
 

 

Προς τον Υπουργό 

Θέμα: Μη καταβολή της αποζημίωσης του «eurocontrol» στους υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ Α 16) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι υπάλληλοι 
βάση την αποζημίωση του «eurocontrol» για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Παρότι την αποζημίωση αυτή λαμβάνουν εδώ και εικοσιένα (21) χρόνια ανελλιπώς και 
χωρίς καμία εξαίρεση, τον τελευταίο μήνα όλως ξαφνικά
καταβλήθηκε. 

 
 

ΕΡΩΤΑΤΑΙο  κ. Υπουργός,
«eurocontrol» στους υπαλλήλους της ΥΠΑ, παρότι οι διατάξεις του προαναφερόμενου 
νόμου 2682/1999 είναι σε ισχύ και οι υπηρεσίες αεροναυτιλί
χωρίς διακοπή; 
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Μη καταβολή της αποζημίωσης του «eurocontrol» στους υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ Α 16) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι υπάλληλοι της ΥΠΑ λαμβάνουν σε μηνιαία και εξαμηνιαία 
βάση την αποζημίωση του «eurocontrol» για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Παρότι την αποζημίωση αυτή λαμβάνουν εδώ και εικοσιένα (21) χρόνια ανελλιπώς και 
χωρίς καμία εξαίρεση, τον τελευταίο μήνα όλως ξαφνικά και απροειδοποίητα δεν τούς 

ο  κ. Υπουργός,για ποιους λόγους δεν καταβλήθηκε η αποζημίωση του 
«eurocontrol» στους υπαλλήλους της ΥΠΑ, παρότι οι διατάξεις του προαναφερόμενου 
νόμου 2682/1999 είναι σε ισχύ και οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας παρέχονται από αυτούς 

Οι Βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος

Γκιόκας Γιάννης

Κανέλλη Λιάνα

Μανωλάκου Διαμάντω
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Μη καταβολή της αποζημίωσης του «eurocontrol» στους υπαλλήλους της 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ Α 16) όπως 
της ΥΠΑ λαμβάνουν σε μηνιαία και εξαμηνιαία 

βάση την αποζημίωση του «eurocontrol» για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. 
Παρότι την αποζημίωση αυτή λαμβάνουν εδώ και εικοσιένα (21) χρόνια ανελλιπώς και 

και απροειδοποίητα δεν τούς 

για ποιους λόγους δεν καταβλήθηκε η αποζημίωση του 
«eurocontrol» στους υπαλλήλους της ΥΠΑ, παρότι οι διατάξεις του προαναφερόμενου 

ας παρέχονται από αυτούς 

Οι Βουλευτές 

Κατσώτης Χρήστος 

Γκιόκας Γιάννης 

Κανέλλη Λιάνα 

Μανωλάκου Διαμάντω 


