
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερ-
ματικής εξυπηρέτησης έτους 2022 και ρυθμίσεις 
απαλλαγών.

2 Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του 
Κώδικα Διεθνών Προτύπων και Συνιστώμενων 
Πρακτικών για τη Διερεύνηση Ασφάλειας σε ένα 
Ναυτικό Ατύχημα ή ένα Ναυτικό Συμβάν (Κώδι-
κας Διερεύνησης Ατυχημάτων), ως αυτές υιοθετή-
θηκαν την 18η Νοεμβρίου 2014 με την απόφαση 
MSC.390 (94) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.Π.Α./2043/22 (1)
Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερ-

ματικής εξυπηρέτησης έτους 2022 και ρυθμίσεις 

απαλλαγών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 4757/2020 περί «Σύστασης, λειτουργίας και 

αρμοδιοτήτων Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμισης 
ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών» (Α’ 240).

β. Το άρθρο 31 του ν. 1473/1984, όπως αντικαταστάθη-
κε από την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2214/1994 (Α’ 75).

γ. Τον ν. 1815/1988 περί κυρώσεως του Κώδικα Αερο-
πορικού Δικαίου (Α’ 250) και συγκεκριμένα τις διατάξεις 
του άρθρου 189, 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 (Α’ 202).

δ. Τον ν. 3315/2005 «περί κυρώσεως της Τελικής Πράξης 
της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης σχετικά με το Πρωτόκολ-
λο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης EUROCONTROL 
της σχετικής με τη συνεργασία για την ασφάλεια της Αε-
ροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960 σε συνέχεια των 
διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν» (Α’ 41).

ε. Tο άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ. To π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύστασης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

ζ. To π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

η. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/317 της Επι-
τροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την κα-
θιέρωση μηχανισμού επιδόσεων και συστήματος χρέ-
ωσης τελών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και με την 
κατάργηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 
390/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 391/2013.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1627 της 
Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με έκτακτα 
μέτρα για την τρίτη περίοδο αναφοράς (2020-2024) του 
μηχανισμού επιδόσεων και του συστήματος χρέωσης 
τελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού λόγω της παν-
δημίας COVID-19.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την υπό στοιχεία ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30.5.1997 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετα-
φορών και Επικοινωνιών περί Καθορισμού Δικαιούχων 
Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων (Β’ 484).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Την υπ’ αρ. 21/170 απόφαση της Διευρυμένης 
Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του 
EUROCONTROL, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που εστά-
λησαν από την ΥΠΑ στο Eurocontrol την 01.11.2021 και 
παρουσιάστηκαν στην 117η συνεδρίαση της Διευρυμέ-
νης Μόνιμης Επιτροπής τo Νοέμβριο 2021.

7. Την υπ’ αρ. 21/171 απόφαση της Διευρυμένης 
Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του 
EUROCONTROL σχετικά με τον καθορισμό του τόκου 
υπερημερίας για καθυστερούμενες πληρωμές τελών δι-
αδρομής για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 
1ης Ιανουαρίου 2022.

8. Την από 26.05.2022 συνεδρίαση του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

9. Την υπό στοιχεία ΑΠΑ/1356/22/27.05.2022 Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων.

10. 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 είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (€ 28,95) 
από 1/1/2022 έως 31/12/2022. 

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

Rate), η οποία ανέρχεται σε είκοσι οκτώ ευρώ και εβδο-
μήντα τρία λεπτά (€ 28,73).

- Την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης EUROCONTROL, 
η οποία ανέρχεται σε είκοσι δύο λεπτά του ευρώ (€ 0,22).

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,

- των παρεχομένων από τον Οργανισμό EUROCONTROL 
υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος τελών δι-
αδρομής, 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 εξήντα 
ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά (€161,12) από 1-1-2022 έως 
30-5-2022 και σε εκατόν δέκα έξι ευρώ (€116,00) από 
1-6- 2022 έως 31-12-2022.

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 1-1-2022 τόκος υπερημερίας, με 
τον οποίο επιβαρύνονται οι καθυστερημένα εξοφλούμε-
νες οφειλές τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, 
ετήσιου επιτοκίου 9,48%, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 
21/171 απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής 
(ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL (στοιχείο 
6 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 Τερματικής 
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) Πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος μέγιστου 
επιτρεπόμενου βάρους απογείωσης κάτω των δύο με-
τρικών τόνων,

β) μεικτές πτήσεις VFR/IFR (εξ όψεως και με όργανα) 
στις ζώνες χρέωσης, εφόσον οι πτήσεις εκτελούνται απο-
κλειστικά σύμφωνα με VFR και εφόσον δεν εισπράττεται 
τέλος κατά τη διαδρομή για τις πτήσεις VFR,

γ) πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη μετα-
φορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύοντος 
μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του, 
αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουρ-
γών, εφόσον τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό 
ή σημείωση στο σχέδιο πτήσης ότι η πτήση εκτελείται 
αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτό,

δ) πτήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν εξουσιο-
δοτηθεί 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) εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστι-
κά εντός του εναέριου χώρου της Ελλάδας και αποκλειστι-
κά για την κτήση πτυχίου, ή ειδικότητας αν πρόκειται για 
πλήρωμα θαλάμου διακυβέρνησης, εφόσον αυτό τεκμη-
ριώνεται με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης ότι 
η πτήση εκτελείται αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτό,

ζ) πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τον 
έλεγχο ή τη δοκιμή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή 
πρόκειται να χρησιμοποιείται ως επίγειο αεροναυτιλιακό 
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βοήθημα, εξαιρουμένων των πτήσεων για τη μετακίνηση 
των σχετικών αεροσκαφών,

η) πτήσεις που τερματίζονται στον αερολιμένα από 
τον οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος και κατά τη δι-
άρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση 
προσγείωση,

θ) 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 και να ανακοινωθεί σε όλους τους ενδια-
φερόμενους φορείς.

  Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 10030/05/2022 (2)
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του 

Κώδικα Διεθνών Προτύπων και Συνιστώμενων 

Πρακτικών για τη Διερεύνηση Ασφάλειας σε ένα 

Ναυτικό Ατύχημα ή ένα Ναυτικό Συμβάν (Κώδι-

κας Διερεύνησης Ατυχημάτων), ως αυτές υιοθετή-

θηκαν την 18η Νοεμβρίου 2014 με την απόφαση 

MSC.390 (94) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλει-

ας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο τέταρτο του ν. 2208/1994 «Κύρωση του 

Πρωτοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβα-
ση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 
1974» (Α’ 71), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του 
ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον 
νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρε-
ώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν 
γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή» (Α’ 15).

β) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

γ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),  
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) Την υπ’ αρ. 611.22/14/3013/27-11-2014 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β’ 3199), με την 
οποία ενσωματώθηκε ο «Κώδικας Διερεύνησης Ναυτι-
κών Ατυχημάτων» του ΙΜΟ (Casualty Investigation Code) 
στο εσωτερικό δίκαιο.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/41411/2022/
10-06-2022 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνονται και γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις 

του Κώδικα Διεθνών Προτύπων και Συνιστώμενων Πρακτι-
κών για τη Διερεύνηση Ασφάλειας σε ένα Ναυτικό Ατύχη-
μα ή ένα Ναυτικό Συμβάν (Κώδικας Διερεύνησης Ατυχη-
μάτων), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 18η Νοεμβρίου 2014 
με την απόφαση MSC.390 (94) της Επιτροπής Ναυτικής 
Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

2. Το κείμενο της απόφασης MSC.390 (94)/18.11.2014 
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα.

ANNEX 18 RESOLUTION MSC.390(94)
(adopted on 18 November 2014)
AMENDMENTS TO THE CODE OF THE INTERNATIONAL 

STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICES FOR A 
SAFETY INVESTIGATION INTO A MARINE CASUALTY OR 
MARINE INCIDENT (CASUALTY INVESTIGATION CODE)

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the 

International Maritime Organization concerning the 
function of the Committee,

RECALLING ALSO resolution MSC.255(84) by which 
it adopted the Code of the International Standards 
and Recommended Practices for a Safety Investigation 
into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty 
Investigation Code), parts I and II of which have become 
mandatory under chapter XI-1 of the International 
Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 
(hereinafter referred to as "the Convention"),

CONSIDERING that the Casualty Investigation Code 
(MSC resolution 255(84)), in its part III, Recommended 
Practices, refers to resolutions A.884(21) and A.996(25),

NOTING that the twenty-eighth session of the 
Assembly adopted the IMO Instruments Implementation 
Code (III Code) through resolution A.1070(28) which 
revokes resolution A.1054(27) after the latter had 
revoked resolution A.996(25),

NOTING ALSO that the twenty-eighth session of the 
Assembly adopted the Guidelines to assist investigators 
in the implementation of the Casualty Investigation Code 
(resolution MSC.255(84)) through resolution A.1075(28) 
which revokes resolutions A.849(20) and A.884(21),

HAVING CONSIDERED, at its ninety-fourth session, 
the text of the proposed amendments to the Casualty 
Investigation Code,

1 ADOPTS the amendments to the Casualty 
Investigation Code, set out in the annex to the present 
resolution.

ANNEX
AMENDMENTS TO THE CODE OF THE INTERNATIONAL 

STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICES FOR A 
SAFETY INVESTIGATION INTO A MARINE CASUALTY OR 
MARINE INCIDENT (CASUALTY INVESTIGATION CODE)

PART III 
RECOMMENDED PRACTICES
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Chapter 15
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES

1 In paragraph 15.2, the words "resolution A.996(25)" 
are replaced by "resolution A.1070(28)".

Chapter 21
CO-ORDINATING AN INVESTIGATION

2 In paragraph 21.2.4, the words "resolution A.884(21)" 
are replaced by "resolution A.1075(28)".

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040792907220004*
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