
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Ασύλου και Υποδοχής, στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επί θεμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής, Υποδοχής και Ασύλου.

2 Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερ-
ματικής εξυπηρέτησης έτους 2019 και ρυθμίσεις 
απαλλαγών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/445 (1)
   Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Ασύλου και Υποδοχής, στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επί θεμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολι-
τικής, Υποδοχής και Ασύλου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 9 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 

«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) καθώς και των 
άρθρων 13, 37, 41, 44 παρ. 3,111 παρ. 1 γ και 4, αυτού,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98),

γ) του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υπο-
δοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθε-
στώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)" (L 180/
29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διε-
θνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 51), ιδίως τα 
άρθρα 1, 4, 8 και 76 αυτού,

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α'143), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

ε) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Α' 149),

στ) του π.δ. 119/2017 «Σύσταση στο Υπουργείο Εσω-
τερικών Γενικής Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων 
Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης 
Μετανάστευσης» (Α΄ 145),

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

η) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
"Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων (Α' 123),

ια) της Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύ-
σταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β' 2901),

ιβ) της 20/21.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη, Γεώργιο Κουμουτσάκο»
(Β' 3050),

ιγ) της 7337/29.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδο-
χής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 498/31.07.2019).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευ-

τικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου 
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Προστασίας του Πολίτη η άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου και των υπαγόμενων σε αυτή Υπη-
ρεσιών, η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 του π.δ. 84/2019, με την εξαίρεση των αρμο-
διοτήτων του άρθρου 2 της 20/21.7.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού (Β' 3050/26.7.2019) οι οποίες ασκούνται 
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

2. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου 
μεταβιβάζονται για τη μεταβατική περίοδο που ορί-
ζει η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 116 του 
ν. 4622/2019 και περιλαμβάνουν τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 και άρθρου 
37 του ως άνω νόμου, ήτοι:

(α) τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική 
διοικητική και οικονομική λειτουργία της Γενικής Γραμ-
ματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύ-
λου, καθώς και για τη σύνταξη και την υποβολή στον 
Υπουργό του Σχεδίου Δράσης της Γενικής Γραμματείας 
της οποίας προΐσταται, σε συνεργασία με τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες, με την παράλληλη παρακολούθηση της 
εφαρμογής του, (β) την έγκριση των περιγραμμάτων 
θέσεων ευθύνης, (γ) την έκδοση προκηρύξεων για την 
κάλυψη θέσεων ευθύνης και τη σύμπραξη με τον αρ-
μόδιο για τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας 
διοίκησης, Γενικό Γραμματέα, στις περιπτώσεις κάλυψης 
θέσεων επιπέδου της Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής 
και Ασύλου, (δ) την συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
και επιτροπών σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων 
διοίκησης και τη διαδικασία κινητικότητας, (ε) τη συ-
γκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-
θρου 21 του ν. 4369/2016, (στ) την τελική υπογραφή 
ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν σε κάθε 
ζήτημα μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου ανεξαρτήτως σχέσης 
εργασίας, (ζ) την τελική υπογραφή ατομικών διοικητι-
κών πράξεων που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής 
και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων 
Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπο-
δοχής και Ασύλου, (η) την τελική υπογραφή ατομικών 
διοικητικών πράξεων που αφορούν στη βαθμολογική ή 
μισθολογική προαγωγή, (θ) τη συγκρότηση πειθαρχικών 
και υπηρεσιακών συμβουλίων, (ι) τη χορήγηση αδειών 
στο πάσης φύσης προσωπικό Γενικής Γραμματείας Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, (ια) την 
έκδοση αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου για την 
απασχόλησή του τις απογευματινές, νυκτερινές ώρες, 
τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, (ιβ) τα έγγραφα 
που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε 
ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά 
πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς 
του, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), για τις 

οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν, 
(ιγ) τα καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου αναφορικά 
με τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, συμβατικού 
αντικειμένου μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων 
(10.000.000,00) ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει αποφαι-
νόμενο όργανο τον ίδιο ή άλλο όργανο, και ειδικότερα 
της τελικής υπογραφής για τις παρακάτω κατηγορίες 
διοικητικών πράξεων: (αα) διακήρυξης διαγωνισμών και 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, (ββ) συγκρότησης 
και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας δια-
δικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσε-
ων, (γγ) επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών 
οργάνων, (δδ) κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και 
τροποποίησης συμβάσεων, (εε) ματαίωσης διαδικασίας, 
κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης 
συμβάσεων, και (στστ) των λοιπών πράξεων αρμοδιό-
τητας αποφαινόμενου οργάνου.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου ορίζεται διατάκτης του προϋπο-
λογισμού της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, εξαιρουμένων: α) των 
δαπανών για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει 
διατάκτη τον ίδιο, β) της ανακατανομής των πιστώσεων 
του τακτικού προϋπολογισμού μεταξύ ειδικών φορέων 
της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου και της εν γένει μεταβολής του 
μεγέθους του προϋπολογισμού του Υπουργείου, οι 
οποίες παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

4. Όπου ειδική διάταξη τυπικού νόμου ορίζει ότι μέρος 
ή το σύνολο των παραπάνω αρμοδιοτήτων ασκούνται 
από συγκεκριμένα ιεραρχικά κατώτερα όργανα των επί 
μέρους υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, αυτές συ-
νεχίζουν να ισχύουν ως έχουν στο μέτρο που δεν προ-
σκρούουν σε ρητή διάταξη του ν. 4622/2019.

5. Για τα εισηγητικά σημειώματα ή άλλα υπηρεσιακά 
έγγραφα των επί μέρους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμμα-
τείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου 
που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι 
οποίες μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 1-4 της παρούσας, αποφασίζον όργανο ορίζεται 
ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  
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Αριθμ. Κ.Γ./Δ11/Γ 33499  (2)
  Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερ-

ματικής εξυπηρέτησης έτους 2019 και ρυθμίσεις 

απαλλαγών.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως 

Δ/νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ-
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας» (ΦΕΚ/Α΄/238/5-7.11.1970), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργεί-
ου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α΄/28/1-2-1989), 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνω-
σης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/18/17-2-2011), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4146/2013 «περί διαμόρφωσης 
φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές 
επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/90/18-4-2013).

5. Τις διατάξεις του ν. 4427/2016 «περί Σύστασης Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188/ 
8-10-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2018 περί Οργάνωσης της 
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ Α΄ 156/27-8-2018).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2018 περί Οργανισμού της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ Α΄ 157/27-8-2018.

8. Τις διατάξεις του ν. 1473/1984, άρθρο 31, όπως αντι-
καταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του 
ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α΄ 75/11-5-1994).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 1815/1988 περί 
κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 
250/11-11-1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
πέμπτο του ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης 
Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας 
στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άλ-
λων διατάξεων (ΦΕΚ Α΄ 202/14-9-1995).

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ/Α΄/98/
22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

11. Τις διατάξεις του ν. 3315/2005 «περί κυρώσεως της 
Τελικής Πράξης της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης σχετικά 
με το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης 
EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για την 
ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960 
σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν».

12. Τις αποφάσεις 153 και 154 της Διευρυμένης 
Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του 
EUROCONTROL, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 
την 1η Ιανουαρίου 2019 και σχετικά με τον καθορισμό 

του τόκου υπερημερίας για καθυστερούμενες πληρωμές 
τελών διαδρομής για την περίοδο εφαρμογής που αρχί-
ζει από 1ης Ιανουαρίου 2019, αντίστοιχα.

13. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 391/2013 
της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για τον καθορισμό 
κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπη-
ρεσιών.

14. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 390/2013 
της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για καθορισμό μη-
χανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
των λειτουργιών δικτύου.

15. Την ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30-5-1997 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών περί Καθορισμού Δικαι-
ούχων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων 
(ΦΕΚ Β΄ 484/11-6-1997).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 123/4-11-2016 «περί ανασύ-
στασης και μετονομασίας του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύστασης 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασίας Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄/208/
4-11-2016).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 82/9-7-2019 «περί Απο-
δοχής παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄/120/9-7-2019).

18. Τις διατάξεις του π.δ. 83/9-7-2019 «περί Διορισμού 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/121/9-7-2019).

19. Τις διατάξεις της 340/18-7-2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄ 3051/26-7-2019).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος εξυπηρέτησης κατά 
τη διαδρομή ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών 
σε τριάντα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 30,59) από 
1-1-2019 έως 31-12-2019.

α) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει:
- Την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης (National Unit 

Rate) η οποία ανέρχεται σε τριάντα ευρώ και σαράντα 
πέντε λεπτά (€ 30,45).

- Την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης EUROCONTROL 
η οποία ανέρχεται σε δεκατέσσερα λεπτά του ευρώ 
(€ 0,14).

β) Τα τέλη διαδρομής επιβάλλονται σε κάθε αεροσκά-
φος που ίπταται εντός του ATHINAI FIR/UIR έναντι:

- των παρεχομένων από τη Χώρα υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας καθώς και για τη χρήση ραδιοναυτιλιακών 
βοηθημάτων τηλεπικοινωνιακής και μετεωρολογικής 
κατά την πτήση εξυπηρέτησης και για τη λειτουργία του 
συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την 
εθνική μονάδα εξυπηρέτησης,
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- των παρεχομένων από τον Οργανισμό EUROCONTROL 
υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος τελών 
διαδρομής, που καλύπτονται από την διοικητική μονάδα 
εξυπηρέτησης.

γ) Τα τέλη διαδρομής για συγκεκριμένη πτήση εντός 
της ζώνης χρέωσης τελών διαδρομής ισούνται με το γι-
νόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες εξυπηρέτησης 
για τη συγκεκριμένη πτήση. 

δ) Η μονάδα εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή υπολο-
γίζεται με πολλαπλασιασμό του συντελεστή απόστασης 
επί του συντελεστή βάρους για κάθε αεροσκάφος.

2. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος τερματικής εξυπη-
ρέτησης ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
(ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής) σε εκατόν εβδο-
μήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (€174,50) από 
1-1-2019 έως 31-7-2019 και σε εκατόν είκοσι ευρώ 
(€120,00) από 1-8-2019 έως 31-12-2019.

α) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης επιβάλλονται σε 
κάθε αεροσκάφος που απογειώνεται από τη ζώνη χρέ-
ωσης τερματικής περιοχής έναντι παρεχομένων από τη 
Χώρα τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

β) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης για συγκεκριμένη 
πτήση εντός της συγκεκριμένης ζώνης χρέωσης ισού-
νται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση.

γ) Η μονάδα τερματικής εξυπηρέτησης ισούται με τον 
συντελεστή βάρους κάθε αεροσκάφους.

3. Καθορίζεται από 1-1-2019 τόκος υπερημερίας, με 
τον οποίο επιβαρύνονται οι καθυστερημένα εξοφλού-
μενες οφειλές τελών διαδρομής και τερματικής περιο-
χής, ετήσιου επιτοκίου 9,68%, όπως προβλέπεται στην 
154 απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής 
(ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL (στοι-
χείο 12 του σκεπτικού).

4. Ο υπολογισμός των τελών διαδρομής και τερματικής 
περιοχής, η τιμολόγηση και η είσπραξή τους γίνεται από 
τον Οργανισμό EUROCONTROL με βάση την Πολυμερή 
Συμφωνία σχετική με τα τέλη διαδρομής του 1981, την 
από 1/1/2010 Διμερή Συμφωνία σχετική με τα Τέλη Τερ-
ματικής Περιοχής μεταξύ του EUROCONTROL και της 
Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και 
τους λοιπούς Όρους Εφαρμογής και Κανονισμούς του 
EUROCONTROL.

5. Από τα τέλη διαδρομής και τα τέλη τερματικής πε-
ριοχής απαλλάσσονται:

α) οι πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος μέγι-
στου επιτρεπόμενου βάρους απογείωσης κάτω των δύο 
μετρικών τόνων·

β) οι μεικτές πτήσεις VFR/IFR (εξ όψεως και με όργανα) 
στις ζώνες χρέωσης, στις οποίες οι πτήσεις εκτελούνται 
αποκλειστικά εξ όψεως και όπου δεν εισπράττεται τέλος 
για τις πτήσεις εξ όψεως·

γ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη με-
ταφορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύο-
ντος μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του, 
αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών 
σε όλες τις περιπτώσεις, η εν λόγω εξαίρεση πρέπει να 
τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό ή παρατήρη-
ση στο σχέδιο πτήσης·

δ) οι πτήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν εξουσι-
οδοτηθεί από τον ενδεδειγμένο αρμόδιο φορέα·

ε) στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται με ελληνικά 
στρατιωτικά αεροσκάφη ή στρατιωτικά αεροσκάφη άλ-
λων χωρών, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας·

στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται αποκλει-
στικά για την κτήση πτυχίου, ή τη βαθμολόγηση πλη-
ρώματος θαλάμου διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκμηρι-
ώνεται με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης- οι 
πτήσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά εντός 
του εναέριου χώρου του αντίστοιχου κράτους μέλους και 
να μην χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών ή/
και φορτίου, ούτε για τη μετακίνηση ή την αυτομεταφο-
ρά του αεροσκάφους·

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τον 
έλεγχο ή τη δοκιμή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αεροναυτιλιακό βοή-
θημα εδάφους, εξαιρουμένων των πτήσεων για τη με-
τακίνηση των σχετικών αεροσκαφών·

η) οι πτήσεις που τερματίζονται στον αερολιμένα από 
τον οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος και κατά τη 
διάρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση 
προσγείωση·

θ) οι πτήσεις εξ όψεως (VFR).
6. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προη-

γούμενη, κατά το μέρος που τα θέματά της ρυθμίζονται 
με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ελληνικό, 28 Αυγούστου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών  Υποδομών και Μεταφορών
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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