
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση της καταλληλότητας των 

υποψηφίων προς μετάταξη στον κλάδο μονίμων υπαλλήλων ΠΕ Πληροφοριών 

Πτήσεων (AFISO) και ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO) ή / και σε θέση αντίστοιχης 

ειδικότητας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Έχοντας υπόψη:  

 

 Α) Τις διατάξεις:  

 

1. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, …….. και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων.» (ΦΕΚ/208/Α/04.11.2016). 

2. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (ΦΕΚ119/Α/8.7.2019) 

3. Το Π.Δ. 82/2019 «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 

120/Α/9.7.2019) 

4. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019). 

5. Του ΠΔ 56/1989 (ΦΕΚ 28/Α) περί Οργανισμού της ΥΠΑ, όπως τροποποιήθηκε 

με τον Ν.3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α) «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και 

το άρθρο 67 τον Ν.4146/2013.  

6. Του Ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, 

Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 114 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α) και το 

άρθρο 41 του Ν.4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α), και ιδίως των άρθρων 66 και 76 

αυτού, όπως ισχύουν.  

7. Των άρθρων 11 «Θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού ανά κατηγορία στους 

νέους κλάδους και ειδικότητες της ΥΠΑ», 15 «Κλάδος ΠΕ Πληροφοριών 

Πτήσεων», 20 «Κλάδος ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων», 33 «Προσόντα 

προσωπικού εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ»  και 53 

«Ρύθμιση Ειδικών Θεμάτων» του ΠΔ 85/2018 (ΦΕΚ 157/Α) «Οργανισμός 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».  

8.  Των άρθρων 13 έως 15 περί της συγκρότησης, σύνθεσης, συνεδριάσεων, 

λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης 

του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Την υπ. αριθμ. Δ2/Α/53079/2143/28-12-1983 (ΦΕΚ 771/Β/30-12-1983) 

απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Προεδρίας της Κυβέρνησης  
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«Σύσταση νέων συλλογικών οργάνων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

του Υπουργείου Συγκοινωνιών».   

10. Τα διαλαμβανόμενα στο Ευρωπαϊκό  και Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στον  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/373 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 

2017 σχετικά με τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων για τους παρόχους 

υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας / αεροναυτιλίας και άλλων 

λειτουργιών του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και της 

εποπτείας τους.  

11. Της παραγράφου 2.22 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2105 απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και ισχύει «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος 

υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στους  Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς 

Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ», 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2230/Β/14-8-2014. 

12. Το Π.Δ.304/1996, περί ειδικότητας Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων  των 

υπαλλήλων ΤΕ3/ΠΕ3/Τηλεπικοινωνιακών, νυν Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO). 

 

Β) Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης οι 

θεσμοθετούμενες με τον Ν.4427/2016 όπως ισχύει και τα ΠΔ 84/2018 και 

85/2018 υπηρεσίες, ήτοι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που υπεισέρχονται στη θέση της ΥΠΑ, βρίσκονται 

σε στάδιο υλοποίησης.  

Γ) Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε Περιφερειακές οργανικές μονάδες 

Παροχής Πληροφοριών Αεροδρομίου και Τηλεπικοινωνιών και Αεροναυτικών 

Πληροφοριών Πτήσεων της ΥΠΑ, οι οποίες καθιστούν επιτακτική τη στελέχωση 

των εν λόγω μονάδων με επιπλέον προσωπικό.  

Δ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη συγκρότηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ειδικής Επιτροπής για 

την εξέταση της καταλληλότητας των  υποψηφίων προς μετάταξη στον κλάδο 

μονίμων υπαλλήλων ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων και ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων  

ή σε θέση αντίστοιχης ειδικότητας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, δυνάμει των διατάξεων του ν.4427/2016 όπως ισχύει και του  ΠΔ 

85/2018.  

 

Η σύνθεση της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται ως εξής:  

 

1. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 

κλάδου ΠΕ ΕΕΚ βαθμού Α΄, με αναπληρωτή της τον υπάλληλο 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ κλάδου ΠΕ ΕΕΚ βαθμού Α΄.  

 

2. Μέλη της Επιτροπής:  

 

Τακτικά μέλη της Επιτροπής:  

 

α. ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΝΘΗ υπάλληλος κλάδου  ΠΕ AFISO  βαθμού Α΄,   

β. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ υπάλληλος κλάδου ΤΕ AFISO βαθμού Α΄,  

γ. ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ υπάλληλος κλάδου ΤΕ  AFISO βαθμού Β΄,  

δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΕΕΚ βαθμού Α΄,  

ε. ΔΕΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΕΕΚ βαθμού Α΄,  

στ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΕΕΚ βαθμού Α΄.  

 

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής:  

 

α. ΠΑΥΛΑΚΟΥ – ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ υπάλληλος κλάδου ΠΕ AFISO βαθμού Α΄,  
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β. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ υπάλληλος κλάδου ΠΕ AFISO βαθμού Α΄, 

γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ υπάλληλος κλάδου ΤΕ AFISO βαθμού Α΄, 

δ. ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΕΕΚ βαθμού Α΄, 

ε. ΔΡΥΛΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΕΕΚ βαθμού Α΄, 

στ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΕΕΚ βαθμού Α΄.  

 

 

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ βαθμού Α΄, με αναπληρώτρια της την 

υπάλληλο ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

βαθμού Α΄. Ο Γραμματέας υποχρεούται να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος τα 

ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν τη μαγνητοφώνηση / βιντεοσκόπηση της 

εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και τα πρακτικά με τα αποτελέσματα αυτής και 

την εισήγηση της Επιτροπής προς τον Διοικητή.  

 

Έργο της Επιτροπής αποτελεί η διαπίστωση των ουσιαστικών προσόντων και 

των ειδικών δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν όσοι  αιτούνται μετάταξη στον 

κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων και ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή σε θέση 

αντίστοιχης ειδικότητας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σύμφωνα με τις 

μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4427/2016 όπως ισχύει, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 53 του ΠΔ 85/2018 και το ICAO/AIC 211-1988.  

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα που παραμένουν ενεργές οι 

προαναφερόμενες μεταβατικές διατάξεις, η Επιτροπή εξετάζει αν συντρέχουν 

στο πρόσωπο κάθε αιτούντος μετάταξη στον κλάδο ΠΕ και ΤΕ Πληροφοριών 

Πτήσεων ή σε αντίστοιχη θέση για υπάλληλο ΙΔΑΧ οι απαιτούμενες ειδικές 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά η διατήρηση της προσοχής και της συγκέντρωσης, 

η παρατηρητικότητα, η μνήμη, η αντίληψη του χώρου και του χρόνου, ο 

προσανατολισμός, η εγρήγορση, η αντίληψη και κατανόηση οπτικών και 

ακουστικών πληροφοριών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η αίσθηση του 

ελληνικού και ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου, η χρήση γεωγραφικών 

συντεταγμένων και η ορθοφωνία, οργανώνοντας για το σκοπό αυτό ειδική 

εξέταση των αιτούντων σε χώρο και χρόνο που η ίδια θα καθορίσει με σχετική 

απόφασή της, η οποία θα κοινοποιείται αρμοδίως στους ενδιαφερόμενους.  

 

Κατά την εξεταστική διαδικασία χρησιμοποιούνται ειδικά τεστ με τη χρήση του 

εργαλείου RST του Eurocontrol, καθώς και τμήμα εξετάσεων της ελληνικής και 

της αγγλικής γλώσσας.  

 

Η εξεταστική διαδικασία ηχογραφείται, διαρκεί  περίπου τριάντα (30) λεπτά και 

διεξάγεται σε δύο (2) φάσεις:  

 

1η Φάση: Εξέταση του υποψηφίου ως προς την ορθοφωνία στην Ελληνική και 

Αγγλική γλώσσα με διάρκεια από δέκα (10) έως δεκατρία (13) λεπτά της ώρας. 

Στη δοκιμασία αυτή δεν εκδίδεται βαθμολογία, παρά μόνο η διαπίστωση 

«ΑΠΟΔΕΚΤΌΣ» ή «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ».  

Η διεξαγωγή της παρούσας φάσης δεν μπορεί να λάβει χώρα χωρίς την 

παρουσία του τακτικού μέλους Χατζηδάκη Μίνου ή της αναπληρώτριας 

Αναστοπούλου Αρετής, έστω και αν με τα υπόλοιπα παρευρισκόμενα μέλη 

υφίσταται η εκ του νόμου απαρτία, λόγω των ειδικών πιστοποιημένων 

γνώσεων που οι προαναφερόμενοι διαθέτουν επί του αντικειμένου της 

εξέτασης της συγκεκριμένης φάσης.  

Η επιτυχία του αιτούντος στη φάση αυτή αποτελεί αναγκαίο όρο για τη 

συνέχιση της εξέτασής του στην αμέσως επόμενη (2η) φάση.  

2η Φάση: Εξέταση του υποψηφίου με διάρκεια από δεκαεπτά (17) έως είκοσι 

(20) λεπτά, συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης (briefing). Στην 

παρούσα δοκιμασία ο αιτών πρέπει να επιτύχει σε επίπεδο μεγαλύτερο ή ίσο 

του πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), με βάση προκαθορισμένη φόρμα 
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αξιολόγησης των αντικειμενικών στόχων της άσκησης, η οποία θα αναλυθεί 

στους εξεταζόμενους κατά τη διάρκεια της αρχικής ενημέρωσης.  

Το οπτικοακουστικό υλικό της εξέτασης καταγράφεται σε ηλεκτρονικό αρχείο.  

Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της επιτροπής και τη λήψη αποφάσεων 

ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 όπως 

ισχύει) για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης.  

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το πέρας της εξέτασης, η Επιτροπή 

διατυπώνει ενώπιον του Διοικητή της ΥΠΑ τα αποτελέσματα της εξεταστικής 

διαδικασίας που διενήργησε για τον έλεγχο των ειδικών δεξιοτήτων των 

αιτούντων κατά τα ανωτέρω, καταθέτοντας την αιτιολογημένη γνώμη της δια 

του Προέδρου αυτής στον Διοικητή της ΥΠΑ.  

 

Η έναρξη των εργασιών της Επιτροπής διενεργείται κατόπιν σχετικής εντολής 

του Διοικητή της ΥΠΑ. 

 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο και χρόνο που θα ορίζεται από τον 

Πρόεδρό της στη σχετική πρόσκληση των μελών της Επιτροπής. Τα μέλη και ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής δεν δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή 

τους σε αυτήν.  

Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται μετά την εξέταση όλων των αιτήσεων 

που υποβάλλονται υπό το κράτος των μεταβατικών ρυθμίσεων των άρθρων 

66 του Ν.4427/2016 όπως ισχύει και 53 του ΠΔ 85/2018, οπότε και λύεται 

αυτοδικαίως.  

Η παρούσα προσυπογράφεται και από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 

Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΦΠΥΑΝ) της ΥΠΑ.  

Η επίδοση της παρούσας στους αναφερόμενους γίνεται με φροντίδα της 

Κεντρικής Γραμματείας (Δ9/Δ), τα δε επιδοτήρια επιστρέφονται στο τμήμα Β΄ 

της Διεύθυνσης Διοικητικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εντολή Υπουργού 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 
Γεώργιος Ι. Δριτσάκος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

 

Αποδέκτες για Ενέργεια 

Αναφερόμενοι (Πρόεδρος,  

  Μέλη και Γραμματέας)  

 

Εσωτερική Διανομή 

 Δ/ΥΠΑ  

 Υ/ΥΠΑ (Κος Β. Βρεττός) 

 Υ/ΥΠΑ (Κος Ζ. Ταμπακίδης) 

 ΓΔΔΥ 

 ΓΔΦΠΥΑΝ  
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