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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Προς
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του ν.
4427/2016, όπως ισχύει».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 188), όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2
και 3 αυτού.
β) του π.δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 156).
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει.
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
210).
ε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, και συγκεκριμένα την ανάγκη ορισμού οργάνων Διοίκησης στη
νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ώστε η εν λόγω Υπηρεσία να ξεκινήσει την
λειτουργία της, ενόψει της εναρμόνισης της Χώρας με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
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Αποφασίζουμε:
Απευθύνουμε Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Μελών του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ως εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΑΠΑ, που συστήθηκε με άρθρο 3 του ν. 4427/2016, αποτελείται από τον
Διοικητή της ΑΠΑ, ως Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Η θητεία των μελών του είναι τριετής και αρχίζει
από τη δημοσίευση της απόφασης ορισμού, μπορεί δε να ανανεωθεί μία μόνο φορά.
Οι αρμοδιότητες των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), είναι
οι ακόλουθες:
•
•
•
•
•

•

•

•

Η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο
της υλοποίησης του επιχειρησιακού πλάνου δράσης.
Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που προωθεί η Αρχή Πολιτικής
Αεροπορίας.
Η υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων και η προσαρμογή στις διατάξεις της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας (κανονισμοί και οδηγίες).
Η έγκριση του επιχειρησιακού πλάνου δράσης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και η
παρακολούθηση εφαρμογής του.
Η έγκριση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και η
ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές του ελέγχου του Απολογισμού της Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας ετησίως.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των τελών αερολιμένων και οποιωνδήποτε
άλλων τελών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα κανονιστικής φύσης κατόπιν εισηγήσεων
των καθ' ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων. Ειδικότερα, αποφασίζει για την επιβολή προστίμων στην
περίπτωση διαπιστωμένων παραβάσεων, διαιτησιών μεταξύ αερολιμένων και χρηστών και τον
προσδιορισμού του ύψους κάθε είδους επιβαλλόμενων τελών για τις παρεχόμενες από την Αρχή
υπηρεσίες.
Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια,
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως σε ότι αφορά θέματα που άπτονται της
Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. Επίσης τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου απολαμβάνουν
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και
δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους, υποχρεούνται δε να τηρούν τις αρχές της
αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα,
κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη να διατυπώνει αιτιολογημένη άποψη επί των
εκθέσεων ελέγχου που εκπονούνται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και να συνεργάζεται με
αυτό για τη διαβίβαση των εκθέσεων αρμοδίως.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των τεσσάρων (4) Μελών του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι
αναφερόμενες προϋποθέσεις:
Ως κριτήρια επιλογής των τεσσάρων (4) Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου αναφέρονται
ενδεικτικά:
Η ακαδημαϊκή συγκρότηση και οι ικανότητες διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, διοίκησης,
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η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και καθήκοντα, αλλά και το επαγγελματικό κύρος και τα εχέγγυα
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική τους κατάρτιση και η επαγγελματική τους ικανότητα
στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και ιδίως στο χώρο της αξιοπλοΐας, της αεροναυτιλίας, του
ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, των συμβάσεων παραχώρησης λειτουργίας αεροδρομίων, της
ρύθμισης της οικονομικής λειτουργίας των αερολιμένων και του στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού.

ΙΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή να
έχουν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους
εποπτευόμενους από αυτό φορείς γενικά, καθώς και στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών
Ατυχημάτων ή σε οποιαδήποτε αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας
υπηρεσίας, ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο
κεφάλαιο της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους, από υπηρεσίες
αεροπορικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα τους,
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα έτη από τη λήξη της.
2. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε οποιαδήποτε
αεροπορική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που
έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υποχρεούνται να
απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης,
διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων για δύο (2) έτη από τη λήξη της θητείας τους.
3. Οι ως άνω περιορισμοί και ασυμβίβαστα εφαρμόζονται και προκειμένου για τους συζύγους των εκεί
αναφερόμενων προσώπων, καθώς και τους συγγενείς τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του
δεύτερου βαθμού.
4. Επιπρόσθετα, δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
• Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
• Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
• Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή.
• Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
• Εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη
διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26).
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ΙV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά από 17-01-2019 έως
και 25-01-2019.
2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του
ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

V. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Η κατάθεση των αιτήσεων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, θα γίνει μέσα στην ως άνω
αποκλειστική προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη
Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.
101 91, Παπάγου, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω
οριζόμενης προθεσμίας.
2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που
συντάσσεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
3. Κατά τη φάση της αξιολόγησης και στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, θα ζητηθεί από εκείνους αρμοδίως η
προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή των Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)
απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη, που υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών από
πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού, έχει
αποκλειστικό έργο την αξιολόγηση των υποψηφίων, και αποτελείται από μέλη που χαίρουν ακαδημαϊκής
και επαγγελματικής αναγνώρισης, εκ των οποίων τα τρία (3) επιλέγονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και
τα δύο ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA - European
Aviation Safety Agency).
Μετά την υποβολή της γνώμης της Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών υποβάλλει σχετική πρόταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για τη
διατύπωση της γνώμης της. Τα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)
τοποθετούνται με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

VII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης.
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VIII. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ζ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Συνημμένα:
Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών
β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(για ενημέρωση όλων των εποπτευόμενων φορέων)
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
α) Γραφεία Γενικών/Ειδικών Γραμματέων
β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(προκειμένου να κοινοποιηθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ β΄
βαθμού).
Κοινοποίηση:
Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
Τ.Θ. 70360
Τ.Κ. 16610 Ελληνικό
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων
- Γραφεία Γενικών Διευθυντών
- Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
- Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων (δ)
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………………………………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ………………………………………………………………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ……………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σε συνέχεια της αριθμ. …………………………………. Ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, δηλώνω, με την παρούσα αίτησή μου, ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στη διαδικασία για
την επιλογή των Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και παρακαλώ όπως
εξετάσετε την παρούσα αίτησή μου. Επισυνάπτω αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Συνημμένα:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………

Αθήνα, ……………….. 2019
Ο Αιτών / Η Αιτούσα

………………………
(υπογραφή)
…………………………………
(ονοματ/νο ολογράφως)

