλες διατάξεις τού άρθρου 6 έχουν σκοπό νά υλοποιή
σουν τήν πιό πάνω άρχή. Δηλ,αδή όλα τά έσοδα καίτά έξοδα 
τής ΤΠΑ νά έντάσσονται στόν τακτικό Κρατικό Προϋπο
λογισμό, σύμφωνα μέ τό άρθρο 79, παράγραφος 2 τοϋ Συν
τάγματος πού ορίζει ότι όλα τά έσοδα καί τά έξοδα τοϋ Κρά
τους πρέπει νά άναγράφονται στόν έτήσιο Κρατικό Προϋπο
λογισμό καί Άπολ.ογισμό.

Ή ισχύς τοϋ άρθρου 6, σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 5 
αύτοΰ άρχίζει άπό 1 ’Ιανουάριου 1984. Τοΰτο δέ γιατί ήδη 
ό προϋπολογισμός τής ΤΠΑ τοϋ έτους 1983 έχει ήδη ψη- 
φισθεΐ άπό τή Βουλή μαζί μέ τόν προϋπολογισμό τοϋ Κρά- 
τους. _ ,

Οί διατάξεις τοϋ άρθρου 7 άναφέρονται σέ θέματα δια
χείρισης καί διάθεσης τοϋ υλικού τής ΤΠΑ.

Γ ιά τό άρθρο 8 : ,
,_ J . ν. , · Γ. ‘ . »· ··

. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 8 τοϋ Νομοσχεδίου καταργοϋ- 
νται όλες έκείνες οί διατάξεις, πού ισχύουν σήμερα καί πού 
κρίθηκε ότι πρέπει νά καταργηθοϋν ένόψη τών νέων ρυθμί
σεων πού προτείνονται γιά θέσπιση. . ·.

“Ετσι καταργοϋνται οί διατάξεις τών άρθρων 1 έως καί 9 
καί τοϋ άρθρου 27 τοϋ ν.δ. 714/1970 καί τών άρθρων 31 
καί 43 τοϋ π. δ/τος 9S5/77 «περί όργανισμοϋ τοϋ Υπου
ργείου Συγκοινωνιών».

Συνέπεια αυτών τών καταργήσεων είναι νά καταργείται 
ή Διεύθυνση ’Εναερίων Μεταφορών (ΑΕΜ) τοϋ Υπου
ργείου Συγκοινωνιών ή όποια είχε συσταθεΐ μέ τό Ν.Δ. 714/ 
1970 μέ σκοπό ή έποπτεία καί ό έλεγγος τοϋ Υπουργού 
Συγκοινωνιών έπί τής ΤΠΑ, νά άσκεΐται μέσω αύτής τής 
Διεύθυνσης. Αλλά όμως μετά τήν κατάργηση τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου τής ΤΠΑ καί τής οικονομικής αύτής αύτο- 
τέλειας καθώς καί τήν οργάνωσή της σαν Δημόσιας Κρατι
κής Υπηρεσίας, όπως άκριβώς είναι καί οί άλλες δημόσιες 
ύπηρεσίες τόσο τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών όσο καί τών 
άλλ.ων Υπουργείων, ή κατάργηση τής ΔΕΜ όργ'ανωτικά 
καί πραγματικά άποτελ.εΐ φυσική αναγκαιότητα, Μέ τήν 
κατάργηση τής ΔΕΜ, επέρχεται ένοποίηση τών φορέων 
ευθύνης στόν τομέα τών άερομεταφορών, άπαλλαγή άπό 
γ-ραφειοκρατικές διαδικασίες καί έπιτυγχάνονται ταχύτερες 
καί άπλούστερες μεθοδεύσεις λ.ήψεως άποφάσεων.

’Επίσης καταργοϋνται καί τά άρθρα 7,8 καί 9 τοϋ Ν.Δ; 
714/1970, πού άναφέρονται στήν κορφή τής υπηρεσίας, στήν 
άποστολ.ή καί στήν εκπροσώπηση της σαν άναγκαία συνέ
πεια τών προτεινομένων ρυθμίσεων μέ τά άρθρα 1 καί 2 τοϋ 
Νομοσχεδίου, τά όποια άντικαθιστοϋν τις υπόψη διατάξεις. 
Ειδικά τό άρθρο 9 τοϋ Ν.Δ. 714/70 καταργείται, επειδή 
ή ΤΠΑ στο έξής σαν δημόσια υπηρεσία θά έκπροσωπεΐται, 
όπως καί οί άλλες δημόσιες ύπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου Συγ
κοινωνιών.

Τέλος τό άρθρο 9 τοϋ Νομοσχεδίου πού προτείνεται άνα- 
φερεται στήν ισχύ αυτού.

Κατόπιν τών άνωτέρω καί ένόψη τοϋ σκοπού καί τοϋ πε
ριεχομένου τοϋ Νομοσχεδίου, παρακαλ.οϋμε γιά την επι
ψήφισή του.
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Στήν παρούσα προσαρταται παράρτημα πού περιέχει πί
νακα των διατάξεων εκείνων πού καταργοϋνται καθώς καί 
ολόκληρο το κείμενο τής άπόφασης τοϋ Άνωτάτου Ειδικού 
Δικαστηρίου πού άναφέρεται πιο πάνω.

Αθήνα 20 ’Ιανουάριου 1983 
Οί 'Υπουργοί

Προεδρίας της Κυβέρνησης Οικονομικών
ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

Συγκοινωνιών
ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
’Ανήκει στήν ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ γιά τύ Σχέδιο 

Νόμου «Τροποποίηση διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 714/1970 «περί 
ίδρύσεως Διευθύνσεως ’Εναερίων Μεταφορών παρά τώ 'Υ
πουργείο) Συγκοινωνιών καί Όργανώσεως της 'Υπηρεσίας 
Πολιτικής ’Αεροπορίας».

Περιέχει τα κείμενα τών διατάξεων πού καταργοϋνται 
ή είναι σχετικές μέ τις διατάξεις τοϋ Νομοσχεδίου πού προ- 
τείνεται. ’Επίσης περιέχει καί τύ κείμενο τής άπόφασης 40/ 
1982 τοϋ Άνωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου τοϋ άρθρου 100 
τοϋ Συντάγματος.

γ) Τμ ήμα ’Αερολιμένων.
(1) Ή πολιτική έπί τής ίδρύσεως καί άναπτύξεως άερο- 

λιμένων.
(2) Ή πολιτική έπί τής δημιουργίας καί άναπτύξεως τών 

οικονομικών πόρων τών αερολιμένων.
δ) Τμήμα άεροπορικών άτυχημάτων.
Ή διερεύνησις τών άεροπορικών άτυχημάτων
ε) Τμήμα Διοικητικού.
(1) Ή ρύθμισις θεαάτων καταστάσεως προσωπικού τής

Δ.Ε.Μ.
(2) Ή είσήγησις έπί νομοθετημάτων πολιτικής ’Αερο

πορίας.
(3) Ή χάραξις πολιτικής έπί τής άεροπορικής έκπαιδεύ- 

σεως.
(4) Ή γενική έποπτεία έπί τοϋ προσωπικού πολιτικής 

άεροποοίας.
(5) Ή έξυπηρέτησις τής Δ.Ε.Μ. ύπο γραμματείας.
στ) Γραφείο Νηολογίων καί 'Υποθηκών.
'Η τήρησις τού έθνικοΰ νηολογίου καί τών βιβλίων ύπο- 

θηκών πολιτικών άεροσκαφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β\
---- Προσωπικόν — - '

Α' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΫΝΤΑΙ 
Ν.Δ. 714/1970 Φ.Ε.Κ. 238/Α/7.11.70 ·.' :

ΆρΟρον 1.
"Ιδρυσις

Συνιστάται παρά τώ Ύπουργείω Συγκοινωνιών Διεύ- 
θυνσις ’Εναερίων Μεταφορών (ΔΕΜ). · ί ν ; .

- , . . ... "ΑρΟρον 2. : τ 7 . "
; · Διάρθρωσις . f (γ.

1. Τήν Δ.Ε.Μ. άπαρτίζουν : . ή ' ’
α) Τύ Τμήμα ’Αεροπορικών Μεταφορών.-;;. , ·.·;

: β) Τύ τμήμα ’Ασφαλείας Πτήσεων. - ·Γ\ ·.' . .·. ;··>·' .·; 
γ) Τύ Τμήμα ’Αερολιμένων.
δ) Τύ Τμήμα ’Αεροπορικών Άτυχημάτων ·. y-
ε) Τύ Τμήμα Διοικητικού. .··,· 1%' ■
στ) Τύ Γραφεΐον Νηολογίων καί 'Υποθηκών.
2. 'Η κατά Γραφεία άνάπτυξις τών δργανικών μονάδων

τής προηγούμενης παραγράφου ένεργεΐται δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού Συγκοινωνιών. · - . . ·—; . ~

3. ’Επιτρέπεται διά Β. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τού 
Υπουργού Συγκοινωνιών, αύξομείωσις τών όργανικών Τμη
μάτων τής Δ.Ε.Μ. καί άνακατανομή τών αρμοδιοτήτων, 
άνευ μεταβολής τοϋ άριθμοϋ καί βαθμού τών θέσεων προ
σωπικού αυττ.·.

Άρθρον 3. Τ.
Αρμοδιότητες · ■ ' ’ *. · ■·.·; I

1. Εις τήν αρμοδιότητα τής Δ.Ε.Μ. άνήκουν ή είσήγησις 
πρύς διαμόρφωσιν τής πολιτικής έπί τών αερομεταφορών 
καί τά τής έποπτείας τής 'Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο
ρίας.

2. Εις τάς κατ’ ιδίαν αρμοδιότητας τών Τμημάτων τής
Δ.Ε.Μ. υπάγονται : .

α) Τμήμα Άεροπορικών Μεταφορών. -.
'Η πολ ιτική καί ή σχεδίασις τών άεροπορικών μεταφορών, 

τών άεροπορικών έργασιών καί τής ιδιωτικής αεροπορίας.
β) Τμήμα Ασφαλείας Πτήσεων.. ■
(1) Ή πολιτική έπί τοϋ καθορισμού τυποποιημένων κει

μένων (προτύπων) καί απαιτήσεων, έκμεταλλεύσεως καί 
λειτουργίας άεροπορικοϋ υλικού καί άεροπορικών έγκαταστά- 
σεων. · ... ·..

(2) Ή σχεδίασις όργανώσεως τού έναερίου χώρου καί τών .
άεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών. ·' -.· ,· .·· ..

“Αρθρον' 4.
Θέσεις προσωπικού.

1. Π(Ία τή Δ.Ε.Μ. συνιστώνται αί άκόλουθοι κατά κα
τηγορία. κλάδους καί βαθμούς θέσεις τακτικού προσωπι- 
κοϋ. - .· '

Α' Κατηγορία.
α) Κλάδος Άεροπορικής Έκμεταλλεύσεως (Α1).

-,’Επί βαθμοΐς 3ω ή 2co θέσις 1. .
Έπί βαθμοΐς 5ω ή 4ω θέσεις 5. ·
Έπί βαθμοΐς 8ω έως 6co θέσεις 15.

Β' Κατηγορία. -
β) Κλάδος Διοικητικού (Β1).
Έπί βαθμοΐς 11ω έως 6ω θέσεις 5.

Γ' Κατηγορία.
γ) Κλ.άδος Κλ.ητήρων
Έπί βαθμοΐς 13ω έως 8ιρ θέσις 1.
2. Δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Συγκοινωνιών δύνανται 

νά προσλ.αμβάνωνται παρά τή Δ.Ε.Μ. μέχρι δύο καθαρί
στρια! έπί ήμερομισθίω.

3. Τρεις έκ τών υπαλλήλων, έπί 8ω έως 6ω, του Κλ.αδου
Άεροπορικής Έκμεταλλεύσεως διατίθενται, πρύς έπάνδρω- 
σιν τής Διευθύνσεως Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Α
νάγκης τοϋ 'Υπουργείου. . .

4. Παρά τή Δ.Ε.Μ. συνιστώνται 4 θέσεις ειδικών συμ
βούλων έπί τριετή θητεία. ■ , 1

1 Ή πλ.ήρωσις τών ως άνω θέσεων ύπύ προσώπων κεκτη- 
μένων πτυχίον Άνωτάτης Σχολής τής ημεδαπής ή ύμοτίμου 
τής άλλοδαπής, ως κατωτέρω, ένεργεΐται διά Β. Δ/τος, έκ- 
διδομένου προτάσει τοϋ Πρωθυπουργού καί τού 'Υπουργού 
Συγκοινωνιών, αί δέ άποδοχαί αυτών καθορίζονται δια κοινής 
άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνι
ών.

α) Ένύς πτυχιούχου Νομικής Σχολής.
β) Ένύς πτυχιούχου Σχολής Οικονομικών Επιστημών
γ) Ένύς ’Ηλεκτρονικού Μηχανικού..
δ) Ένύς Πολιτικού Μηχανικού. . -
5. Κατά τήν πλήρωσιν τών θέσεων τής προηγουμένη

παραγράφου, προτιμώνται οί έχοντες ώς πρόσθετον προσύ 
δίπλ.ωμα μεταπτυχιακών σπουδών ήμεδα7ΐής ή άλλοδαπή 
ή είδίκευσιν είς άντικείμενα πολιτικής άεροπορίας, απο 
δεικνυομένην έξ ειδικής έπιστημονικης η έπαγγελ.ματικη 
άπασχολήσεως. ·. ·.·. , .-■··. .· .·



Άρθρον 5.
Προσόντα διορισμού - Έξειδίκευσις προσωπικού.

1. Τά ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, εις τδν εισαγωγι
κόν βαθμόν έκάστου τών συνιστώμένων κλάδων προσωπι
κού παρά τη Δ.Ε.Μ., καθορίζονται ώς άκολούθως :

Α' Κατηγορία.
Κλάδος ’Αεροπορικής Έκμεταλλεύσεως.

α) Πτυχίον Νομικής ή Φυσικομαθηματικής Σχολής ή 
Σχολής Πολιτικών καί Οικονομικών ’Επιστημών Πανεπι
στημίου ή ’Ανώτατης Σχολής Οικονομικών ’Επιστημών 
ή Παντείου ’Ανώτατης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών ή 
’Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής ή δίπλωμα ’Αεροναυπη
γού ή Μηχανολόγου - ’Ηλεκτρολόγου ή Πολίτικου Μηχα
νικού Άνωτάτης Πολυτεχνικής Σχολής.

β) Γνώσις της ’Αγγλικής γλώσσης. . :

... Β' Κατηγορία.
Κλάδος Διοικητικού. ·. τ 

α) ’Απολυτήριον Σχολής Μέσης Έκπαιδεύσεως. 
β) Γνώσις τής ’Αγγλικής γλώσσης. 
γ) Γνώσις δακτυλογραφίας

■•r-"'1 " · / · Γ" Κατηγορία. Γ
Κλάδος Κλητήρων:

α) ’Απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου.
β) Στοιχειώδεις γνώσεις ’Αγγλικής γλώσσης. ,.
2. 'Όπου κατά κατηγορίαν καί κλάδον άναφέρονται πτυ-

'ία Άνωτάτης Σχολής, νοούνται καί τά ισότιμα τοιαϋτα τής 
,λλοδαπης. ·’ ■ ' . . . , .. r _

3. Κατά την πλήρωσιν κενών θέσεων είς τόν εισαγωγικόν 
,αθμόν τοϋ κλάδου ’Αεροπορικής Έκμεταλλεύσεως ό ,Ύ- 
ΓΟυργός Συγκοινωνιών προσδιορίζει, δι’ άποφάσεών ' του, 
ό κατά τάς ΰπηρεσιακάς άνάγκας άπαιτούμενον πτυχίον 

", δίπλωμα, εκ τών έν παραγράφω Ια τοϋ παρόντος άρθρου 
νημονευομένων, οπερ δέον νά κέκτηνται οι προσληφθησό- 
ενοι.
4. Τό προσωπικόν τής Δ.Ε.Μ. εξειδικεύεται ύποχρεωτι- 

ως, κατά την διάρκειαν τής δοκιμαστικής του υπηρεσίας, 
ς σχολάς ή κέντρα έκπαιδεύσεως τής ΥΠΑ ή τής άλλο- 
ιπής καί έν συνεχεία δι’ άσκήσεως έπί τώ έργω παρά τη 
ΠΑ κατά τά είδικώτερον δι’ άποφάσεών τοϋ Ύπουργοΰ 
υγκοινωνιών καθοριζόμενα.

Άρθρον 6

. Προϊστάμενοι — Άναπληρωταί.
Ο Διευθυντής τής Δ.Ε.Μ. καί οί προϊστάμενοι τών Τμη
τών και Γραφείων αύτής μετά τών αναπληρωτών αυτών, 
ποθετοϋνται δι’ άποφάσεών τοϋ Ύπουργοΰ Συγκοινωνιών.

Άρθρον 7
Μορφή τής Υπηρεσίας.

1. Ή Υπηρεσία Πολιτικής ’Αεροπορίας (ΥΠΑ) άπο- 
.εΐ εφ’ εξής αύτοτελή καί ανεξάρτητον Δημοσίαν Ύπη- 
τιαν έν διοικητική καί οικονομική άποκεντρώσει, άπο- 
■ιβανει απάντων τών δικαιωμάτων, έγγυήσεων καί προ- 
■ίων τοϋ Κράτους, διοικεϊται υπό ίδιου Διοικητικού Συμ- 
-*λιου και τελεί ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Ύπουργοΰ Συγκοι- 
:ιών.
2. Η κατά τήν προηγουμένην παράγραφον έποπτεία τής 
‘Α υπό τοϋ Ύπουργοΰ Συγκοινωνιών ένασκεΐται κατά

περί Διευθύνσεως ’Εναερίων Μεταφορών διατάξεις τοϋ 
όντος.

Άρθρον 8 
’Αποστολή.

Αποστολή τής ΥΠΑ είναι ή όργάνωσις, άνάπτυξις καί 
7.°ς τών αεροπορικών μεταφορών τής Χώρας.

Άρθρον 9. ·
Έκπροσώπησις.

Ή Υ.Π.Α. εις άπάσας μετά τρίτων σχέσεις, ώς καί ενώ
πιον παντός Δικαστηρίου ή έτέρας ’Αρχής, έκπροσωπεϊται 
ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ Διοικητικού αύτής Συμβουλίου ή 
τού νομίμου άνατληρωτοΰ το».

Άρθρον 27.
Άπόσπασις Προσωπικού παρά τή Δ.Ε.Μ.

1. Κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τοϋ Υπαλληλικού 
Κώδικος, έπιτρέπεται, πρός στελέχωσιν τών όργανικών 
μονάδων τής Δ.Ε.Μ. καί μέχρι πληρώσεως τών όργανικών 
θέσεων αύτής προσλήψεως, ή δι’ άποφάσεών τοϋ Ύπουρ
γοΰ Συγκοινωνιών άπόσπασις παρ’ αυτή προσωπικού έκ 
τής Υ.Π.Α.

2. Τό ούτω άποσπώμενον προσωπικόν, δυνάμενον νά 
άνέλθη εις άριθμόν μέχρι τοϋ συνόλου τών όργανικών θέ
σεων τής Δ.Ε.Μ. έπιλέγεται μεταξύ τοϋ συνόλου τών τακτι
κών ύπαλλήλων τής Υ.Π.Α. καί άνήκει είς αντίστοιχον κα
τηγορίαν καί βαθμόν τών θέσεων είς ας άποσπάται.

3. Τό παρά τή Δ.Ε.Μ., άπεσπασμένον προσωπικόν, κα
τόπιν άποφάσεών τοϋ Υπουργού Συγκοινωνιών, ένημεροϋ- 
ται έπί τών άεροπορικών έξελίξεων δι’άσκήσεως έπί τώ 
έργω παρά τή Υ.Π.Α. y/ ν ·' ; Γ

Π.Δ. 985/1977 - ΦΕΚ 336/Α/29.10.77., ·
Άρθρο 31

Διάρθρωσις. Αρμοδιότητες Διευθύνσεως ’Εναερίων Με- 
ταταφορών (ΔΕΜ)

1. Τήν Διεύθυνσιν ’Εναερίων Μεταφορών άπαρτίζουν τά
κάτωθι τμήματα : - '■>

α) Τμήμα ’Αεροπορικών Μεταφορών, 
β) Τμήμα ’Ασφαλείας Πτήσεων.
γ) Τμήμα Αερολιμένων. . '
δ) Τμήμα Έποπτείας Πολιτικής ’Αεροπορίας.
2. Ή άρμοδιότης τής Διευθύνσεως ’Εναερίων Μεταφορών 

άνάγεται είς τά κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ τών 
τμημάτων αύτής, ώς επεται :

α) Τμήμα ’Αεροπορικών Μεταφορών, είς ό ύπάγεται :
Ή πολιτική καί ή σχεδίασις τών άεροπορικών μεταφορών, 

τών άεροπορικών έργασιών καί τής ιδιωτικής άεροπορίας.
β) Τμήμα ’Ασφαλείας Πτήσεων, είς 0 ύπάγεται: Ή 

πολιτική έπί τοϋ καθορισμού τυποποιημένων κειμένων (προ
τύπων ) καί άπαιτήσεων, έκμεταλλεύσεως καί λειτουργίας 
αεροπορικού ύλικοΰ, άεροπορικών κατασκευών καί άερο
πορικών έγκαταστάσεων.

γ) Τμήμα ’Αερολιμένων, είς ό ύπάγονται : Ή πολιτική 
έπί τής ίδρύσεως κατασκευής καί άναπτύξεως αερολιμένων. 
Ή έποπτεία έπί τών έκτελουμένων μελετών καί έργων άερο- 
λιμένων. ' Η πολιτική έπί τής δημιουργίας καί άναπτύξεως 
τών οικονομικών πόρων τών αερολιμένων.

δ) Τμήμα Έποπτείας Πολ.ιτικής ’Αεροπορίας, είς ό 
ύπάγονται: Ή εΐσήγησις έπί νομοθετημάτων Πολιτικής 
’Αεροπορίας. Ή χάραξις πολιτικής έπί τής άεροπορικής 
έκπαιδεύσεως. 'Η γενική έποπτεία έπί τοϋ προσωπικού 
πολιτικής ’Αεροπορίας.

Άρθρο 43
Κλάδος ΑΤ5 ’Αεροπορικής ’ Εκμεταλλεύσεως.

1. 'Ο Κλάδος ΑΤ5 ’Αεροπορικής Έκμεταλλεύσεως περι
λαμβάνει είκοσι μία (21) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθ
μούς ώς έξής :

α) Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 3ω - 2ω. 
β) Είκοσι (20) θέσεις, έπί βαθμοΐς 0ω 4ω.
2. Προσόντα διορισμού είς τόν εισαγωγικόν βαθμόν 6ον 

ορίζονται :
α) Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου -ηλεκ

τρολόγου ή άεροναυπηγοϋ πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής
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Σχολής Πανεπιστημίου τής ημεδαπής ή ισότιμον δίπλωμα 
Σχολής τής άλλοδαπής.

β) Γνώσ'.ς μιας των γλωσσών :’Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερμανικής ή ’Ιταλικής προσηκόντως διαπιστουμένη.

γ) Ενός έτους τούλάχιστον άπό τής κτήσεως τοϋ διπλώ
ματος εμπειρία περί τήν άσκησιν υπηρεσιών ή εργασιών τής 
ειδικότητάς των, άποδεικνυομένη διά τής προσαγωγής σχε
τικών πιστοποιητικών τών παρ’ ών υπηρέτησαν εργοδοτών 
αντιγράφων τών γενομένων εργασιών.

3. Τό σύνολον τών θέσεων τοϋ Κλάδου ΛΤ5 ’Αεροπορικής 
Έκμεταλλεύσεως κατανέμεται άναλόγως τής είδικότητος τοϋ 
διπλώματος ώς άκολούθως :

α) Διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί θέσεις δώδεκα 12.
β) Διπλωματούχοι μηχανολόγοι - ήλεκτρολόγοι ή μηχα

νολόγοι ή ηλεκτρολόγοι θέσεις έξ (6).
γ) Διπλωματούχοι αεροναυπηγοί θέσεις τρεις (3).
4. Τό προσωπικόν τής Διευθύνσεως ’Εναερίων Μεταφορών 

εξειδικεύεται, κατά τήν διάρκειαν τής δοκιμαστικής του υπη
ρεσίας, εις Σχολάς ή κέντρα έκπαιδεύσεως τής 'Υπηρεσίας 
Πολιτικής ’Αεροπορίας (ΥΠΑ) ή τής άλλοδαπής καί έν συνε 
χεία, δΓ άσκήσεως επί τώ έργω παρά τη ΥΠΑ, κατά τά εί«3ι- 
κωτερον δι’ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ «Συγκοινωνιών 
καθοριζόμενα (Ν.Δ. 714/70, άρΟρ. 5, παρ. 4).

Β' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ . 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

. Π.Δ. 444/1976 «περί καταργήσεως τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου της 'Υπηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας τοϋ 'Υπουρ
γείου Μεταφορών καί Επικοινωνιών», ΦΕΚ 166/Α/30.6. 

A ; 1976. >
ή . ·' .-Άρθρου μόνον. . - ·. ή
I 1. Τό υπό τών διατάξεων ιδία τών άρθρων 12, 13 καί 14 
; τοϋ Ν.Δ. 714/70 «περί ίδρύσεως Διευθύνσεως ’Εναερίων 

Μεταφορών καί Όργανώσεως τής'Υπηρεσίας Πολιτικής Άε- 
. ροπορίας προβλεπόμενον Διοικητικόν Συμβούλιου τής Ύπηρε 

σίας Πολιτικής ’Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) τοϋ · 'Υπουργείου 
Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών, άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος 
καταργεΐται. ·.

2. Αι ΰπό τοϋ Ν.Δ. /14//0 καί γενικώς τής κειμένης νομο
θεσίας · προβλεπόμεναι αρμοδιότητες τοϋ καταργουμένου 
Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται έφ’ έξής ύπό τοϋ 'Υπουρ
γού Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών. . - . ν

3. Ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 16 τοϋ Ν.Δ. 714/70 καταργεΐται.
4. "Οπου τής κειμένης νομοθεσίας άναφέρεται τό Διοικη

τικόν Συμβούλιου τής Υ.Π.Α. νοείται έφ’ εξής ό Υπουργός 
Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών.

Εις τον Ήμέτερον 'Υπουργόν έπί τών μεταφορών καί ’Επι
κοινωνιών άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ 
παρόντος.

’Εν Άθήναις τη 30 ’Ιουνίου 1976 

-Ν.Δ. 714/1970 - ΦΕΚ 238/Α/7.11.70. ■
•Άρθρου 22.

Π ρόσοδοι.
1. Η Ί ΠΑ, υπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τής παρα- 

γράφου 2 τοϋ άρθρου 15 τοϋ παρόντος, έπιβάλλει τέλη διά 
πάσαν ύπ’ αυτής προσφερομένην ύττηρεσίαν.

_ 2. Είς^τόν προϋπολογισμόν τής ΥΠΑ περιέρχονται έφ’ 
εζήζ, ως έσοδα αυτού, καταργουμένης πάσης έν προκειμένω 
αντιθέτου διατάξεως ;■

α) Το προϊόν παντός άνταποδοτικοϋ τέλους, υφισταμένου 
ή έπιβληθησομένου.

β) Παν μίσθωμα έξ έκμισθώσεως χώρων, οικημάτων, 
παραχωρησεως δικαιώματος κ.λπ. εις τούς ’Αερολιμένας.

γ) Το προϊόν πάοης ύφισταμένης ή δημιουργηθησομένης 
έκμεταλλεύσεως, άναγομένης είς τον κύκλον άρμοδιοτήτων

δ) Τά διατιθέμενα κεφάλαια έκ τοϋ Προϋπολογισμού τών 
Δημοσίων ’Επενδύσεων.

3. Αί πάσης φύσεως δαπάναι τής Υ.Π.Α. καλύπτονται έκ 
τών έν τή προηγουμένη παραγράφω άναφερομένων έσόδων.

Άρσις άμφισβητήσεως περί τής έννοιας τής διατάξεως τοϋ 
άρθρου 7 παρ. 1 Ν.Δ. 714/19/0.

’Αριθμός 40/19S2
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟX ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ 

(κατά τό άρθρου 100 τοϋ Συντάγματος)
Συγκείμενον έκ τών Δικαστών Δημητρίου Σκούμπη, Προέ

δρου τοϋ Άρείου Πάγου, ώς Προέδρου, Άγι Σταυροπού- 
λου, ’Αντιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, (κω- 
λυομένου τοϋ Προέδρου αΰτοϋ), Ίωάννου Κατσικά, ’Αντι
προέδρου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου (κωλυομένου τοϋ Προέ
δρου αύτοϋ), Παναγιώτου Μακροπούλου, Τιμοθέου Δημη- 
τρακάκη, Συμβούλων τής ’Επικράτειας, Γεωργίου Κώνστα, 
Άεροπαγίτου, Σπυρίδωνος Νικολάου, Σόλωνος Σπηλιωτο- 
πούλου. Συμβούλων τής ’Επικράτειας, ’Αθανασίου Π ούλου, 
Γεωργίου Άντωνοπούλου, Νικολάου Παπαθανασίου, ’Αρεο
παγιτών, Νικολάου Παπαντωνίου, Καθηγητοϋ τής Νομικής 
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί "Αλκή Άρ- 
γυριάδη, Είσηγητοΰ, Καθηγητοϋ τής Νομικής Σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Συνεδριάσαν δημοσία έν τώ άκροαςηρίω του την 19ην 
Μαίου 19S2, άρουσία καί τής Γραμματέως Σωτηρίας Πα- 
παδοπούλου, Γ α δικάση έπί τής ενώπιον αύτοϋ μετά τήρη- 
σιν τής νομίμου προδικασίας είσαχθείσης προς συζήτησιν 
κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 4103/1981 παραπεμπτικής άποφάσεως 
τής Όλομελείας τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας, ύποθέσεως 
μεταξύ : ’ - ; .

Τοϋ Ίωάννου Άντ. Κωτάκη, κατοίκου ’Αθηνών, παρα- 
στάντος μετά τοϋ πληρεξουσίου του δικηγόρου Γ. Τσιούνη. 
καί

Τοϋ 'Υπουργού Συγκοινωνιών, κατοικοεδρεύοντας εν Α
θηναίε, παραστάντος διά τοϋ πληρεξουσίου του Νομικού Συμ
βούλου τοϋ Κράτους Βασιλείου Ρεντζεπέρη.

Περί άρσεως άμφισβητήσεως περί τής έννοιας τής δια- 
τάξεως τού άρθρου 7 παρ. 1 Ν.Δ. 714/1970 προκυψάσης έκ 
τοϋ οτι, έν δψει τής διατάξεως ταύτης τό μέν Συμβούλιον 
τής ’Επικράτειας διά τής προμνησθείσης άποφάσεως (καί 
προ αυτής Σ.Ε. 162/1974, 4268/19S0, 1423/19S1) δέχεται 
ότι ή 'Υπηρεσία Πολιτικής ’Αεροπορίας άποτελεύ αυτο
τελή καί άνεξάρτητον δημοσίαν ύττηρεσίαν έν διοικητική και 
οικονομική άποκεντρώσει ό δέ Άρειος Πάγος, άντιθέτως, 
δέχεται διά τών προγενεστέρων τής παραπεμπτικής άπο-
φάσεών του ύπ’ άριθ. 929/197S Β' τμ. καί 105/19S0 Α τμ. 
ότι αΰτη άνάγεται ύπό τοϋ Νόμου είς αύτοτελές νομικον προ
σώπου δημοσίου δικαίου ,διακρινόμενον τοϋ Ελληνικού Δη
μοσίου καί μη ταυτιζόμενου μετ’ αύτοϋ.

Άκοϋσαν τοϋ τε Είσηγητοΰ Καθηγητοϋ τής Νομικής Σχο* 
λής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 'Αλκή ’Αργυριάδη, άνα- 
γόντος τήν έπί τοϋ προκειμένου συνταχθεΐσαν έκθεσιν του 
δΓ ής καί διά τούς έν αυτή λόγους, είσηγεΐται τήν άρσιν τής 
ύφισταμένης άμφισβητήσεως καί τών πληρεςουσίων τών δια- 
δίκων, αίτησαμένων καί προφορικώς έπ’ άκροατηρίου τα εν 
τοΐς σχετικούς πρακτικούς.

Σκεφθέν κατά τον Νόμον

’Επειδή διά τής ύπ’ άριθ. 4103/1981 άποφάσεως τής 'Ο
λομέλειας τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, έκδοθείσης 
έπί προσφυγής τοϋ Ίωάννου Άντ. Κωτάκη κατά τής υπ 
άριθ. ΔΙ/Α/Ε/1184/Ε2432/9.11.1978 άποφάσεως τοϋ. Υ
πουργού Συγκοινωνιών, παρεπέμφθη είς τό Δικαστηρίου 
τούτο κατά τό άρθρου 48 παρ. 2 Ν. 345/1976 τό θέμα τής 
έννοιας τής διατάξεως τοϋ άρθρου 7 παρ. 1 Ν.Δ. 714/1970, 
«περί ίδρύσεως Διευθύνσεως ’Εναερίων Μεταφορών παρα 
τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών καί Όργανώσεως τής 'Υπη
ρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α' 238) περί τής
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όποιας προέκυψε άμφισβήτησις έκ τοϋ ότι, έν δφει ιδία της 
διατάξεως ταύτης άλλά καί των λοιπών διατάξεων τοϋ προ- 
μνησθέντος Ν.Δ. 714/1970, τό μέν Συμβούλιον ’Επικράτειας, 
διά της ώ<^ άνω παραπεμπτικής άποφάσεως τής 'Ολομέλειας 
αύτοϋ καί άλλων προγενεστέρων δέχεται ότι ή Υπηρεσία 
Πολιτικής ’Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) αποτελεί άνεξάρτητον 
δημοσίαν υπηρεσίαν έν διοικητική καί οικονομική άποκεν- 
τρώσει, ό δέ "Αρειος Πάγος, άντιθέτως δέχεται διά των ύπ’ 
άριθ. 929/1978, 105/1980 καί άλλων αποφάσεων αύτοϋ, 
ότι ή Υ.Π.Α. άνάγεται ΰπό τοϋ Νόμου εις αυτοτελές νομικόν 
πρόσωπον διακρινόμενον τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί μη 
ταυτιζόμενου μετ’ αύτοϋ.

’Επειδή διά την εισαγωγήν τής ύποΟέσεως προς συζήτησή 
έτηρήΟη ή νόμιμος προδικασία, ένεργηΟεισών των ύπδ των 
άρθρων 49 παρ. 2 καί 50 παρ. 1 καί 2 τοϋ Ν. 345/1976 προ- 
βλεπομένων δημοσιεύσεων καί κοινοποιήσεων, ώς προκύπτε1 
έκ των έν τή δικογραφία έγγράφων.

Επειδή διά τοϋ προμνησθέντος Ν.Δ. 714/1970 ώρίσθη, 
μεταξύ άλλων, ότι Ή Υπηρεσία Πολιτικής ’Αεροπορίας 
(Υ.Π.Α.) άποτελεΐ έφεξής αύτοτελή καί άνεξάρτητον Δημο
σίαν 'Υπηρεσίαν έν διοικητική καί οικονομική άποκεντρώ- 
σει, απολαμβάνει άπάντων των δικαιωμάτων, έγγυήσεων 
καί προνομίων τοϋ Κράτους ,διοικεΐται ΰπό ίδιου Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τελεί ύπό τήν έποπτείαν τοϋ ’ Υπουργού 
Συγκοινωνιών» (άρθρον 7 παρ. 1), ότι «ή Υ.Π.Α. εις άπά- 
σας τάς μετά τρίτων σχέσεις, ώς καί ένώπιον παντός Δικα
στηρίου ή έτέρας ’Αρχής έκπροσωπεϊται ύπό τοϋ Προέδρου 
τοϋ Διοικητικού αύτής Συμβουλίου ή τοϋ νομίμου άναπλη- 
ρωτοΰ του»(άρθρον 9), ότι «Ή Υ.Π.Α. διοικεΐται ύπό τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου, τοϋ Διοικητοϋ καί τοϋ Ύποδιοι- 
κητοϋ αύτής» (άρθρον 12 παρ. 1), ότι «Τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον διοικεί τήν Υ.Π.Α. καί διαχειρίζεται τήν περιουσίαν 
αύτής» (άρθρον 15 παρ. 1 έδ. 1), είδικώτερον έγκρίνει 
τον διορισμόν τοϋ προσωπικού τής Υ.Π.Α., τά προγράμ
ματα δράσεως αύτής, τον έτήσιον προϋπολογισμόν, ’Ισολο
γισμόν καί άπολογισμόν κ.λπ. άποφασίζον κατά περίπτωσιν 
επι παντός ετέρου θέματος, δι’ ό δεν έχει όρισθή, ώς αρμό
διον, έτερον οργανον (άρθρον 15 παρ. 1 έδ. 2), ότι «Τό προ
σωπικόν τής Ί.Π.Α. διέπεται ύπό τών διατάξεων τοϋ Κώ- 
δικος Καταστάσεως Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων» 
(άρθρον 18 παρ. 1), ότι ή όργάνωσις καί τό προσωπικόν τής 
Γ.Π.Α. καθορίζονται (άρθρον 19 παρ. 1) δι’ ίδιου Κανονι
σμού κυρουμένου διά Β. Δ/τος προτάσει τοϋ Υπουργού Συγ
κοινωνιών, οΐον τό έκδοθέν ύπ’ άριθ. S3/1972 Β.Δ. «περί Κα
νονισμού τοϋ προσωπικού τής Υ.Π.Α.» ώς καί ότι ή Υ.Π.Α. 
έχει ιδίας προσόδους καί περιουσίαν, δυναμένη νά έπιβάλη καί 
τέλη διά πάσαν ύπ’ αύτής προσφερομένην ύπηρεσίαν, συντάσ
σει δε και έκτελεΐ ίδιον προϋπολογισμόν εσόδων - έξόδων (άρ
θρα 22 καί 23).

Επειδή εκ τοϋ συνδυασμού τών ανωτέρω διατάξεων σα
φώς συνάγεται, ότι ή Υ.Π.Α. ανάγεται ύπό τοϋ νόμου εις 
αυτοτελές νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, διακρινό- 
χενον τού νομικού προσώπου τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου καί 
χη ταύτιζόμενον μετ’ αύτοϋ, ώς έχουσα οικονομικήν καί 
διοικητικήν έν γ·ένει αύτοτέλειαν, ίδιους ατομικούς πόρους, 
δίαν περιουσίαν καί ιδίαν βούλησιν, έκφραζομένην ύπό ίδιων 
αποφασιζοντων οργάνων, μή έντεταγμένων εις τήν δημο- 
τιοϋπαλληλικην ιεραρχίαν, διαχειριζομένων καί τήν περιου
σίαν αυτής, αφού μάλιστα προβλέπεται καί αύτοτελής έκ- 
τροσωπησις ενώπιον δικαστηρίων καί άλλων αρχών, ορίζεται 
>ε οτι απολαμβάνει τών δικαιωμάτων, έγγυήσεων καί προ- 
ομιων τοϋ Κράτους, όπερ θά ήτο περιττόν άν έταυτίζετο 
χετα τού νομικού προσώπου τοϋ Κράτους .Εις διάφορον λύσιν 
:έν δύναται νά άγάγη ούτε ό έν άρθρω 7 παρ. 1 Ν.Δ. 714/ 
970 ρητός χαρακτηρισμός τής θ’.Π.Α. ώς αύτοτελοϋς καί 

ινεςαρτητου δημοσίας υπηρεσίας έν διοικητική καί οΐκο- 
ομική αποκεντρώσει, άφοϋ έκ τοϋ περιεχομένου τών άνω 
.νησθεντων κανόνων συνάγεται ή αναγωγή τής Υ.Π.Α. εις 
ομικον πρόσωπον δημοσίου δικαίου, ούτε σκέψις ότι άνέ- 
αθεν η θ ,Π.Α. αποτελεί δημοσίαν υπηρεσίαν, άιεοϋ ό νο-

μοθέτης δεν έκωλύετο νά μεταβάλη διά τοϋ Ν.Δ. 714/197() 
τό μέχρι τότε ίσχϋον νομικόν καθεστώς. Έξ άλλου ή έπο- 
πτεία, ήν άσκεΐ κατά νόμον έπί τής Υ.Π.Α. ό Υπουργός 
Συγκοινωνιών δεν αρκεί διά νά άποκλείση τήν χωριστήν νο
μικήν προσωπικότητα. "Αν καί κατά τήν γνώμην πέντε (5) 
μελών τοϋ Δικαστηρίου τούτου έκ τής σαφούς πραγματικής 
διατυπώσεως τής διατάξεως τοϋ άρθρου 7 παρ. 1 Ν.Δ. 714/ 
1970, προκύπτει ή έκδηλος βούλησις τού νομοθέτου όπως 
καταστήση έφεξής, ήτοι άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ 
νομοθετήματος τούτου, τήν 'Υπηρεσίαν Πολιτικής ’Αερο
πορίας, αποτελούσαν μέχρι τότε εύθέως έξηρτημένην υπη
ρεσιακήν μονάδα τής κρατικής διοικήσεως, ήτοι μίαν τών 
γενικών διευθύνσεων τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών (άρ
θρον 1 τοϋ Β.Δ. τής 11/11.2.1952» περί μεταφοράς τής Γε
νικής Διευθύνσεως Κρατικής ' Γπηρεσίας Πολιτικής ’Αερο
πορίας κ.λπ.» ΦΕΚ 27 τ. Α'), ιδίαν αύτοτελή καί άνεξάρτητον 
δημοσίαν ύπηρεσίαν έν διοικητική καί οικονομική άποκεν- 
τρώσει, ήτοι ύπηρεσίαν άπολαύουσαν διοικητικής καί δημο
σιονομικής αύτοτελείας έντός πάντως τοϋ πλαισίου όργα- 
νώσεως τής κρατικής διοικήσεως, τοϋ ώς άνω όρους χρησι- 
μοποιουμένου παγίως έν τε τή νομοθεσία καί έν τή θεωρία 
προς ύποδήλωσιν τής νομικής ταύτης μορφής κρατικής όργα- 
νώσεως καί δντος έννοιολογικώς άσυμβιβάστου προς τήν 
φύσιν τοϋ νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Τήν ώς άνω 
ύπό τοϋ Ν.Δ. 714/1970 σκοπηθεΐσαν διαμόρφωσιν τής Υ
πηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας, ώς άποκεντρωμένης δη
μοσίας ύπηρεσίας, έκφράζει καί ό τίτλος τοϋ νομοθετήματος 
τούτου ένθα γίνεται μνεία περί όργανώσεως τής έν λόγω ύπη
ρεσίας καί ούχί περί συστάσεως νέου νομικού προσώπου, 
άναλύει δέ διεξοδικώτερον ή εισηγητική έκθεσις αύτοϋ, ένθα 
άναφέρεται ότι ή άναδιοργανομένη ώς άνω ύπηρεσία ήτο 
ύπό τό ορθόδοξον σχήμα τής οργανικής μονάδος τής άμέσου 
κρατικής διοικήσεως δύσκαμπτος καί δυσκίνητος, δι δ καί 
έπεβάλλετο ή άναδιοργάνωσίς της ύπό μορφήν αυτοτελούς 
καί άνεξαρτήτου δημοσίας ύπηρεσίας εν διοικητική και οί- 
κονομική αποκεντρώσει ύπό τήν έποπτείαν τοϋ 1 πουργοΰ

ή προβλεπομένη νέα

βαίνει, κατά τό ρητώς αναφερομενον αυτόθι ,.αραδειγμα,
εις "ό Τ αχ: 
τερί αναγωγής

υδρομικόν Ταμιευτήριον, ούδαμοϋ γινόμενης μνείας 
ωγής τής περί ής ό λόγος υπηρεσίας εις νομικόν 
Xwtr.rrtnu δ'νττίου ιχε ίδια οονανα εκοραζοντα ττ,ν

μερου
714/1970 έχουσών ώς άντικείμενον τής όργάνωσιν καί λει
τουργίαν, στοιχουσών δέ κατά τό περιεχομενον των προς 
τήν φύσιν καί τον χαρακτήρα, αποκεντρωμένης^ δημοσίας 
ύπηρεσίας καί ούχί οργανισμού τής καθ’ ύλην αύτσδιοικη- 
σεως, έχοντος ιδίαν νομικήν προσωπικότητα. Ουτω, μεταςυ 
τών άρμοδιοτήτων τής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
άναφέρονται έμν άρθρω 11 παρ. 1 καί η χορηγησις πτυχίων 
καί άδειών πολιτικής αεροπορίας, η οργανωσις και εκμεταλ-

" ■“ ~ χτείας, ή άσ-

που δημοσίου δικαίου. Περαιτέρω, εις τό άρθρον 12, δια
λαμβάνεται ότι ό Υπουργός Συγκοινωνιών παρεχει προς το 
Διοικητικόν Συμβούλιον, όν τό κύριον οργανον διοικήσεως 
τής Υπηρεσίας Πολιτικής’Αεροπορίας, γενικός κατευθύν-



/

διοικητής εύθύνονται ούχί έναντι τοϋ νομικού προσώπου τής 
Υπηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας άλλα ώς δημόσιοι υπάλ
ληλοι, ήτοι έναντι τοϋ κράτους δίδοντες άλλ.ωστε τον όρκον 
δηαοσίου υπαλλήλου. Έν συνεχεία, εΐς.τό άρθρ. 18 παρ. 1 
προβλέπεται ρητώς ότι τό προσωπικόν τής Τ.Π.Λ. διέπεται 
υπό τών διατάξεων τοϋ Υπαλληλικού Κωδικός, ήτοι ώς ού- 
τος ισχύει επί τών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων, άνευ 
άναφοράς εις τάς περί υπαλλήλων νομικών προσώπων δημο
σίου δικαίου ΐσχυούσας άποκλίσεις ή άλλων προσαρμογών 
τής ρυθμίσεως τής καταστάσεως τοϋ έν λόγω προσωπικού 
προς τάς ιδιομορφίας άς θά ένεφάνιζεν ή ΐ.Π.Α. ώς νομικόν 
πρόσωπον δημοσίου δικαίου. Έξ ετέρου, ή έν τώ νόμω προ
σθήκη διατάξεων ώς έκ περισσού έπιβεβαιουσών τον χαρα
κτήρα τής Τ.Π.Α. ώς κρατικής υπηρεσίας, ή έκδηλουσών 
τό είδος καί την έκτασιν τής παρεχομένης διοικητικής καί 
δημοσιονομικής αύτοτελείας, ώς αί άνωτέρω μνημονεύομε ναι 
διατάξεις τών άρθρων 9, 15 παρ. 1, 19 παρ. 1, 22 καί 23 
δεν τεκμηριοϋν καθ’ έαυτάς τον χαρακτήρα τής ρηθείσης 
ύττηρεσίας ώς νομικοϋ προσώπου δημοσίου δικαίου, έφ’ όσον 
διά τών ρυθμίσεων τούτων δεν δημιουργεϊται άναγκαίοις 
ίδια νομική προσωπικότης καλύπτουσα πάσας τάς σχέσεις 
τής Ύττηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας τόσον έναντι τοϋ 
κράτους όσον καί έναντι τών τρίτων, παρόμοια', δέ διατάξεις 
άπαντώνται παρ’ ήμών καί εις άλλας περιπτώσεις δημοσίων 
υπηρεσιών έν άποκεντρώσει, ώς τό Ταχυδρομικόν Ταμιευ- 
τήριον, ή ’Επιτροπή ’Ολυμπιακών ’Αγώνων πρό τοϋ Ν.3148/ 
1955 τό Ταμεϊον ’Εθνικού Στόλου κ.ά.

’Επειδή, κατά ταΰτα, αίρομένης τής άμφισβητήσεως, 
πρέπει νά άποδοθή είς τήν προδιαληφθεΐσαν διάταξιν ή ώς 
άνω, κατά τήν κρατήσασαν γνώμην, έννοια.

’Επειδή επί δίκης προκαλουμένης υπό τοϋ παραπέμπον- 
τος δικαστηρίου, κατά τό άρθρ ον 48 παρ. 2 Ν. 345/1976, 
δεν συντρέχει περίπτωσις έπιβολής τών έξόδων τής αύτε- 
παγγέλτως διεξαχθείσης διαδικασίας καί τής δικαστικής 
δαπάνης.

'·*' .· Διά ταϋτα ·_

Αίρει τήν δημιουργηθεϊσαν ώς άνω άμφισβήτησιν. Ά- 
ποφαίνεται ότι ή έννοια τής παρατεθείσης είς τό αίτιολογικόν 
διατάξεως τοϋ άρθρου 7 παρ. 1 Ν.Δ. 714/1970 είναι ότι ή 
Υπηρεσία Πολιτικής ’Αεροπορίας άνάγεται υπό τοϋ νόμου 
είς αυτοτελές νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, διακρι- 
νόμενον τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί μή ταυτιζόμενον μετ’ 
αυτού.

Έκρίθη καί άπεφασίσθη έν Άθήναις τή 2 ’Ιουνίου 1982 
καί έδημοσιεύθη αυτόθι έν δημοσία συνεδριάσει τή 18 ίδιου 
μηνός καί έτους.

Ό Ποόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΤΜΠΗΣ 

Ή Γραμματεύς
ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΑΟΤ

«ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 5ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟ

ΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 
3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1982.

ΜΕΛΗ: Νικόλαος θέμελης, Πρόεδρος, Ήλίας Κάμ- 
τσιος, ’Ιωάννης Κατσικάς, Άδριανός, ’Αντι
πρόεδροι, Σταμ. Πασσάς1 Γεώργ. Καραχάλιος, ’Ιωάννης 
Λογ·ο-3ετης, Στόφ. Καρανίχας, Εύάγγ. Κολλίττης, Νικόλ. 
Πασταγϋιννίδης, Ιωάννης Καρατζάς, Άναστάσ. Γκόνης, 
Νικήτ. Νικητάκης, Στέργ. Βάλλας, Νικόλ. Κόντος. Άχιλ. 
Γκατσόποολος καί Δημήτ. Ματοιώτας, Συμόοολοι.

Ό Σύμβουλος Παν. Γιαννοτκότουλος απούσιασε δικαιολο
γημένα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠ 1ΤΡΟΠ ΟΣ ΤΗΣ ΕΠ ΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
Πλούτ. Καρφάς, Άντεπίτροπος. νόμιμος αναπληρωτής τοϋ 
Γενικού Επιτρόπου τής Επικράτειας πού δέν όπάοχει. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γιάτ-ης».· .

Μέ τήν άρχή τής Συνεδριάσεως ό Σύμβουλος Γεώργιος 
Καραχάλιας πού ορίστηκε άπό τον Πρόεδρο εισηγητής, 
εισάγει στήν 'Ολομέλεια, τό σχέδιο Νόμου, πού έστειλ.ε τό 
Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο τοϋ Κράτους - 
Υπηρεσία Συντάξεων μέ τό Σ - 7002/1523/Μ 13/4-46/20. 
10.1982 έγγραφό του στό Γενικό ’Επίτροπο τής ’Επικρά
τειας, «τροποποίηση διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 714/1970 «περί 
ίδρύσεως Διευθύνσεως "Εναερίων Μεταφορών παρά τώ 
Ύπουργείω Συγκοινωνιών καί όργανώσεως τής Υπηρεσίας 
Πολιτικής ’Αεροπορίας», γιά νά γνωμοδότηση σύμφωναήιέ τό 
άρθρο 73 παράγραφο 2 τοϋ Συντάγματος.

Τό σχέδιο αυτό έχει ώς έξής :

Άρθρο 1.
Μορφή Υπηρεσίας.

1. 'Η Υπηρεσία Πολιτικής ’Αεροπορίας (ΥΠΑ) ποΐ 
λειτουργεί σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 714 
1070 στό έξής νά λειτουργεί σαν ειδική Δημόσια ’Υπηρεσία 
τού Υπουργείου Συγκοινωνιών," Οά υπάγεται κατ’ ευθεία- 
στον Υπουργό Συγκοινωνιών καί θά διοικεϊται άπό τό· 
Διοικητή καί τόν Υποδιοικητή της ή τούς νομίμους άνα 
πληρωτές τους.

2. Αί πράξεις κα’ οι ένέργειες των οργάνων τής ΥΠΑ 
ύπόκεινται στον άμ το ίεραρχικό έλεγχο τοϋ Ύπουργο' 
Συγκοινωνιών, σύμφωνα μέ τήν κείμενη νομοθεσία καί μ 
βάση τήν διοικητική καί οικονομική άποκέντρωση.

Άρθρο 2.
’Αποστολή - Σκοπός.

1. ’Αποστολή τής ΥΠΑ είναι ή όργάνωση, άνάπτυξη κα 
έλεγχος τών άεροπορικών μεταφορών τής Χώρας, ή μελέτ 
καί εισηγήσεις στον Υπουργό Συγκοινωνιών γιά τήν δια 
μόρφωση τής πολιτικής σχετικά μέ τις δραστηριότητες στ 
χώρο γενικά τής πολιτικής άεροπορίας καί τών άερομετο 
φορών σύμφωνα μέ τά έθνικά συμφέροντα καί τις διεθνεΐ 
υποχρεώσεις άπό διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις.

2. Ή έποπτεία τοϋ 'Υπουργού Συγκοινωνιών σέ κάθ 
φορέα πού άσκεϊ δραστηριότητα, πού άμεσα ή έμμεσα συνο 
πτεται μέ θέματα πολιτικής άεροπορίας καί άσκηση άερ' 
πορικής έκμετάλλευσης, άσκεΐται διά τής ΥΠΑ.

Άρθρο 3.
Προσωπικό.

1. Τό πάσης φύσεως προσωπικό πού μέχρι σήμερα ύττ. 
ρετεϊ στήν ΥΠΑ, έξακολουθεϊ νά άνήκει σ’ αυτή καί άπό τ 
δημοσίευση τού Νόμου αύτοϋ καταλαμβάνει αυτοδίκαια τ 
θέσεις πού προβλέπουν οι διατάξεις τοϋ Π.Δ/τος 647/ί" 
«περί τοϋ ’Οργανισμού τής Ύττηρεσίας Πολιτικής Άεροπ 
ρίας τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών», χωρίς μεταβολή τ 
υπηρεσιακής κατάστασης.

2. Όλη ή υπηρεσία μέχρι τήν έναρξη ισχύος τοϋ Νόμ 
αυτού πού διανύθηκε στήν Υπηρεσία Πολιτικής Άεροπ 
ρίας, άπό όλους τούς ύπηρετήσαντες καί ύπηρετοϋντες - 
όποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους σ’ αύτήν, λογίζεται, γ 
κάθε συνέπεια καί υπηρεσιακή εξέλιξη ώς υπηρεσία δίαν 
θεϊσα στό ' Ελληνικό Δημόσιο.

3. Ή κατά τήν προηγούμενη παράγραφο υπηρεσία λο- 
ζεται, επίσης καί ώς πραγματική συντάξιμη υπηρεσία συ 
φωνα μέ τις διατάξεις πού ισχύουν γιά τή συνταξιοδότη 
τών δημοσίων ύπαλλήλ,ων.

Συνταξιοδοτικές πράξεις ή άποφάσεις, πού έκδόθηκ 
κατά τό διάστημα άπό τήν έναρξη τής ισχύος τοϋ Ν.Δ. 71 
1970 μέχρι τήν έναρξη τής ισχύος τοϋ παρόντος θεωρούν, 
ώς έγκυρες καί ισχυρές.


