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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. /2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου 

για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών 

στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2, 

 

την πρόταση της Επιτροπής, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

 

αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2, 

                                                 
1 ΕΕ C 14, 16.1.01, σ. 33. 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεµβρίου 2002 (ΕΕ C 272 Ε, 13.11.2003, 

σ. 103), κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

 

(1) Στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/911 προβλέπονται κοινά πρότυπα ασφαλείας που 

παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω κανονισµού, όσον αφορά ιδίως τον σχεδιασµό, 

την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των αεροσκαφών καθώς και τα πρόσωπα και 

τους οργανισµούς που συµµετέχουν στις εν λόγω εργασίες. Αυτά τα εναρµονισµένα πρότυπα 

ασφαλείας εφαρµόζονται σε όλα τα αεροσκάφη τα οποία χρησιµοποιούν προς εκµετάλλευση 

κοινοτικοί αεροµεταφορείς, ανεξαρτήτως του αν είναι εγγεγραµµένα σε µητρώο κράτους 

µέλους ή τρίτης χώρας. 

 

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισµού, για τους τοµείς που δεν 

απαριθµούνται στο παράρτηµα II απαιτείται η έγκριση κοινών τεχνικών κανόνων και 

διοικητικών διαδικασιών βάσει του άρθρου 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης. 

 

(3) Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, 

περί της εκδόσεως αδειών των αεροµεταφορέων2 προβλέπει ότι η ανά πάσα στιγµή έκδοση 

και εγκυρότητα άδειας εκµετάλλευσης προϋποθέτει την κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού 

αεροµεταφορέα που αναγράφει τις καλυπτόµενες δραστηριότητες και πληροί τα κριτήρια που 

θα τεθούν σε µελλοντικό κανονισµό. Είναι πλέον σκόπιµος ο καθορισµός αυτών των 

κριτηρίων. 

                                                 
1 ΕΕ L 373, 31.12.1991, σ. 4. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 1592/2002 (ΕΕ L 240, 7.9.2002, σ. 1). 
2 ΕΕ L 240, 24.8.1992, σ. 1. 
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(4) Ο Σύνδεσµος Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA) θέσπισε σύνολο εναρµονισµένων 

κανόνων για τις εµπορικές αεροµεταφορές µε αεροπλάνα, που καλούνται Κοινοί Κανόνες 

Αεροπλοΐας -Eµπορικές αεροµεταφορές (αεροπλάνα) ) (JAR-OPS 1 )όπως τροποποιήθηκε. . 

Οι κανόνες αυτοί (τροποποιηµένη έκδοση 8 της 1ης Ιανουαρίου 2005) παρέχουν το ελάχιστο  

επίπεδο απαιτήσεων ασφαλείας και, κατά συνέπεια, συνιστούν καλή βάση για κοινοτική 

νοµοθεσία που αφορά την εκµετάλλευση των αεροπλάνων. Το κείµενο JAR-OPS 1 έπρεπε να 

τροποποιηθεί για να γίνει συµβατό µε την κοινοτική νοµοθεσία και τις κοινοτικές πολιτικές, 

λαµβανοµένων υπόψη των πολλαπλών συνεπειών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. Το 

νέο  αυτό κείµενο δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί στην κοινοτική νοµοθεσία µε απλή µνεία του 

τίτλου του JAR-OPS 1 στον  κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 

προστεθεί στον εν λόγω κανονισµό νέο παράρτηµα µε τους κοινούς κανόνες. 

 

(5) Θα πρέπει να δοθεί στους αεροµεταφορείς επαρκής ευελιξία για να αντιµετωπίζουν 

απρόβλεπτες επείγουσες συνθήκες εκµετάλλευσης, ή ανάγκες εκµετάλλευσης περιορισµένης 

διάρκειας, ή για να αποδεικνύουν ότι µπορούν να επιτύχουν ισοδύναµο επίπεδο ασφαλείας µε 

µέσα διαφορετικά απ’ ό,τι η εφαρµογή των κοινών κανόνων του παραρτήµατος 

(«Παράρτηµα ΙΙΙ»). Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη µέλη να 

χορηγούν εξαιρέσεις ή να εισάγουν αποκλίσεις από τους κοινούς τεχνικούς κανόνες και τις 

διοικητικές διαδικασίες. Επειδή αυτές οι εξαιρέσεις και οι αποκλίσεις είναι ενδεχόµενο, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, να υπονοµεύσουν τα κοινά πρότυπα ασφαλείας ή να δηµιουργήσουν 

στρεβλώσεις στην αγορά, θα πρέπει να περιορισθεί αυστηρώς το πεδίο εφαρµογής τους και η 

χορήγηση εξαιρέσεων να υπόκειται στον κατάλληλο έλεγχο από την Κοινότητα. Εδώ η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να λάβει µέτρα διασφάλισης. 

 

(6) Υπάρχουν συγκεκριµένες περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη 

να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις όσον αφορά τους περιορισµούς χρόνου 

πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης εφόσον αυτές είναι σύµφωνες µε τις 

κοινώς καθιερωµένες διαδικασίες και µέχρις ότου θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες βασισµένοι 

στην επιστηµονική γνώση και τις βέλτιστες πρακτικές. 
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(7) Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 που αφορούν τη διαδικασία προσφυγής σε 

επιτροπή θα πρέπει να τροποποιηθούν, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση 

1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης 

των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1. 

 

(8) Οι διατάξεις του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 3922/91 σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής του πρέπει 

να προσαρµοσθούν ως προς το εύρος τους, προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο κανονισµός (EΚ) 

αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, 

για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού 

οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας2 καθώς και οι εκτελεστικοί του κανόνες που 

θεσπίσθηκαν µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεµβρίου 

2003, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την 

περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και 

εξοπλισµού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και παραγωγής3 και ο 

κανονισµός (EΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεµβρίου 2003, για τη διαρκή 

αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού 

και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω 

καθήκοντα4. 

                                                 
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
2  ΕΕ L 240, 7.9.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 5). 
3  ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 6. 
4  ΕΕ L 315, 28.11.2003, σ. 1. 
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(9) Ο παρών κανονισµός, και ιδίως οι διατάξεις για τους περιορισµούς χρόνου πτήσης και 
υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης όπως περιλαµβάνονται στο Τµήµα ΙΖ του 
παραρτήµατος III, λαµβάνει υπόψη τα όρια και τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν ήδη 
θεσπισθεί µε την οδηγία 2000/79/EΚ1. Τα όρια που θεσπίζει η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να 
τηρούνται πάντοτε όσον αφορά το ιπτάµενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας. Οι 
διατάξεις του Τµήµατος ΙΖ του παραρτήµατος III και οι λοιπές διατάξεις που εγκρίνονται 
κατά τον παρόντα κανονισµό δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να είναι γενικότερες και, ως 
εκ τούτου, να παρέχουν µικρότερη προστασία στους εν λόγω εργαζοµένους. 

 
(10) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζουν εθνικές διατάξεις όσον 

αφορά τους περιορισµούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης για τα 
µέλη των πληρωµάτων, εφόσον τα όρια που τίθενται στις εν λόγω εθνικές διατάξεις είναι 
κατώτερα των ανώτατων ορίων και ανώτερα των κατώτατων ορίων που θέτει το Τµήµα ΙΖ 
του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 
(11) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζουν εθνικές διατάξεις όσον 

αφορά τους περιορισµούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης για τα 
µέλη πληρωµάτων σε τοµείς που δεν περιλαµβάνονται επί του παρόντος στο Τµήµα ΙΖ του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ, λ.χ. τη µέγιστη διάρκεια υπηρεσίας ηµερήσιας πτήσης για λειτουργίες 
µονοµελούς πληρώµατος και για επείγουσες ιατρικές επιχειρήσεις, διατάξεις σχετικά µε τη 
µείωση των χρόνων πτήσης ή την αύξηση των περιόδων ανάπαυσης σε περίπτωση πτήσης 
που διέρχεται πολλαπλές ωριαίες ατράκτους. 

 
(12) Θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, από επιστηµονική και ιατρική άποψη, των 

διατάξεων για τους περιορισµούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις 
ανάπαυσης και, κατά περίπτωση, των διατάξεων για το πλήρωµα θαλάµου επιβατών, εντός 
τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

                                                 
1 Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για την εκτέλεση της 

ευρωπαϊκής συµφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάµενου προσωπικού 
της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών 
Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές (ΕΤF), την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάµων ∆ιακυβέρνησης Αεροσκαφών (ECA), την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροµεταφορέων των Περιφερειών της Ευρώπης (ERA) και τη ∆ιεθνή 
Ένωση για τις Ναυλωµένες Πτήσεις (IACA) (ΕΕ L 302, 1.12.2000, σ. 57). 
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(13) Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή των διατάξεων περί επιθεωρήσεων, όπως 

ορίζονται µε τη Σύµβαση ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του Σικάγου του 1944 και µε την 

οδηγία (ΕΚ) 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης 

Απριλίου 2004, σχετικά µε την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία 

χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες1. 

 
(14) Στις 2 ∆εκεµβρίου 1987, συµφωνήθηκαν στο Λονδίνο ρυθµίσεις για στενότερη συνεργασία 

όσον αφορά το θέµα του αεροδροµίου του Γιβραλτάρ µεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και 

του Ηνωµένου Βασιλείου, µε κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Οι 

ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή. 

 
(15) Κατά συνέπεια, ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 3922/91 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

 
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 
Άρθρο 1 

 
Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 3922/91 τροποποιείται ως εξής: 

 
1) Η τελευταία αιτιολογική σκέψη αντικαθίσταται ως εξής : 

 «Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα 

µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ της Σύµβασης της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των 

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή*. 

_______________________ 
* ΕΕ L 184, 17.7.1999. σ. 23». 

 
2) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: 

 
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

 
«1. Ο παρών κανονισµός αφορά την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών 

διαδικασιών στον τοµέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας για τη 

λειτουργία και τη συντήρηση αεροσκαφών και τα πρόσωπα και τους οργανισµούς 

που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα.» 

                                                 
1 ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 76. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 7 
 DG C III   EL 

 

β) Προστίθενται οι εξής παράγραφοι: 

 

«3. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στο αεροδρόµιο του Γιβραλτάρ δεν θίγει 

τις αµοιβαίες νοµικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου 

Βασιλείου όσον αφορά τις διαφορές τους στο θέµα της κυριαρχίας επί του 

εδάφους στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόµιο. 

 

4. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στο αεροδρόµιο του Γιβραλτάρ 

αναστέλλεται, µέχρις ότου τεθούν σε εφαρµογή οι ρυθµίσεις που 

περιλαµβάνονται στην Κοινή ∆ήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου 

της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας ∆εκεµβρίου 1987. Οι 

κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου θα ενηµερώσουν το 

Συµβούλιο για την εν λόγω ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή.» 

 

3) Στο άρθρο 2 προστίθεται ο εξής ορισµός: 

 

«θ) αρχή (στο παράρτηµα ΙΙΙ): η αρµόδια αρχή που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό 

αεροµεταφορέα (ΠΑ).» 

 

4) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

 

«Άρθρο 3 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι κοινοί τεχνικοί κανόνες και οι διοικητικές 

διαδικασίες που εφαρµόζονται στην Κοινότητα για τις εµπορικές µεταφορές µε 

αεροπλάνα καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 
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2. Οι παραποµπές στο Τµήµα ΙΓ του Παραρτήµατος ΙΙΙ ή σε οιεσδήποτε από τις διατάξεις 

του τµήµατος ΙΓ θα αφορούν το Μέρος ΙΓ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της 

Επιτροπής, της 20ής Νοεµβρίου 2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και 

των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού και για την έγκριση των 

φορέων και του προσωπικού που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα* ή τις 

σχετικές του διατάξεις. 

 

_______________ 

* ΕΕ L 315, 28.11.2003, σ. 1.», 
 

5) Το άρθρο 4, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

 

«1. Για τους τοµείς που δεν καλύπτονται από το παράρτηµα ΙΙΙ θεσπίζονται, µε βάση το 

άρθρο 80 παράγραφος 2 της συνθήκης, κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές 

διαδικασίες. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον ενδείκνυται και το ταχύτερο δυνατόν, 

κατάλληλες προτάσεις για τους εν λόγω τοµείς.» 

 

6) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 6 

 

Αεροσκάφη τα οποία λειτουργούν µε άδεια χορηγούµενη από κράτος µέλος σύµφωνα µε τους 

κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες µπορούν να λειτουργούν σύµφωνα µε 

τους ίδιους κανόνες σε  άλλα κράτη µέλη, χωρίς να υπόκεινται σε περαιτέρω τεχνικές 

απαιτήσεις ή αξιολόγηση από τα άλλα αυτά κράτη µέλη.» 
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7) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

 

«Άρθρο 7 

 

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν την πιστοποίηση η οποία χορηγήθηκε σύµφωνα µε τον 

παρόντα κανονισµό από άλλο κράτος µέλος ή από φορέα που ενεργεί εξ ονόµατός του, σε 

φορείς ή πρόσωπα που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και υπό την εξουσία του, και 

ασχολούνται µε τη συντήρηση προϊόντων και τη λειτουργία αεροσκαφών.» 

 

8) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

 

«Άρθρο 8 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 δεν εµποδίζουν κράτος µέλος να αντιδρά αµέσως 

όταν προκύπτει πρόβληµα ασφάλειας στο οποίο εµπλέκεται προϊόν, πρόσωπο ή 

οργανισµός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

 

Εάν το πρόβληµα ασφαλείας οφείλεται σε ανεπάρκεια του επιπέδου ασφαλείας που 

παρέχουν οι κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες ή σε κενό των κοινών 

τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών, το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως 

την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για τα µέτρα που έλαβε, καθώς και τους 

σχετικούς λόγους. 
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Η Επιτροπή αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, εάν 

η ανεπάρκεια του επιπέδου ασφαλείας ή το κενό των κοινών τεχνικών κανόνων και 

διοικητικών διαδικασιών δικαιολογούν τη συνέχιση εφαρµογής των µέτρων που 

ελήφθησαν κατ’ εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Στην 

περίπτωση αυτή, η Επιτροπή προβαίνει επίσης στις αναγκαίες ενέργειες για να 

τροποποιηθούν οι σχετικοί κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες, 

σύµφωνα µε το άρθρο 4 ή το άρθρο 11. Εάν τα µέτρα του κράτους µέλους θεωρηθούν 

αδικαιολόγητα, το κράτος µέλος τα ανακαλεί. 

 

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να χορηγούν εξαιρέσεις από τους τεχνικούς κανόνες και τις 

διοικητικές διαδικασίες που καθορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό σε περίπτωση 

απρόβλεπτων επειγουσών επιχειρησιακών συνθηκών ή για επιχειρησιακές ανάγκες 

περιορισµένης διαρκείας. 

 

Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη ενηµερώνονται σχετικά µε τις εξαιρέσεις που 

χορηγήθηκαν αµέσως µόλις αρχίσουν να επαναλαµβάνονται ή εφόσον χορηγήθηκαν για 

χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους δύο µήνες. 

 

Όταν η Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη ενηµερώνονται σχετικά µε τις εξαιρέσεις που 

χορήγησε κράτος µέλος σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή εξετάζει εάν οι 

εξαιρέσεις πληρούν τους σχετικούς µε την ασφάλεια στόχους του παρόντος κανονισµού 

ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της κοινοτικής νοµοθεσίας. 
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Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν δεν πληρούν τους 

σχετικούς µε την ασφάλεια στόχους του παρόντος κανονισµού ή οποιασδήποτε άλλης 

διάταξης της κοινοτικής νοµοθεσίας, αποφασίζει για τη θέσπιση µέτρων διασφάλισης 

κατά τη διαδικασία του άρθρου 12α. 

 

Στην περίπτωση αυτή, το  οικείο κράτος µέλος ανακαλεί την εξαίρεση. 

 

3. Εφόσον είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε άλλα µέσα επίπεδο ασφάλειας ισοδύναµο προς 

εκείνο που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των κοινών τεχνικών κανόνων και 

διοικητικών διατάξεων του παραρτήµατος ΙΙΙ, τα κράτη µέλη δύνανται, χωρίς να 

δηµιουργείται διακριτική µεταχείριση λόγω της ιθαγένειας των αιτούντων και 

λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να µην στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός, να χορηγούν 

έγκριση απόκλισης από τις διατάξεις αυτές. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την 

πρόθεσή του να χορηγήσει τέτοια έγκριση, τους λόγους της σχετικής απόφασης και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται για την επίτευξη ισοδυνάµου επιπέδου ασφαλείας. 

 

Η Επιτροπή, εντός 3 µηνών από την κοινοποίηση στην οποία προέβη το κράτος µέλος, 

κινεί τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, προκειµένου να αποφασίσει εάν η 

προτεινόµενη έγκριση του µέτρου  επιτρέπεται να χορηγηθεί. 

 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της σε όλα τα κράτη µέλη, 

τα οποία δικαιούνται όλα να εφαρµόσουν το µέτρο. Είναι επίσης δυνατόν να 

τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ ώστε να ανταποκρίνονται 

στο εν λόγω µέτρο. 
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Για το εν λόγω µέτρο εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7. 

 

4. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3, τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίσουν 

διατάξεις σχετικές µε τα OPS 1.1105 σηµείο 6, OPS 1.1110 σηµεία 1.3 και 1.4.1, OPS 

1.1115 και OPS 1.1125 σηµείο 2.1 του Τµήµατος ΙΖ στο παράρτηµα ΙΙΙ, µέχρις ότου 

θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες βασιζόµενοι στην επιστηµονική γνώση και στις 

βέλτιστες πρακτικές. 

 

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις που αποφασίζουν να 

διατηρήσουν. 

 

Για τις εθνικές διατάξεις κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις OPS 1 που µνηµονεύονται 

στο πρώτο εδάφιο και τις οποίες τα κράτη µέλη προτίθενται να θεσπίσουν µετά την 

ηµεροµηνία εφαρµογής του Παραρτήµατος ΙΙΙ, η Επιτροπή, εντός 3 µηνών από την 

κοινοποίηση εκ µέρους κράτους µέλους, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 12, 

παράγραφος 2, για να αποφασίσει εάν οι διατάξεις αυτές συµµορφώνονται µε τους 

σχετικούς µε την ασφάλεια στόχους του παρόντος κανονισµού και άλλους κανόνες του 

κοινοτικού δικαίου και εάν οι διατάξεις µπορούν να εφαρµοστούν. 

 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή κοινοποιεί την εγκρίνουσα το µέτρο απόφασή της σε 

όλα τα κράτη µέλη, τα οποία δικαιούνται όλα να εφαρµόσουν το µέτρο. Είναι επίσης 

δυνατόν να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ ώστε να 

ανταποκρίνονται στο εν λόγω µέτρο. 

 

Για το µέτρο αυτό εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 7.» 
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9) Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο: 

 

«Άρθρο 8α 

 

1. Εντός ….*, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας θα ολοκληρώσει 

αξιολόγηση, από επιστηµονική και ιατρική άποψη, των διατάξεων του Τµήµατος ΙΖ 

και, εφόσον ενδείκνυται, του Τµήµατος ΙΕ, του παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς 

κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού 

οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας*, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της 

Αεροπορίας συντρέχει την Επιτροπή στην κατάρτιση προτάσεων για την τροποποίηση 

των εφαρµοστέων τεχνικών διατάξεων του Τµήµατος ΙΖ του παραρτήµατος III. 

 

_________________ 

* ΕΕ L 240, 7.9.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 5).» 

 

10) Το άρθρο 11, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

 

«1. Η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, επιφέρει στους κοινούς 

τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ τις 

τροποποιήσεις που έχουν καταστεί αναγκαίες λόγω της επιστηµονικής και τεχνικής 

προόδου.» 

                                                 
* τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 14 
 DG C III   EL 

 

11) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 12 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας της αεροπορίας («επιτροπή») 

 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 

5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ*, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

 

 Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ 

ορίζεται σε τρεις µήνες. 

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 
 

_______________________ 

* ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.» 
 

12) Παρεµβάλλεται το εξής άρθρο: 

 

«Άρθρο 12α 

 

Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, εφαρµόζεται η διαδικασία διασφαλίσεων του 

άρθρου 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 
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Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η Επιτροπή συµβουλεύεται την επιτροπή. 

 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 6, στοιχείο β), της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται 

σε τρεις µήνες. 

 

Όταν απόφαση της Επιτροπής παραπέµπεται στο Συµβούλιο από κράτος µέλος, το Συµβούλιο 

δύναται να λάβει, µε ειδική πλειοψηφία, διαφορετική απόφαση εντός τριών µηνών.» 

 

13) Το κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού προστίθεται ως 

παράρτηµα ΙΙΙ. 

 

Άρθρο 2 

 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91, το 

παράρτηµα ΙΙΙ τίθεται σε εφαρµογή στις …*. 

 

 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 

µέλος. 

 

Βρυξέλλες, 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

________________________ 

 

                                                 
*  18 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν για την εµπορική αεροµεταφορά 

µε αεροσκάφη 

 

OPS 1: Εµπορική αεροµεταφορά (Αεροπλάνα) 

 

Περιεχόµενα (γενική παρουσίαση) 

 

ΤΜΗΜΑ A - Εφαρµογή και ορισµοί 

ΤΜΗΜΑ B - Γενικά 

ΤΜΗΜΑ Γ - Πιστοποίηση και επίβλεψη αεροµεταφορέα 

ΤΜΗΜΑ ∆ - Επιχειρησιακές λειτουργίες 

ΤΜΗΜΑ Ε - Επιχειρήσεις παντός καιρού 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ - Γενικά περί επιδόσεων 

ΤΜΗΜΑ Ζ - Επιδόσεις κατηγορίας Α 

ΤΜΗΜΑ H - Επιδόσεις κατηγορίας Β 

ΤΜΗΜΑ Θ - Επιδόσεις κατηγορίας Γ 

ΤΜΗΜΑ Ι - Μάζα και ζυγοστάθµιση 

ΤΜΗΜΑ ΙΑ - Όργανα και εξοπλισµός 

ΤΜΗΜΑ ΙΒ - Εξοπλισµός επικοινωνίας και ναυτιλίας 

ΤΜΗΜΑ ΙΓ - Συντήρηση αεροπλάνου 

ΤΜΗΜΑ Ι∆ - Πλήρωµα πτήσης 

ΤΜΗΜΑ ΙΕ - Πλήρωµα θαλάµου επιβατών 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ - Εγχειρίδια, µητρώα και αρχεία 

ΤΜΗΜΑ ΙΖ - Περιορισµοί χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και απαιτήσεις ανάπαυσης 

ΤΜΗΜΑ ΙΗ - Εναέρια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 

ΤΜΗΜΑ ΙΘ - Ασφάλεια 
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ΤΜΗΜΑ A 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

OPS 1.001 

Εφαρµογή 

 

Στο Μέρος 1 της OPS καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την πτητική 

λειτουργία οποιουδήποτε πολιτικού αεροπλάνου µε σκοπό την εµπορική αεροµεταφορά από 

οποιονδήποτε αεροπορικό µεταφορέα, του οποίου η κύρια εγκατάσταση και, εάν υπάρχει, η 

επίσηµη έδρα του, βρίσκεται σε κράτος µέλος, ο οποίος στο εξής καλείται αεροµεταφορέας. Η 

OPS 1 δεν ισχύει: 

 

1) για αεροπλάνα που χρησιµοποιούνται σε στρατιωτικές, τελωνειακές και αστυνοµικές 

υπηρεσίες, ούτε 

 

2) για πτήσεις ρίψεως αλεξιπτώτων και πυρόσβεσης και για τις συναφείς πτήσεις τοποθέτησης 

και επιστροφής στις οποίες τα µεταφερόµενα πρόσωπα είναι εκείνα που, υπό κανονικές 

συνθήκες, θα µετεφέροντο για ρίψη αλεξιπτώτων και πυρόσβεση, ούτε 

 

3) για πτήσεις αµέσως πριν, κατά τη διάρκεια ή αµέσως µετά την εκτέλεση εναέριας 

δραστηριότητας, εφόσον οι εν λόγω πτήσεις συνδέονται µε αυτή την εναέρια δραστηριότητα 

και στην οποία, πέραν των µελών του πληρώµατος, δεν µεταφέρονται περισσότερα από 6 

άτοµα τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εναέριας δραστηριότητας. 
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OPS 1.003 

Ορισµοί 

 

α) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος: 

 

1) «∆εκτή/Αποδεκτή» σηµαίνει ότι η Αρχή δεν έχει αντίρρηση και την θεωρεί κατάλληλη 

για τον προβλεπόµενο σκοπό. 

 

2) «Εγκεκριµένη (από την Αρχή)» σηµαίνει τεκµηριωµένη (από την Αρχή) για τον 

προβλεπόµενο σκοπό. 

 

3) «Κύριος Πίνακας Ελάχιστου Εξοπλισµού (ΚΠΕΕ)» σηµαίνει κύριο πίνακα (µε 

προοίµιο) κατάλληλο για έναν τύπο αεροπλάνου που καθορίζει τα όργανα, τις µονάδες 

εξοπλισµού ή τις λειτουργίες οι οποίες, ενώ διατηρούν το επίπεδο ασφάλειας που 

απαιτείται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πτητικής ικανότητας, µπορούν προσωρινά 

να µην λειτουργούν λόγω του εγγενούς πλεονασµού στο σχεδιασµό ή/και λόγω των 

καθορισθεισών διαδικασιών, των όρων και των περιορισµών που αφορούν τη 

λειτουργία και τη συντήρηση, και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες για τη ∆ιαρκή 

Πτητική Ικανότητα. 

 

4) «Πίνακας Ελάχιστου Εξοπλισµού (ΠΕΕ)» σηµαίνει πίνακα (µε προοίµιο) που 

προβλέπει τη λειτουργία αεροσκάφους, υπό καθορισµένες συνθήκες, µε ειδικά όργανα, 

µονάδες εξοπλισµού ή λειτουργίες που είναι εκτός λειτουργίας κατά την έναρξη της 

πτήσης. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται από τον αεροµεταφορέα ειδικά για το δικό του 

αεροσκάφος, λαµβάνοντας υπόψη τον ορισµό του αεροσκάφους του και τις σχετικές 

συνθήκες λειτουργίας και συντήρησης σύµφωνα µε διαδικασία εγκεκριµένη από την 

Αρχή. 
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β) Το Μέρος Μ και το Μέρος 145 που µνηµονεύονται στο παρόν Παράρτηµα παραπέµπουν 

στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003, της 20ής Νοεµβρίου 2003. 

 

ΤΜΗΜΑ B 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

OPS 1.005 

Γενικά 

 

α) Ο αεροµεταφορέας µπορεί να χρησιµοποιεί αεροπλάνο µόνο για σκοπούς εµπορικής 

αεροµεταφοράς που συνάδουν προς τις διατάξεις του Μέρους 1 της OPS. Για πτητικές 

λειτουργίες αεροσκαφών Επιδόσεων κατηγορίας Β, υπάρχουν πιο περιορισµένες απαιτήσεις 

στο Προσάρτηµα 1 της OPS 1.005 α). 

 

β) Ο αεροµεταφορέας συµµορφώνεται µε τις αναδροµικώς ισχύουσες απαιτήσεις πτητικής 

ικανότητας για αεροπλάνα που χρησιµοποιούνται για σκοπούς εµπορικής αεροµεταφοράς. 

 

γ) Κάθε αεροπλάνο χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους όρους του πιστοποιητικού πτητικής 

ικανότητάς του και εντός των εγκεκριµένων περιορισµών που περιέχονται στο εγχειρίδιο 

πτήσεως του αεροπλάνου. 

 

δ) Όλα τα Συνθετικά Μέσα Εκπαίδευσης (ΣΜΕ), όπως οι προσοµοιωτές πτήσης ή οι Συσκευές 

Εκπαίδευσης Πτήσης (ΣΕΠ), που αντικαθιστούν το αεροπλάνο για σκοπούς εκπαίδευσης 

ή/και ελέγχου, πρέπει να διαθέτουν χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ΣΜΕ. Ο 

αεροµεταφορέας που σκοπεύει να χρησιµοποιήσει αυτά τα ΣΜΕ πρέπει να λαµβάνει την 

έγκριση της Αρχής. 
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OPS 1.020 

Νοµοθεσία, κανονισµοί και διαδικασίες - Ευθύνες αεροµεταφορέα 

 

Ο αεροµεταφορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

 

1) Όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να συµµορφώνονται προς τους νόµους, τους 

κανονισµούς και τις διαδικασίες των κρατών εκείνων στα οποία διενεργούνται οι 

επιχειρησιακές δραστηριότητες και έχουν σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους· και 

 

2) Όλα τα µέλη του πληρώµατος γνωρίζουν τους νόµους και τους κανονισµούς και είναι 

εξοικειωµένα µε τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 

OPS 1.025 

Κοινή γλώσσα 

 

α) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλα τα µέλη του πληρώµατος µπορούν να 

επικοινωνούν σε κοινή γλώσσα. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλο το επιχειρησιακό προσωπικό κατανοεί τη 

γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί τα µέρη εκείνα του εγχειριδίου πτητικής εκµετάλλευσης 

που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. 
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OPS 1.030 

Πίνακες ελάχιστου εξοπλισµού - Υποχρεώσεις αεροµεταφορέα 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καταρτίζει, για κάθε αεροπλάνο, πίνακα ελάχιστου εξοπλισµού (ΠΕΕ) 

εγκεκριµένο από την Αρχή. Ο πίνακας αυτός βασίζεται, χωρίς όµως να είναι λιγότερο 

περιοριστικός, στο σχετικό κύριο πίνακα βασικού εξοπλισµού (ΚΠΒΕ) (εφόσον υπάρχει) που 

έχει εγκριθεί από την Αρχή. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί επιχειρησιακά αεροπλάνο παρά µόνο 

σύµφωνα µε τον ΚΕΕ, εκτός εάν τούτο επιτρέπεται από την Αρχή. Σε καµία περίπτωση 

παρόµοια άδεια δεν επιτρέπει επιχειρησιακή χρήση καθ' υπέρβαση των περιορισµών του 

ΚΠΒΕ. 

 

OPS 1.035 

Σύστηµα Ποιοτικού ελέγχου 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καταρτίζει σύστηµα ποιοτικού ελέγχου και διορίζει διευθυντή ποιοτικού 

ελέγχου προκειµένου να παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τις διαδικασίες που απαιτούνται 

για να εξασφαλίζονται ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας και πτητικά ικανά αεροπλάνα, αλλά 

και την καταλληλότητα αυτών των διαδικασιών. Η παρακολούθηση της συµµόρφωσης πρέπει 

να περιλαµβάνει σύστηµα αποστολής παρατηρήσεων µε αποδέκτη τον αρµόδιο διευθυντή 

(βλ. επίσης OPS 1.175, στοιχείο η), για την εξασφάλιση των αναγκαίων διορθωτικών 

ενεργειών. 

 

β) Το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει πρόγραµµα διασφάλισης της 

ποιότητας, το οποίο περιέχει διαδικασίες σχεδιασµένες να εξακριβώνουν ότι όλες οι πτητικές 

λειτουργίες εκτελούνται σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις, τα πρότυπα και τις διαδικασίες που 

ισχύουν σχετικά. 
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γ) Το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου και ο διευθυντής ποιοτικού ελέγχου πρέπει να είναι αποδεκτά 

από την Αρχή. 

 

δ) Η περιγραφή του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω των 

σχετικών εγγράφων. 

 

ε) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, η Αρχή µπορεί να δεχτεί το 

διορισµό δύο διευθυντών ποιοτικού ελέγχου, έναν για τις πτητικές λειτουργίες και έναν για τη 

συντήρηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αεροµεταφορέας έχει συστήσει µονάδα διαχείρισης 

της ποιότητας προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου εφαρµόζεται 

ενιαία σε ολόκληρη την επιχειρησιακή χρήση. 

 

OPS 1.037 

Πρόγραµµα πρόληψης ατυχηµάτων και ασφάλειας πτήσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καταρτίζει και διατηρεί πρόγραµµα πρόληψης ατυχηµάτων και ασφάλειας 

πτήσης, που µπορεί να ενσωµατωθεί στο σύστηµα ποιοτικού ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει: 

 

1) προγράµµατα µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συνεχής επίγνωση των κινδύνων από 

όλα τα πρόσωπα που εµπλέκονται σε πτητικές λειτουργίες· και 

 

2) σύστηµα αναφοράς συµβάντων που θα καθιστά δυνατή την αντιπαραβολή και την 

αξιολόγηση των εκθέσεων συµβάντων και ατυχηµάτων προκειµένου να εντοπίζονται 

αρνητικές τάσεις ή να αντιµετωπίζονται ελλείψεις στην ασφάλεια των πτήσεων. Το 

σύστηµα θα προστατεύει την ταυτότητα του εισηγητή της έκθεσης και θα παρέχει τη 

δυνατότητα οι εκθέσεις να µπορούν να υποβάλλονται ανωνύµως· και 
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3) αξιολόγηση των πληροφοριών που σχετίζονται µε ατυχήµατα και συµβάντα καθώς και 

διάδοση των συναφών πληροφοριών, όχι όµως της απόδοσης ευθυνών· και 

 

4) πρόγραµµα παρακολούθησης στοιχείων πτήσης για τα αεροπλάνα µε µέγιστη 

πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 27.000 kg. Παρακολούθηση των 

Στοιχείων Πτήσης (FDM) είναι η προληπτική χρήση ψηφιακών στοιχείων πτήσης από 

συνήθεις λειτουργίες για τη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπλοΐας. Το πρόγραµµα 

παρακολούθησης στοιχείων πτήσης δεν θα επιβάλει ποινές και θα περιέχει κατάλληλες 

διασφαλίσεις για την προστασία της (των) πηγής(-ών) των στοιχείων· και 

 

5) τον διορισµό προσώπου υπεύθυνου για τη διαχείριση του προγράµµατος. 

 

β) Οι προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες που απορρέουν από το πρόγραµµα πρόληψης 

ατυχηµάτων και ασφάλειας πτήσεων είναι ευθύνη του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση του προγράµµατος. 

 

γ) Η αποτελεσµατικότητα των αλλαγών που επέρχονται ως αποτέλεσµα των προτάσεων για 

διορθωτικές ενέργειες βάσει της πρόληψης ατυχηµάτων και του προγράµµατος για την 

ασφάλεια των πτήσεων παρακολουθείται από τον διευθυντή ποιοτικού ελέγχου. 
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OPS 1.040 

Μέλη πληρώµατος 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε επιχειρησιακό µέλος του πληρώµατος πτήσης ή 

θαλάµου επιβατών έχει εκπαιδευτεί και είναι ικανό να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν 

ανατεθεί. 

 

β) Σε περίπτωση νέων µελών του πληρώµατος, τα οποία δεν αποτελούν µέλη του πληρώµατος 

θαλάµου επιβατών και τα οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους στο θάλαµο των επιβατών του 

αεροπλάνου, ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω πρόσωπα: 

 

1) δεν συγχέονται από τους επιβάτες µε τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών· 

 

2) δεν καταλαµβάνουν απαιτούµενες θέσεις στους σταθµούς εργασίας που έχουν 

καθοριστεί για το πλήρωµα θαλάµου επιβατών· 

 

3) δεν παρεµποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των µελών του πληρώµατος 

θαλάµου επιβατών. 

 

OPS 1.050 

Πληροφορίες έρευνας και διάσωσης 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ευχερή πρόσβαση από το θάλαµο διακυβερνήσεως αεροσκάφους 

στις ουσιώδεις πληροφορίες που σχετίζονται µε τη σχεδιαζόµενη πτήση και αφορούν στις 

υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. 
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OPS 1.055 

Πληροφορίες σχετικά µε το φερόµενο εξοπλισµό επείγουσας ανάγκης και διάσωσης 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει την ύπαρξη διαθέσιµων, για άµεση διαβίβαση στα κέντρα 

συντονισµού έρευνας και διάσωσης, καταλόγων, οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες για τον 

εξοπλισµό επείγουσας ανάγκης και διάσωσης που φέρουν όλα τα αεροπλάνα του. Οι πληροφορίες 

περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, τον αριθµό, το χρώµα και τον τύπο των σωσίβιων λέµβων και 

φωτοβολίδων, λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ιατρικές προµήθειες επείγουσας ανάγκης, τις 

προµήθειες νερού καθώς και τον τύπο και τις συχνότητες του φορητού εξοπλισµού 

ραδιοεπικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 

 

OPS 1.060 

Αναγκαστική προσθαλάσσωση 

 

Ο αεροµεταφορέας δεν χρησιµοποιεί αεροπλάνο µε εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων 

περισσοτέρων των 30 επιβατών σε πτήσεις πάνω από τη θάλασσα, όταν η απόσταση από σηµείο 

της ξηράς, το οποίο είναι κατάλληλο για προσγείωση επείγουσας ανάγκης, υπερβαίνει τα 120 λεπτά 

µε ταχύτητα πλεύσης, ή υπερβαίνει τα 400 ναυτικά µίλια, ανάλογα µε ποια από τις δύο αποστάσεις 

είναι µικρότερη, εκτός εάν το αεροπλάνο συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις αναγκαστικής 

προσθαλάσσωσης που καθορίζονται στον κώδικα πτητικής ικανότητας που ισχύει σχετικά. 
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OPS 1.065 

Μεταφορά πολεµικών όπλων και πολεµοφοδίων 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν µεταφέρει πολεµικά όπλα και πολεµοφόδια αεροπορικώς εκτός εάν 

έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση από όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι τα πολεµικά όπλα και τα πολεµοφόδια: 

 

1) Έχουν αποθηκευτεί στο αεροπλάνο σε χώρο στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι 

επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης· και 

 

2) Στην περίπτωση πυροβόλων όπλων, αυτά δεν είναι οπλισµένα, εκτός εάν, πριν από την 

έναρξη της πτήσης, έχει χορηγηθεί έγκριση από όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη ότι τα εν 

λόγω πολεµικά όπλα και πολεµοφόδια µπορούν να µεταφερθούν µε συνθήκες που 

διαφέρουν εν µέρει ή στο σύνολό τους από εκείνες που καθορίζονται µε το παρόν 

σηµείο. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι, πριν την έναρξη µιας πτήσης, ο κυβερνήτης 

ενηµερώνεται για τις λεπτοµέρειες και τη θέση πάνω στο σκάφος των πολεµικών όπλων και 

των πολεµοφοδίων που πρόκειται να µεταφερθούν. 
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OPS 1.070 

Μεταφορά όπλων και πυροµαχικών που χρησιµοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς 

 

α) Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι κάθε 

σκοπούµενη µεταφορά όπλων που χρησιµοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς γνωστοποιείται 

σε αυτόν. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας που αποδέχεται τη µεταφορά όπλων που χρησιµοποιούνται για 

αθλητικούς σκοπούς διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όπλα: 

 

1) Αποθηκεύονται στο αεροπλάνο σε χώρο στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι επιβάτες 

κατά τη διάρκεια της πτήσης, εκτός εάν η Αρχή αποφασίσει ότι η συµµόρφωση είναι 

ανέφικτη και δεχτεί ότι µπορούν να εφαρµοσθούν άλλες διαδικασίες· και 

 

2) ∆εν είναι οπλισµένα, στην περίπτωση πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων που µπορούν 

να περιέχουν πυροµαχικά. 

 

γ) Τα πυροµαχικά των όπλων που χρησιµοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς µπορούν να 

µεταφέρονται σε ηλεγµένες αποσκευές επιβατών, µε την επιφύλαξη ορισµένων περιορισµών, 

σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες (βλ. OPS 1.1160, στοιχείο β), σηµείο 5), κατά την 

OPS 1.1150, στοιχείο α), σηµείο 15. 
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OPS 1.075 

Μέθοδος µεταφοράς προσώπων 

 

Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκεια 

πτήσης κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται σε µέρος του αεροπλάνου το οποίο δεν είναι µέρος 

σχεδιασµένο για την εξυπηρέτηση προσώπων, εκτός εάν έχει παραχωρηθεί από τον κυβερνήτη 

προσωρινή άδεια πρόσβασης σε οποιοδήποτε µέρος του αεροπλάνου: 

 

1) Προκειµένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια του αεροπλάνου ή 

οποιουδήποτε προσώπου, ζώου ή αγαθών µέσα σε αυτό· ή 

 

2) Στο οποίο µεταφέρονται φορτία ή εφόδια, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει σε 

ένα πρόσωπο να έχει πρόσβαση σε αυτό ενώ το αεροπλάνο πραγµατοποιεί πτήση. 

 

OPS 1.080 

Παροχή επικινδύνων εµπορευµάτων για αεροµεταφορά 

 

Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζει ότι κανένα 

πρόσωπο δεν παρέχει ή αποδέχεται επικίνδυνα εµπορεύµατα για αεροµεταφορά, εκτός εάν το εν 

λόγω πρόσωπο έχει εκπαιδευτεί και τα εµπορεύµατα συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα, 

έχουν ταξινοµηθεί, πιστοποιηθεί, περιγραφεί, συσκευασθεί και σηµανθεί κατά τον προσήκοντα 

τρόπο, φέρουν τις κατάλληλες ετικέτες και βρίσκονται στην αρµόζουσα για µεταφορά κατάσταση, 

όπως απαιτείται βάσει των τεχνικών οδηγιών και της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας. 
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OPS 1.085 

Ευθύνες πληρώµατος 

 

α) Το µέλος του πληρώµατος είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση, κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο, 

των καθηκόντων του, τα οποία: 

 

1) Σχετίζονται µε την ασφάλεια του αεροπλάνου και των επιβαινόντων του· και 

 

2) Καθορίζονται στις οδηγίες και τις διαδικασίες που διατυπώνονται στο εγχειρίδιο 

λειτουργίας. 

 

β) Το µέλος πληρώµατος οφείλει: 

 

1) Να αναφέρει στον κυβερνήτη κάθε έλλειψη, βλάβη, δυσλειτουργία, ή ελάττωµα το 

οποίο θεωρεί ότι µπορεί να επηρεάσει την πτητική ικανότητα ή την ασφαλή λειτουργία 

του αεροπλάνου και των συστηµάτων έκτακτης ανάγκης. 

 

2) Να αναφέρει στον κυβερνήτη κάθε συµβάν το οποίο θέτει ή µπορούσε να θέσει σε 

κίνδυνο την ασφάλεια της λειτουργίας· 

 

3) Να χρησιµοποιεί τα συστήµατα αναφοράς συµβάντων του αεροµεταφορέα σύµφωνα µε 

την OPS 1.037 α) 2). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αντίγραφο της(των) αναφοράς(ών) 

πρέπει να διαβιβάζεται στον κυβερνήτη που ενέχεται στη συγκεκριµένη περίπτωση. 

 

γ) Το στοιχείο β) ουδόλως υποχρεώνει µέλος του πληρώµατος να αναφέρει περιστατικό το 

οποίο έχει ήδη αναφέρει άλλο µέλος του πληρώµατος. 
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δ) Το µέλος πληρώµατος δεν εκτελεί καθήκοντα σε αεροπλάνο: 

 

1) Εφόσον βρίσκεται υπό την επήρεια φαρµάκου το οποίο µπορεί να επηρεάσει τις 

ικανότητές του/της µε τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια· 

 

2) Μετά από κατάδυση σε µεγάλος βάθος, εκτός εάν έχει παρέλθει εύλογο χρονικό 

διάστηµα· 

 

3) Μετά από αιµοδοσία, εκτός εάν έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστηµα· 

 

4) Εφόσον δεν πληρούνται οι ισχύουσες ιατρικές απαιτήσεις, ή εφόσον έχει την 

παραµικρή αµφιβολία για την ικανότητά του/της να εκτελέσει τα καθήκοντα που 

του/της έχουν ανατεθεί· ή 

 

5) Εάν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι αισθάνεται κόπωση, ή νιώθει ανίκανος/-η για εργασία 

σε βαθµό που µπορεί να θέτει σε κίνδυνο την πτήση. 

 

ε) Το µέλος του πληρώµατος υπόκειται στις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά µε την κατανάλωση 

οινοπνεύµατος οι οποίες θεσπίζονται από τον αεροµεταφορέα και εγκρίνονται από την Αρχή· 

οι εν λόγω απαιτήσεις δεν είναι λιγότερο περιοριστικές από τις ακόλουθες: 

 

1) Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνεύµατος σε διάστηµα µικρότερο των 8 ωρών πριν 

από την καθορισµένη ώρα παρουσίασης για απασχόληση σε πτήση ή έναρξης 

επιφυλακής· 

 

2) Το επίπεδο οινοπνεύµατος στο αίµα να µην υπερβαίνει τα 0,2 τοις χιλίοις κατά την 

έναρξη της περιόδου εκτέλεσης των πτητικών καθηκόντων· 

 

3) Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνεύµατος κατά την περίοδο εκτέλεσης των πτητικών 

καθηκόντων ή κατά τη διάρκεια της περιόδου επιφυλακής. 
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στ) Ο κυβερνήτης: 

 

1) Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια όλων των µελών του πληρώµατος, των επιβατών και 

του φορτίου επί του αεροπλάνου, από τη στιγµή της επιβίβασής του µέχρι την 

αναχώρησή του από το αεροπλάνο στο τέλος της πτήσης· 

 

2) Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και την ασφάλεια του αεροπλάνου από τη στιγµή 

που το αεροπλάνο είναι έτοιµο να ξεκινήσει µε σκοπό την τροχοδρόµηση πριν από την 

απογείωση µέχρι τη στιγµή που ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης και σβήνει ο ή οι 

κινητήρες που χρησιµοποιούνται ως κύριες προωθητικές µονάδες· 

 

3) ∆ύναται να δίνει όλες τις εντολές που θεωρεί απαραίτητες προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια του αεροπλάνου και των προσώπων ή των πραγµάτων που 

αυτό µεταφέρει· 

 

4) Έχει το δικαίωµα να αποβιβάζει οποιοδήποτε πρόσωπο, ή οποιοδήποτε µέρος του 

φορτίου, το οποίο, κατά τη γνώµη του/της, µπορεί να συνιστά ενδεχόµενο κίνδυνο για 

την ασφάλεια του αεροπλάνου ή των επιβατών του· 

 

5) ∆εν επιτρέπει τη µεταφορά στο αεροπλάνο προσώπου το οποίο φαίνεται να βρίσκεται 

υπό την επήρεια οινοπνευµατωδών ποτών ή ναρκωτικών σε βαθµό που µπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροπλάνου ή των επιβατών του· 

 

6) Έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη µεταφορά µη αποδεκτών επιβατών, προσώπων που 

έχουν απελαθεί ή τελούν υπό κράτηση, εάν η µεταφορά τους συνιστά κίνδυνο για την 

ασφάλεια του αεροπλάνου ή των επιβατών του· 
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7) Εξασφαλίζει ότι όλοι οι επιβάτες ενηµερώνονται για τη θέση των εξόδων κινδύνου και 

για τη θέση και τη χρήση του αντίστοιχου εξοπλισµού ασφάλειας και επείγουσας 

ανάγκης· 

 

8) Εξασφαλίζει ότι όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες και οι πίνακες ελέγχου τηρούνται 

σύµφωνα µε το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας· 

 

9) ∆εν επιτρέπει σε κανένα µέλος του πληρώµατος να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα 

στη διάρκεια της απογείωσης, της αρχικής ανόδου, της τελικής προσέγγισης και της 

προσγείωσης, εκτός εάν η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών απαιτείται για την ασφαλή 

λειτουργία του αεροπλάνου· 

 

10) ∆εν επιτρέπει: 

 

i) Να καθίσταται ανενεργός, να τίθεται εκτός λειτουργίας ή να εξαλείφονται τα 

δεδοµένα του καταγραφέα στοιχείων πτήσεως κατά τη διάρκεια της πτήσης ούτε 

επιτρέπει να εξαλείφονται τα καταγεγραµµένα στοιχεία µετά την πτήση στην 

περίπτωση ατυχήµατος ή συµβάντος για το οποίο υφίσταται υποχρέωση 

αναφοράς· 

 

ii) Να απενεργοποιείται ή να εξαλείφονται τα δεδοµένα του καταγραφέα συνοµιλιών 

στο θάλαµο διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πτήσης, εκτός εάν πιστεύει ότι 

τα καταγεγραµµένα δεδοµένα, τα οποία διαφορετικά θα εξαλείφονταν αυτοµάτως, 

πρέπει να διατηρηθούν για τη διερεύνηση συµβάντος ή ατυχήµατος, ούτε 

επιτρέπει τη χειροκίνητη εξάλειψη καταγεγραµµένων δεδοµένων κατά τη 

διάρκεια ή µετά την πτήση στην περίπτωση ατυχήµατος ή συµβάντος για το οποίο 

υφίσταται υποχρέωση αναφοράς· 

 

11) Αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί αεροπλάνο µε επιχειρησιακής φύσεως δυσλειτουργίες, οι 

οποίες επιτρέπονται από τον κατάλογο παρεκκλίσεων από τη διαµόρφωση (CDL) ή τον 

ΠΕΕ· και 

 

12) Εξασφαλίζει ότι έχει εκτελεστεί η προ της εκτέλεσης της πτήσεως επιθεώρηση. 
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ζ) Ο κυβερνήτης, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης που απαιτεί άµεση λήψη 

απόφασης και δράση, προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη σύµφωνα µε τις 

περιστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να παρεκκλίνει από τους κανόνες, τις διαδικασίες 

επιχειρησιακής λειτουργίας και τις µεθόδους προς το συµφέρον της ασφάλειας. 

 

OPS 1.090 

Εξουσία του κυβερνήτη 

 

Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτοµα που 

επιβαίνουν στο αεροπλάνο υπακούουν σε όλες τις νόµιµες εντολές που δίνονται από τον κυβερνήτη 

προς εξασφάλιση της ασφάλειας του αεροπλάνου και των προσώπων ή των πραγµάτων που αυτό 

µεταφέρει. 

 

OPS 1.095 

Εξουσιοδότηση για την τροχοδρόµηση αεροπλάνου 

 

Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι αεροπλάνο 

υπό την ευθύνη του δεν τροχοδροµεί στην επιφάνεια κίνησης αεροδροµίου από άτοµο που δεν είναι 

µέλος του πληρώµατος πτήσης, εκτός εάν αυτό το άτοµο που χειρίζεται τα χειριστήρια πτήσης: 

 

1) Έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον αεροµεταφορέα ή από εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπό του και είναι σε θέση να 

 

i) θέσει το αεροπλάνο σε τροχοδρόµηση· 

 

ii) χρησιµοποιεί το ραδιοτηλέφωνο· και 
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2) Έχει λάβει οδηγίες σχετικά µε τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, τους διαδρόµους, τα σήµατα 

και τη γενικότερη σηµατοδότηση, τα φώτα, τα σήµατα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και τις 

οδηγίες, τη φρασεολογία και τις διαδικασίες του αεροδροµίου και είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται στα πρότυπα λειτουργίας που απαιτούνται για την ασφαλή κίνηση του 

αεροπλάνου στο αεροδρόµιο. 

 

OPS 1.100 

Άδεια εισόδου στο θάλαµο διακυβέρνησης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι κανένα άτοµο δεν εισέρχεται ή µεταφέρεται 

εντός του θαλάµου διακυβέρνησης, µε εξαίρεση µέλος του πληρώµατος πτήσης που έχει 

ορισθεί σε µια πτήση, εκτός εάν το άτοµο αυτό: 

 

1) Ασκεί καθήκοντα µέλους πληρώµατος· 

 

2) Εκπροσωπεί την Αρχή που είναι αρµόδια για την πιστοποίηση, τη χορήγηση άδειας ή 

την επιθεώρηση, εφόσον τούτο απαιτείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των επίσηµων 

καθηκόντων του· ή 

 

3) Η είσοδος και η µεταφορά του επιτρέπεται σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιέχονται στο 

εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

β) Ο κυβερνήτης διασφαλίζει ότι: 

 

1) Προς το συµφέρον της ασφάλειας, η είσοδος στο θάλαµο διακυβέρνησης δεν αποσπά 

την προσοχή και/ή δεν παρεµποδίζει την πτητική λειτουργία· και 
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2) Όλα τα άτοµα που µεταφέρονται στο θάλαµο διακυβέρνησης ενηµερώνονται σχετικά 

µε τις σχετικές διαδικασίες ασφάλειας. 

 

γ) Ο κυβερνήτης φέρει την ευθύνη της τελικής απόφασης σχετικά µε την είσοδο στο θάλαµο 

διακυβέρνησης. 

 

OPS 1.105 

Μη εγκεκριµένη µεταφορά 

 

Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι κανένα 

άτοµο δεν κρύβεται ούτε κρύβει φορτίο επί του αεροπλάνου. 

 

OPS 1.110 

Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές 

 

Ο αεροµεταφορέας δεν επιτρέπει σε κανένα άτοµο να χρησιµοποιεί, και λαµβάνει όλα τα εύλογα 

µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα άτοµο δεν χρησιµοποιεί επί του αεροπλάνου, φορητή 

ηλεκτρονική συσκευή που µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς τις επιδόσεις των συστηµάτων και του 

εξοπλισµού του αεροπλάνου. 

 

OPS 1.115 

Οινοπνευµατώδη ποτά και ναρκωτικά 

 

Ο αεροµεταφορέας δεν επιτρέπει σε κανένα άτοµο να επιβιβασθεί ή να παραµείνει, και λαµβάνει 

όλα τα εύλογα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα άτοµο δεν εισέρχεται ούτε παραµένει σε 

αεροπλάνο, εφόσον βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευµατωδών ποτών ή ναρκωτικών σε βαθµό 

που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροπλάνου ή των επιβατών του. 
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OPS 1.120 

∆ιακύβευση της ασφάλειας 

 

Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν 

ενεργεί απερίσκεπτα ή απρόσεκτα, ούτε παραλείπει να ενεργήσει: 

 

1) Κατά τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο το αεροπλάνο ή οποιοδήποτε πρόσωπο που επιβαίνει σε 

αυτό· 

 

2) Κατά τρόπο που να προκαλέσει κίνδυνο ή να επιτρέψει τη δηµιουργία συνθηκών κινδύνου σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία. 

 

OPS 1.125 

Έγγραφα φερόµενα επί του αεροπλάνου 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι σε κάθε πτήση βρίσκονται επί του αεροπλάνου τα 

ακόλουθα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών: 

 

1) Το πιστοποιητικό νηολόγησης· 

 

2) Το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας· 

 

3) Το πρωτότυπο ή αντίγραφο του πιστοποιητικού θορύβου (εάν υπάρχει), καθώς και 

µετάφρασή του στα αγγλικά εφόσον έχει παρασχεθεί από την αρµόδια για την έκδοση 

του πιστοποιητικού θορύβου Αρχή· 
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4) Το πρωτότυπο ή αντίγραφο του πιστοποιητικού αεροµεταφορέα· 

 

5) Την άδεια σταθµού αεροσκάφους· και 

 

6) Το πρωτότυπο ή αντίγραφο του πιστοποιητικού(-ών) ασφάλισης αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων. 

 

β) Κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης, στο πλαίσιο κάθε πτήσης, µεταφέρει µία έγκυρη άδεια 

πληρώµατος µε κατάλληλη βαθµολογία(ες) για το σκοπό της πτήσης. 

 

OPS 1.130 

Εγχειρίδια φερόµενα επί του αεροπλάνου 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Τα ισχύοντα µέρη του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που αφορούν τα καθήκοντα του 

πληρώµατος, µεταφέρονται σε κάθε πτήση· 

 

2) Τα µέρη εκείνα του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που απαιτούνται για τη 

πραγµατοποίηση µιας πτήσης, είναι εύκολα προσιτά στο πλήρωµα πάνω στο αεροπλάνο· και 

 

3) Επί του αεροπλάνου βρίσκεται το ισχύον εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου, εκτός εάν η Αρχή 

έχει αποδεχτεί ότι το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας που καθορίζεται στο Μέρος Β του 

Παραρτήµατος 1, OPS 1.1045 περιέχει συναφείς πληροφορίες για το αεροπλάνο αυτό. 
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OPS 1.135 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες και έντυπα που πρέπει να φέρει το αεροπλάνο 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, πέραν από τα έγγραφα και τα εγχειρίδια που 

καθορίζονται στις OPS 1.125 και OPS 1.130, βρίσκονται σε κάθε πτήση επί του 

αεροσκάφους οι ακόλουθες πληροφορίες και τα ακόλουθα έντυπα, σχετικά µε τον τύπο και 

την περιοχή πτητικής λειτουργίας: 

 

1) το επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης που περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 

απαιτούνται από την OPS 1.1060· 

 

2) το τεχνικό µητρώο αεροπλάνου που περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 

απαιτούνται στο Μέρος Μ, παράγραφος Μ.Α. 306· 

 

3) λεπτοµέρειες του υποβληθέντος σχεδίου πτήσης εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας· 

 

4) κατάλληλη τεκµηρίωση ενηµέρωσης περί αγγελίας NOTAM/AIS· 

 

5) κατάλληλες µετεωρολογικές πληροφορίες· 

 

6) τεκµηρίωση βάρους και ζυγοστάθµισης όπως καθορίζεται στο Τµήµα Ι· 

 

7) κοινοποίηση ειδικών κατηγοριών επιβατών όπως προσωπικό ασφαλείας, εάν δεν 

θεωρείται ως πλήρωµα, ανάπηρα άτοµα, µη αποδεκτοί επιβάτες, απελαθέντες και 

προφυλακισµένα πρόσωπα· 

 

8) κοινοποίηση ειδικών φορτίων που περιέχουν επικίνδυνα αγαθά συµπεριλαµβανοµένων 

γραπτών πληροφοριών για τον κυβερνήτη, όπως ορίζεται στην OPS 1.1215, στοιχείο δ)· 
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9) ισχύοντες χάρτες αεροπλοΐας και τοπογραφικοί καθώς και συναφή έγγραφα, κατά την 

OPS 1.290, στοιχείο β), σηµείο 7· 

 

10) κάθε άλλη τεκµηρίωση που ενδέχεται να απαιτηθεί από τα κράτη που ενέχονται στη 

συγκεκριµένη πτήση, όπως ονοµαστική κατάσταση φορτίου, ονοµαστική κατάσταση 

επιβατών κ.λ.π.· και 

 

11) έντυπα για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις υποβολής αναφοράς της Αρχής και του 

αεροµεταφορέα. 

 

β) Η Αρχή µπορεί να επιτρέψει να µεταφέρονται σε µη έντυπη µορφή οι πληροφορίες που 

καθορίζονται λεπτοµερώς µε το στοιχείο α) ανωτέρω ή τµήµατα αυτού. Πρέπει να 

διασφαλίζεται αποδεκτό επίπεδο δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης και αξιοπιστίας. 

 

OPS 1.140 

Πληροφορίες που τηρούνται στο έδαφος 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

Τουλάχιστον κατά τη διάρκεια κάθε πτήσης ή σειράς πτήσεων 

 

i) Οι πληροφορίες που αφορούν την πτήση και είναι κατάλληλες για το συγκεκριµένο 

τύπο της πτητικής λειτουργίας, τηρούνται στο έδαφος· και 

 

ii) Οι πληροφορίες τηρούνται έως ότου παραχθούν αντίγραφα στο χώρο στον οποίο θα 

αποθηκευτούν, σύµφωνα µε την OPS 1.1065, ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό· 

 

iii) Οι ίδιες πληροφορίες µεταφέρονται σε ένα πυρίµαχο δοχείο στο αεροπλάνο. 
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β) Οι πληροφορίες που καθορίζει το στοιχείο α) ανωτέρω περιλαµβάνουν: 

 

1) Αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου πτήσης, όπου ενδείκνυται· 

 

2) Αντίγραφα του αντίστοιχου µέρους (των αντίστοιχων µερών) του τεχνικού µητρώου 

του αεροπλάνου· 

 

3) Συγκεκριµένη τεκµηρίωση αγγελίας (ΝΟΤΑΜ) περί διαδροµής εάν συνταχθεί ειδικά 

από τον αεροµεταφορέα· 

 

4) Τεκµηρίωση βάρους και ζυγοστάθµισης, εφόσον απαιτείται (παραποµπή στην OPS 

1.625)· και 

 

5) Κοινοποίηση ειδικών φορτίων. 

 

OPS 1.145 

Εξουσία επιθεώρησης 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε εξουσιοδοτηµένο από την Αρχή πρόσωπο, µπορεί ανά 

πάσα στιγµή να επιβιβάζεται και να συµµετέχει σε πτήση οποιουδήποτε αεροπλάνου το οποίο 

εκτελεί πτητική λειτουργία σύµφωνα µε πιστοποιητικό αεροµεταφορέα που έχει εκδοθεί από την 

Αρχή αυτή και να εισέλθει και να παραµείνει στο θάλαµο διακυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο κυβερνήτης µπορεί να αρνηθεί πρόσβαση στο θάλαµο διακυβέρνησης εάν, κατά την κρίση του, 

µε αυτό τον τρόπο διακυβεύεται η ασφάλεια του αεροπλάνου. 
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OPS 1.150 

Προσκόµιση εγγράφων και αρχείων 

 

α) Ο αεροµεταφορέας: 

 

1) Επιτρέπει, σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο από την Αρχή πρόσωπο, να έχει πρόσβαση 

στα έγγραφα και αρχεία που αφορούν τις πτητικές λειτουργίες ή τη συντήρηση· και 

 

2) Εφόσον το ζητήσει η Αρχή, προσκοµίζει όλα τα εν λόγω έγγραφα και αρχεία, εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήµατος. 

 

β) Ο κυβερνήτης, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από τη στιγµή που του ζητηθεί από ένα 

πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από την Αρχή, προσκοµίζει στο πρόσωπο αυτό τα έγγραφα που 

πρέπει να φέρει το αεροπλάνο. 

 

OPS 1.155 

Τήρηση εγγράφων 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, ή αντίγραφα αυτών, που πρέπει να τηρεί, τηρούνται για το 

απαιτούµενο χρονικό διάστηµα ακόµα κι αν παύσει να έχει την ιδιότητα του αεροµεταφορέα 

του αεροπλάνου· και 

 

2) Εφόσον ένα µέλος του πληρώµατος, σε σχέση µε το οποίο αεροµεταφορέας διαθέτει αρχείο 

καθηκόντων, περιόδου απασχόλησης και ανάπαυσης, καθίσταται µέλος του πληρώµατος 

άλλου αεροµεταφορέα, το εν λόγω αρχείο παραχωρείται στον νέο αεροµεταφορέα. 
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OPS 1.160 

Τήρηση, προσκόµιση και χρήση καταχωρίσεων καταγραφέα στοιχείων πτήσης 

 

α) Τήρηση καταχωρίσεων: 

 

1) Μετά από ένα ατύχηµα, ο αεροµεταφορέας ενός αεροπλάνου το οποίο φέρει 

καταγραφέα στοιχείων πτήσης τηρεί, στο βαθµό που είναι εφικτό, τα πρωτότυπα 

καταγεγραµµένα δεδοµένα που αφορούν το εν λόγω ατύχηµα, όπως τηρούνται από τον 

καταγραφέα για διάστηµα 60 ηµερών εκτός εάν η ανακριτική αρχή δώσει άλλες 

οδηγίες. 

 

2) Πλην προγενέστερης άδειας χορηγηθείσας από την Αρχή, µετά από συµβάν που 

υπόκειται σε υποχρεωτική αναφορά, ο αεροµεταφορέας ενός αεροπλάνου το οποίο 

φέρει καταγραφέα στοιχείων πτήσης τηρεί, στο βαθµό που είναι εφικτό, τα πρωτότυπα 

καταγεγραµµένα δεδοµένα που αφορούν το εν λόγω ατύχηµα, όπως τηρούνται από τον 

καταγραφέα για διάστηµα 60 ηµερών εκτός εάν η ανακριτική αρχή δώσει άλλες 

οδηγίες. 

 

3) Επιπλέον, όταν η Αρχή αποφασίσει σχετικά, ο αεροµεταφορέας ενός αεροπλάνου το 

οποίο φέρει καταγραφέα στοιχείων πτήσης διατηρεί τα αρχικά καταγεγραµµένα 

δεδοµένα για διάστηµα 60 ηµερών εκτός εάν η ανακριτική αρχή δώσει άλλες οδηγίες. 

 

4) Όταν το αεροπλάνο απαιτείται να φέρει καταγραφέα στοιχείων πτήσης, ο 

αεροµεταφορέας του αεροπλάνου αυτού: 
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i) Αποθηκεύει τις µαγνητοφωνήσεις για την απαιτούµενη κατά OPS 1.715, 1.720 

και 1.725 περίοδο πτητικής λειτουργίας, µε εξαίρεση ότι, για σκοπούς δοκιµής 

και συντήρησης καταγραφέων στοιχείων πτήσης, µπορεί να διαγραφεί έως και 

µία ώρα του παλαιότερα καταγεγραµµένου υλικού τη στιγµή της δοκιµής· και 

 

ii) Τηρεί ένα έγγραφο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 

ανάκτηση και τη µετατροπή των αποθηκευµένων δεδοµένων σε τεχνικές µονάδες. 

 

β) Προσκόµιση καταχωρίσεων 

 

Ο αεροµεταφορέας αεροπλάνου το οποίο φέρει καταγραφέα στοιχείων πτήσης κοινοποιεί 

οιαδήποτε διαθέσιµη ή διατηρηθείσα καταχώριση του καταγραφέα, εφόσον του ζητηθεί από 

την Αρχή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. 

 

γ) Χρήση καταχωρίσεων 

 

1) Οι καταχωρίσεις του καταγραφέα συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης δεν µπορούν 

να χρησιµοποιούνται για σκοπούς άλλους από την διερεύνηση ενός ατυχήµατος ή 

συµβάντος για το οποίο υφίσταται υποχρέωση αναφοράς παρά µόνον εφόσον 

συναινούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη πληρώµατος. 

 

2) Οι καταχωρίσεις του καταγραφέα στοιχείων πτήσης δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται 

για σκοπούς άλλους από τη διερεύνηση ενός ατυχήµατος ή συµβάντος, για το οποίο 

υφίσταται υποχρέωση αναφοράς, παρά µόνο όταν τα εν λόγω αρχεία: 

 

i) Χρησιµοποιούνται από τον αεροµεταφορέα µόνο για σκοπούς πτητικής 

ικανότητας ή συντήρησης, ή 

 

ii) αποχαρακτηριστούν, ή 

 

iii) γνωστοποιούνται µέσω ασφαλών διαδικασιών. 
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OPS 1.165 

Μίσθωση 

 

α) Ορολογία 

 

Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα παράγραφο έχουν την εξής έννοια: 

 

1) Μίσθωση υπό όρους (Dry lease) - όταν το αεροπλάνο χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το 

πιστοποιητικό αεροµεταφορέα του µισθωτή. 

 

2) Πλήρης εκµίσθωση (Wet lease) - όταν το αεροπλάνο χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το 

πιστοποιητικό αεροµεταφορέα του εκµισθωτή. 

 

β) Μίσθωση αεροπλάνων µεταξύ κοινοτικών αεροµεταφορέων 

 

1) Πλήρης εκµίσθωση. Ο κοινοτικός αεροµεταφορέας που παρέχει αεροπλάνο και πλήρες 

πλήρωµα σε άλλον κοινοτικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 

2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί εκδόσεως αδειών των 

αεροµεταφορέων1, και διατηρεί όλες τις αρµοδιότητες και ευθύνες που καθορίζονται 

στο Τµήµα Γ, παραµείνει ο αεροµεταφορέας του αεροπλάνου. 

 

2) Όλες οι µισθώσεις εκτός από την πλήρη εκµίσθωση 

 

i) Με εξαίρεση των διατάξεων του στοιχείου β), σηµείο 1 ανωτέρω, ο κοινοτικός 

αεροµεταφορέας που χρησιµοποιεί αεροπλάνο άλλου αεροµεταφορέα ή παρέχει 

αεροπλάνο σε άλλον κοινοτικό αεροµεταφορέα, πρέπει να λαµβάνει 

προηγουµένως έγκριση για τη χρησιµοποίησή του από την αντίστοιχη Αρχή του. 

Κάθε όρος που αποτελεί µέρος της έγκρισης αυτής πρέπει να περιλαµβάνεται στη 

µισθωτήρια σύµβαση. 

                                                 
1  ΕΕ L 240, 24.8.1992, σ. 1. 
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ii) Τα στοιχεία εκείνα των µισθωτηρίων συµβάσεων που εγκρίνονται από την Αρχή, 

πλην των µισθωτηρίων συµβάσεων στις οποίες εµπλέκονται αεροπλάνο και 

πλήρες πλήρωµα και δεν επιδιώκεται καµία µεταβίβαση αρµοδιοτήτων ή 

ευθυνών, πρέπει όλα να θεωρούνται, σε σχέση µε το µισθωµένο αεροπλάνο, ως 

τροποποιήσεις του πιστοποιητικού αεροµεταφορέα σύµφωνα µε το οποίο 

πρόκειται να πραγµατοποιηθούν οι πτήσεις. 

 

γ) Μίσθωση αεροπλάνων µεταξύ κοινοτικού αεροµεταφορέα και οποιουδήποτε άλλου νοµικού 

προσώπου που δεν είναι κοινοτικός αεροµεταφορέας 

 

1) Μίσθωση υπό όρους (Dry lease-in) 

 

i) Ο κοινοτικός αεροµεταφορέας δεν µισθώνει υπό όρους αεροπλάνο από νοµικό 

πρόσωπο άλλο από κοινοτικό αεροµεταφορέα, εκτός εάν υπάρχει έγκριση της 

Αρχής. Κάθε όρος που αποτελεί µέρος της έγκρισης αυτής πρέπει να 

περιλαµβάνεται στη µισθωτήρια σύµβαση. 

 

ii) Ο κοινοτικός αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, σε σχέση µε αεροπλάνα που 

µισθώνονται υπό όρους, κάθε απόκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα 

Τµήµατα ΙΑ, ΙΒ, ή/και την OPS 1.005 στοιχείο β), κοινοποιείται στην Αρχή και 

είναι αποδεκτή από την τελευταία. 

 

2) Πλήρης µίσθωση (Wet lease-in) 
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i) Ο κοινοτικός αεροµεταφορέας δεν µισθώνει πλήρως αεροπλάνο από νοµικό 

πρόσωπο που δεν είναι άλλος κοινοτικός αεροµεταφορέας, χωρίς την έγκριση της 

Αρχής. 

 

ii) Ο κοινοτικός αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, σχετικά µε τα αεροπλάνα που 

µισθώνονται πλήρως: 

 

Α) Τα πρότυπα ασφαλείας του εκµισθωτή, όσον αφορά τη συντήρηση και την 

πτητική λειτουργία, είναι αντίστοιχα µε εκείνα που ορίζονται από τον 

παρόντα κανονισµό. 

 

Β) Ο εκµισθωτής είναι αεροµεταφορέας που κατέχει πιστοποιητικό 

αεροµεταφορέα το οποίο έχει εκδοθεί από συµβαλλόµενο κράτος της 

Συµβάσεως του Σικάγο. 

 

Γ) Το αεροπλάνο διαθέτει το σύνηθες πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας, το 

οποίο έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα 8 του ∆ΟΠΑ (ICAO). Τα 

συνήθη πιστοποιητικά πτητικής ικανότητας που εκδίδονται από κράτος 

µέλος διαφορετικό από το κράτος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση 

Πιστοποιητικού Αεροµεταφορέα (ΠΑ), γίνονται δεκτά χωρίς να εµφαίνεται 

πότε εκδόθηκαν σύµφωνα µε το Μέρος 21· και 

 

∆) Συµµορφώνονται προς κάθε απαίτηση που έχει επιβληθεί από την Αρχή του 

µισθωτή. 

 

3) Εκµίσθωση υπό όρους (Dry lease-out) 

 

Οποιοσδήποτε κοινοτικός αεροµεταφορέας µπορεί να εκµισθώνει υπό όρους 

αεροπλάνο για σκοπούς εµπορικής αεροµεταφοράς σε οποιονδήποτε αεροµεταφορέα 

κράτους που έχει υπογράψει τη Συνθήκη του Σικάγο, µε την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 
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Α) Η Αρχή έχει εξαιρέσει τον αεροµεταφορέα από τις σχετικές διατάξεις του Μέρους 

1 της OPS και, µετά την γραπτή αποδοχή από την αλλοδαπή ρυθµιστική αρχή της 

ευθύνης για την επίβλεψη της συντήρησης και της πτητικής λειτουργίας του(των) 

αεροπλάνου(ων), έχει αφαιρέσει το αεροπλάνο από το πιστοποιητικό 

αεροµεταφορέα του· και 

 

Β) Το αεροπλάνο συντηρείται σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης. 

 

4) Πλήρης εκµίσθωση (Wet lease-out) 

 

Ο κοινοτικός αεροµεταφορέας που παρέχει αεροπλάνο και πλήρες πλήρωµα σε άλλο 

νοµικό πρόσωπο, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92, και διατηρεί όλες 

τις αρµοδιότητες και ευθύνες που καθορίζονται στο Τµήµα Γ, παραµένει ο 

αεροµεταφορέας του αεροπλάνου. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.005, στοιχείο α) 

Λειτουργίες αεροσκαφών Επιδόσεων κατηγορίας Β. 

 

α) Ορολογία 

 

1) Λειτουργίες από Α σε Α - Η απογείωση και η προσγείωση γίνονται στον ίδιο τόπο. 

 

2) Λειτουργίες από Α σε Β - Η απογείωση και η προσγείωση γίνονται σε διαφορετικούς 

τόπους. 

 

3) Νύκτα - Οι ώρες µεταξύ του τέλους του αστικού λυκόφωτος και της αρχής του αστικού 

λυκαυγούς ή οιοδήποτε άλλο διάστηµα µεταξύ της δύσης και της ανατολής του ηλίου, 

το οποίο µπορεί να ορισθεί από την κατάλληλη αρχή. 
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β) Οι λειτουργίες στις οποίες εφαρµόζεται το παρόν Προσάρτηµα, µπορούν να διεξάγονται 

σύµφωνα µε τις ακόλουθες, πιο περιορισµένες απαιτήσεις). 

 

1) OPS 1.035 Σύστηµα Ποιοτικού ελέγχου: Στην περίπτωση πολύ µικρού αεροµεταφορέα, 

την θέση του διευθυντή ποιοτικού ελέγχου µπορεί να καταλαµβάνει διορισθείς κάτοχος 

της θέσης εάν χρησιµοποιούνται εξωτερικοί ελεγκτές. Αυτό ισχύει επίσης στις 

περιπτώσεις που ο υπόλογος διευθυντής καταλαµβάνει µια ή περισσότερες από τις 

ορισθείσες θέσεις. 

 

2) Προς συµπλήρωση 

 

3) OPS 1.075 Μέθοδοι µεταφοράς προσώπων: ∆εν απαιτείται για πτητικές λειτουργίες 

VFR µονοκινητήριων αεροπλάνων. 

 

4) OPS 1.100 Άδεια εισόδου στο θάλαµο διακυβέρνησης: 

 

i) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να θεσπίζει κανόνες για τη µεταφορά επιβατών σε 

θέση χειριστή. 

 

ii) Ο κυβερνήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

 

Α) Η µεταφορά επιβατών σε θέση χειριστή δεν αποσπά την προσοχή ή/και την 

παρέµβαση στη λειτουργία της πτήσης· και  

 

Β) Ο επιβάτης που καταλαµβάνει θέση χειριστή έχει εξοικειωθεί µε τους 

σχετικούς περιορισµούς και τις διαδικασίες ασφάλειας. 
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5) OPS 1.105 Μη εγκεκριµένη µεταφορά: ∆εν απαιτείται για πτητικές λειτουργίες VFR 

µονοκινητήριων αεροπλάνων. 

 

6) OPS 1.135 Συµπληρωµατικές πληροφορίες και έντυπα που πρέπει να φέρει το 

αεροπλάνο: 

 

i) Για λειτουργίες VFR µονοκινητήριων αεροπλάνων από Α σε Α κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας, το αεροπλάνο δεν χρειάζεται να φέρει τα ακόλουθα έγγραφα:  

 

Α) Επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης· 

 

Β) Τεχνικό Μητρώο Αεροπλάνου· 

 

Γ) Τεκµηρίωση ενηµέρωσης περί αγγελίας NOTAM/AIS· 

 

∆) Μετεωρολογικές πληροφορίες· 

 

Ε) Κοινοποίηση ειδικών κατηγοριών επιβατών … κλπ· και 

 

ΣΤ) Γνωστοποίηση ειδικών φορτίων, συµπεριλαµβανοµένων των επικίνδυνων 

εµπορευµάτων… κλπ. 

 

ii) Για λειτουργίες VFR µονοκινητήριων αεροπλάνων από Α σε Β κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας, το αεροπλάνο δεν χρειάζεται να φέρει την κοινοποίηση ειδικών 

κατηγοριών επιβατών της OPS 1.135, στοιχείο α), σηµείο 7. 

 

iii) Για λειτουργίες VFR από Α σε Β κατά τη διάρκεια της ηµέρας, το επιχειρησιακό 

σχέδιο πτήσης µπορεί να έχει απλουστευµένη µορφή και πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του είδους λειτουργίας. 
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7) OPS 1.215 Χρησιµοποίηση εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας: Για λειτουργίες 

VFR µονοκινητήριων αεροπλάνων κατά τη διάρκεια της ηµέρας διατηρείται η µη 

υποχρεωτική επαφή µε υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στον βαθµό που ενδείκνυται 

βάσει της φύσεως της λειτουργίας. Πρέπει να εξασφαλίζονται υπηρεσίες έρευνας και 

διάσωσης σύµφωνα µε την OPS 1.300. 

 

8) OPS 1.225 Επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου: Για λειτουργίες VFR, τα συνήθη 

ελάχιστα πτητικής λειτουργίας VFR κανονικά ανταποκρίνονται σε αυτή την απαίτηση. 

Όπου είναι απαραίτητο, ο αεροµεταφορέας προσδιορίζει πρόσθετες απαιτήσεις 

λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ραδιοκάλυψη, το έδαφος, η φύση των 

περιοχών για την απογείωση και την προσγείωση, οι συνθήκες πτήσης και οι 

δυνατότητες εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας. 

 

9) OPS 1.235 ∆ιαδικασίες µείωσης θορύβου: ∆εν ισχύει για πτητικές λειτουργίες VFR 

µονοκινητήριων αεροπλάνων. 

 

10) OPS 1.240 ∆ιαδροµές και περιοχές επιχειρησιακής λειτουργίας: 

 

Το στοιχείο α), σηµείο 1, δεν ισχύει για λειτουργίες VFR µονοκινητήριων αεροπλάνων 

από Α σε Α κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

 

11) OPS 1.250 Θέσπιση ελάχιστων απόλυτων υψών πτήσης: 

 

Για λειτουργίες VFR κατά τη διάρκεια της ηµέρας, η απαίτηση αυτή ισχύει ως εξής: Ο 

αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες πραγµατοποιούνται µόνο σε διαδροµές 

ή σε περιοχές στις οποίες µπορεί να διατηρείται ασφαλώς η απελευθέρωση εµποδίων 

και λαµβάνει υπόψη παράγοντες όπως η θερµοκρασία, το έδαφος, οι δυσµενείς 

µετεωρολογικές συνθήκες (π.χ. σοβαρές αναταράξεις και καθοδικά ρεύµατα αέρα, 

διορθώσεις για αποκλίσεις θερµοκρασίας και πίεσης από πρότυπες τιµές). 
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12) OPS 1.255 Πολιτική καυσίµων: 

 

i) Για πτήσεις Α σε Α - Ο αεροµεταφορέας προσδιορίζει το ελάχιστο καύσιµο στο 

οποίο πρέπει να τερµατίζεται µία πτήση. Αυτό το ελάχιστο καύσιµο, το τελικό 

απόθεµα, δεν πρέπει να είναι λιγότερο από την ποσότητα που χρειάζεται για 

πτήση διαρκείας 45 λεπτών. 

 

ii) Για πτήσεις Α σε Β - Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο προ πτήσεως 

υπολογισµός των χρησιµοποιήσιµων καυσίµων που απαιτούνται για µία πτήση 

περιλαµβάνει: 

 

Α) Τα καύσιµα τροχοδρόµησης - Καύσιµα που καταναλώνονται πριν την 

απογείωση, εάν είναι σηµαντική ποσότητα· και 

 

Β) Τα καύσιµα ταξιδιού· (καύσιµα για την άφιξη στον προορισµό)· και 

 

Γ) Εφεδρικά καύσιµα - 

 

1) Καύσιµα εκτάκτου ανάγκης - 

 

Τα καύσιµα δεν είναι λιγότερα από το 5% των προβλεπόµενων 

καυσίµων ταξιδιού για το υπόλοιπο της πτήσης· και 

 

2) Τελικά εφεδρικά καύσιµα - 

 

Καύσιµα για πρόσθετη πτήση 45 λεπτών (κινητήρες εµβόλων) ή 30 

λεπτών (στροβιλοκινητήρες)· και 
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∆) Καύσιµα εναλλαγής - 

 

Καύσιµα για την άφιξη σε εναλλακτικό προορισµό, εάν απαιτείται 

εναλλακτικός προορισµός 

 

Ε) Πρόσθετα καύσιµα - 

 

Καύσιµα τα οποία µπορεί να ζητήσει ο κυβερνήτης πέραν των 

απαιτουµένων κατά τα στοιχεία Α)-∆) ανωτέρω. 

 

13) OPS 1.265 Μεταφορά µη αποδεκτών επιβατών, προσώπων που έχουν απελαθεί ή 

τελούν υπό κράτηση: Για λειτουργίες VFR µονοκινητήριων αεροπλάνων και εφόσον 

δεν υπάρχει πρόθεση µεταφοράς µη αποδεκτών επιβατών, προσώπων που έχουν 

απελαθεί ή τελούν υπό κράτηση, δεν απαιτείται από τον αεροµεταφορέα να θεσπίζει 

διαδικασίες για τη µεταφορά επιβατών αυτού του είδους. 

 

14) OPS 1.280 Θέσεις επιβατών: ∆εν ισχύει για λειτουργίες VFR µονοκινητήριων 

αεροπλάνων. 

 

15) OPS 1.285 Ενηµέρωση των επιβατών: Η επίδειξη και η ενηµέρωση θα παρέχεται 

αναλόγως των αναγκών και του είδους της λειτουργίας. Για λειτουργίες µονοµελούς 

πληρώµατος, δεν είναι δυνατό να ανατίθενται στον/στην πιλότο καθήκοντα που θα 

τον/την αποσπούν από τα καθήκοντα πτητικής λειτουργίας. 
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16) OPS 1.290 Προετοιµασία πτήσης: 

 

i) Επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης για λειτουργίες από Α σε Α - δεν απαιτείται. 

 

ii) Για λειτουργίες VFR από Α σε Β κατά τη διάρκεια της ηµέρας - ο 

αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι για κάθε πτήση συµπληρώνεται απλουστευµένη 

µορφή επιχειρησιακού σχεδίου πτήσης που να ανταποκρίνεται στο είδος της 

λειτουργίας. 

 

17) OPS 1.295 Επιλογή αεροδροµίων: ∆εν ισχύει για λειτουργίες VFR. Οι αναγκαίες 

οδηγίες για τη χρήση αεροδροµίων και περιοχών για την απογείωση και την 

προσγείωση πρέπει να εκδίδονται παραπέµποντας στην OPS 1.220. 

 

18) OPS 1.310 Μέλη πληρώµατος σε σταθµούς: 

 

Για λειτουργίες VFR, απαιτούνται οδηγίες για το ζήτηµα αυτό µόνο εφόσον 

διεξάγονται λειτουργίες διµελούς πληρώµατος. 

 

19) OPS 1.375 ∆ιαχείριση καυσίµων κατά την πτήση: 

 

Το Προσάρτηµα 1 της OPS 1.375 δεν χρειάζεται να εφαρµόζεται σε λειτουργίες VFR 

µονοκινητήριων αεροπλάνων την ηµέρα. 
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20) OPS 1.405 Έναρξη και συνέχιση προσέγγισης: 

 

∆εν ισχύει για λειτουργίες VFR. 

 

21) OPS 1.410 Επιχειρησιακές διαδικασίες - ύψος διασταύρωσης κατωφλίου: ∆εν ισχύει 

για λειτουργίες VFR. 

 

22) OPS 1.430 έως 1.460, και τα Προσαρτήµατά τους: 

 

∆εν ισχύει για λειτουργίες VFR. 

 

23) OPS 1.530 απογείωση: 

 

i) το στοιχείο α) ισχύει µε την ακόλουθη προσθήκη: Η Αρχή µπορεί, σε κατά 

περίπτωση βάση, να δέχεται άλλα στοιχεία επιδόσεων που υποβάλλει ο 

αεροµεταφορέας και βασίζονται στην επίδειξη ή/και σε τεκµηριωµένη εµπειρία. 

Τα στοιχεία α) και β) ισχύουν µε την ακόλουθη προσθήκη: Εάν δεν µπορούν να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου λόγω φυσικών 

περιορισµών που σχετίζονται µε την επέκταση του διαδρόµου και υπάρχει σαφές 

δηµόσιο συµφέρον και ανάγκη για τη λειτουργία, η Αρχή µπορεί να δέχεται, σε 

κατά περίπτωση βάση, άλλα στοιχεία επιδόσεων, τα οποία δεν θα έρχονται σε 

σύγκρουση µε το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου όσον αφορά ειδικές διαδικασίες 

που υποβάλλει ο αεροµεταφορέας και βασίζονται στην επίδειξη ή/και σε 

τεκµηριωµένη εµπειρία. 
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ii) Ο αεροµεταφορέας που επιθυµεί να προβεί σε λειτουργίες σύµφωνα µε το 

στοιχείο i) πρέπει να διαθέτει προηγούµενη έγκριση της Αρχής που εκδίδει το 

ΠΑ. Η εν λόγω έγκριση: 

 

Α) Προσδιορίζει τον τύπο του αεροπλάνου·  

 

Β) Προσδιορίζει τον τύπο της λειτουργίας· 

 

Γ) Προσδιορίζει το/τα αεροδρόµιο/α και τους αφορώµενους διαδρόµους· 

 

∆) Περιορίζει την απογείωση, η οποία πρέπει να γίνεται µε VMC· 

 

Ε) Προσδιορίζει τα προσόντα του πληρώµατος και 

 

ΣΤ) Περιορίζεται στα αεροπλάνα το πρώτο πιστοποιητικό τύπου των οποίων 

εκδόθηκε για πρώτη φορά πριν την 1η Ιανουαρίου 2005. 

 

iii) Η λειτουργία πρέπει να γίνεται δεκτή από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το 

αεροδρόµιο. 

 

24) OPS 1.535 Αποφυγή εµποδίων απογείωσης - Πολυκινητήρια αεροπλάνα: 

 

i) Τα στοιχεία α), σηµεία 3, 4 και 5), β), σηµείο 2, γ), σηµεία 1 και 2), και το 

Προσάρτηµα δεν ισχύουν για λειτουργίες VFR κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
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ii) Για λειτουργίες IFR ή VFR την ηµέρα ισχύουν τα στοιχεία β) και γ) µε τις 

ακόλουθες διαφοροποιήσεις. 

 

Α) Θεωρείται ότι υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης εξ όψεως µε καθοδήγηση 

πορείας όταν η ορατότητα πτήσης ανέρχεται τουλάχιστον σε 1.500 m· 

 

Β) Το µέγιστο απαιτούµενο πλάτος διαδρόµου είναι 300 m όταν η ορατότητα 

πτήσης είναι τουλάχιστον 1.500 m. 

 

25) OPS 1.545 Προσγείωση - προορισµός και αεροδρόµια εναλλαγής: 

 

i) Η παράγραφος ισχύει µε την ακόλουθη προσθήκη: Εάν δεν µπορούν να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου λόγω φυσικών 

περιορισµών που σχετίζονται µε την επέκταση του διαδρόµου και υπάρχει σαφές 

δηµόσιο συµφέρον και ανάγκη λειτουργικής αναγκαιότητας, η Αρχή µπορεί να 

δέχεται, σε κατά περίπτωση βάση, άλλα στοιχεία επιδόσεων, τα οποία δεν θα 

έρχονται σε σύγκρουση µε το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου, σχετικά µε τις 

ειδικές διαδικασίες, τις οποίες υποβάλλει ο αεροµεταφορέας και βασίζονται στην 

επίδειξη ή/και σε τεκµηριωµένη εµπειρία. 
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ii) Ο αεροµεταφορέας που επιθυµεί να προβεί σε λειτουργίες σύµφωνα µε το 

στοιχείο i) πρέπει να διαθέτει προηγούµενη έγκριση της Αρχής που εκδίδει το 

ΠΑ. Η εν λόγω έγκριση: 

 

Α) Προσδιορίζει τον τύπο του αεροπλάνου·  

 

Β) Προσδιορίζει τον τύπο της λειτουργίας· 

 

Γ) Προσδιορίζει το/τα αεροδρόµιο/α και τους αντιστοίχους διαδρόµους· 

 

∆) Περιορίζει την τελική προσέγγιση και την προσγείωση, η οποία πρέπει να 

γίνεται µε VMC· 

 

Ε) Προσδιορίζει τα προσόντα του πληρώµατος· και 

 

ΣΤ) Περιορίζεται στα αεροπλάνα το πιστοποιητικό τύπου των οποίων εκδόθηκε 

για πρώτη φορά πριν την 1η Ιανουαρίου 2005. 

 

iii) Η λειτουργία πρέπει να γίνεται δεκτή από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το 

αεροδρόµιο. 
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26) OPS 1.550 Προσγείωση - ξηρός διάδροµος: 

 

i) Η παράγραφος ισχύει µε την ακόλουθη προσθήκη: Εάν δεν µπορούν να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου λόγω φυσικών 

περιορισµών που σχετίζονται µε την επέκταση του διαδρόµου και υπάρχει σαφές 

δηµόσιο συµφέρον και ανάγκη λειτουργικής αναγκαιότητας, η Αρχή µπορεί να 

δέχεται, σε κατά περίπτωση βάση, άλλα στοιχεία επιδόσεων, τα οποία δεν θα 

έρχονται σε σύγκρουση µε το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου, σχετικά µε τις 

ειδικές διαδικασίες, τις οποίες υποβάλλει ο αεροµεταφορέας και βασίζονται στην 

επίδειξη ή/και σε τεκµηριωµένη εµπειρία. 

 

ii) Ο αεροµεταφορέας που επιθυµεί να προβεί σε λειτουργίες σύµφωνα µε το 

στοιχείο i) πρέπει να διαθέτει προηγούµενη έγκριση της Αρχής που εκδίδει το 

ΠΑ. Η εν λόγω έγκριση: 

 

Α) Προσδιορίζει τον τύπο του αεροπλάνου·  

 

Β) Προσδιορίζει τον τύπο της λειτουργίας· 

 

Γ) Προσδιορίζει το/τα αεροδρόµιο/α και τους αφορώµενους διαδρόµους· 

 

∆) Περιορίζει την τελική προσέγγιση και την προσγείωση, η οποία πρέπει να 

γίνεται µε VMC· 

 

Ε) Προσδιορίζει τα προσόντα του πληρώµατος· και 

 

ΣΤ) Περιορίζεται στα αεροπλάνα των οποίων το πρώτο πιστοποιητικό τύπου 

εκδόθηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2005. 

 

iii) Η λειτουργία πρέπει να γίνεται δεκτή από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το 

αεροδρόµιο. 
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27) Προς συµπλήρωση 

 

28) OPS 1.650 Πτήσεις εξ όψεως (VFR) κατά την ηµέρα: 

 

Η παράγραφος 1.650 ισχύει µε την ακόλουθη προσθήκη. Η Αρχή µπορεί να 

απαλλάσσει τα µονοκινητήρια αεροπλάνα, για τα οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά 

ατοµικό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας πριν από τις 22 Μαΐου 1995, από τις 

απαιτήσεις των στοιχείων στ), ζ), η) και θ), εάν η ικανοποίησή τους απαιτεί 

µεταγενέστερο εξοπλισµό. 

 

29) Μέρος M, παράγραφος M.A.704, έκθεση διαχείρισης για διαρκή αξιοπλοΐα: 

 

Η έκθεση διαχείρισης για διαρκή αξιοπλοΐα µπορεί να προσαρµόζεται στην υπό 

εκτέλεση λειτουργία. 

 

30) Μέρος M, παράγραφος M. A. 306, Τεχνικό Μητρώο Αεροπλάνου: 

 

Η Αρχή µπορεί να εγκρίνει συντετµηµένη µορφή του τεχνικού µητρώου αεροπλάνου, 

ανάλογα µε το είδος της υπό εκτέλεση λειτουργίας. 

 

31) OPS 1.940 Σύνθεση του πληρώµατος πτήσης: 

 

Τα στοιχεία α), σηµεία 2 και 4, και β) δεν ισχύουν για λειτουργίες VFR κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας, πέραν του ότι το στοιχείο α), σηµείο 4, πρέπει να εφαρµόζεται 

πλήρως όταν απαιτούνται 2 χειριστές από την OPS 1. 
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32) OPS 1.945 Μετεκπαίδευση και έλεγχος: 

 

i) Στοιχείο α)7) - Πτήση γραµµής υπό επιτήρηση (LIFUS) µπορεί να 

πραγµατοποιείται σε οιοδήποτε αεροπλάνο της εκάστοτε κατηγορίας. Ο αριθµός 

των LIFUS που απαιτούνται εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των λειτουργιών. 

 

ii) Το στοιχείο α)8) δεν απαιτείται. 

 

33) OPS 1.955 ∆ιορισµός κυβερνήτη: 

 

Το στοιχείο β) εφαρµόζεται ως εξής: Η Αρχή µπορεί να δέχεται συντετµηµένη σειρά 

µαθηµάτων για κυβερνήτες, σχετική µε το είδος της εκτελούµενης λειτουργίας. 

 

34) OPS 1.960 Κυβερνήτες - κάτοχοι αδείας επαγγελµατία χειριστή: 

 

Το στοιχείο α, σηµείο 1, σηµείο i) δεν εφαρµόζεται σε λειτουργίες VFR την ηµέρα. 

 

35) OPS 1.965 Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχος: 

 

i) Το στοιχείο α, σηµείο 1, εφαρµόζεται ως εξής για λειτουργίες VFR την ηµέρα: Το 

σύνολο της εκπαίδευσης και του ελέγχου πρέπει να είναι σχετικά µε το είδος της 

λειτουργίας και την κατηγορία του αεροπλάνου το οποίο χειρίζεται το µέλος του 

πληρώµατος πτήσης και να λαµβάνεται υπόψη τυχόν χρησιµοποιούµενος ειδικός 

εξοπλισµός. 

 

ii) Το στοιχείο α, σηµείο 3, σηµείο ii), εφαρµόζεται ως εξής: Η εκπαίδευση στο 

αεροπλάνο µπορεί να παρέχεται από εξεταστή ικανότητας κατηγορίας (CRE), 

εξεταστή πτήσης (FE) ή εξεταστή ικανότητας τύπου (TRE). 
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iii) Το στοιχείο α), σηµείο 4, σηµείο i), εφαρµόζεται ως εξής: Ο έλεγχος ικανότητας 

από τον αεροµεταφορέα µπορεί να γίνεται από εξεταστή ικανότητας τύπου 

(TRE), εξεταστή ικανότητας κατηγορίας (CRE), ή από κυβερνήτη µε τα 

κατάλληλα προσόντα που έχει ορίσει ο αεροµεταφορέας και αποδεχθεί η Αρχή, 

εκπαιδευµένο σε έννοιες ολοκληρωµένης αξιοποίησης πληρώµατος (CRM) και 

στην αξιολόγηση ικανοτήτων CRM. 

 

iv) Το στοιχείο β), σηµείο 2, εφαρµόζεται ως εξής για τις λειτουργίες VFR την 

ηµέρα: Εφόσον οι λειτουργίες διεξάγονται σε περιόδους που δεν υπερβαίνουν 

τους 8 συνεχόµενους µήνες, 1 έλεγχος ικανότητας αρκεί. Ο έλεγχος αυτός πρέπει 

να γίνεται πριν την έναρξη εµπορικών αεροµεταφορών. 

 

36) OPS 1.968 Προσόντα χειριστή για λειτουργία από οποιαδήποτε θέση χειριστή: 

 

Το Προσάρτηµα 1 δεν ισχύει για πτητικές λειτουργίες VFR µονοκινητήριων 

αεροπλάνων. 

 

37) OPS 1.975 Αξιολόγηση διαδροµής και αεροδροµίου: 

 

i) Για λειτουργίες VFR την ηµέρα δεν ισχύουν τα στοιχεία β), γ) και δ), πέραν του 

ότι ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική 

έγκριση από το κράτος του αεροδροµίου, οι απαιτήσεις αυτές τηρούνται. 

 

ii) Ως εναλλακτική δυνατότητα στα στοιχεία β)-δ) και όσον αφορά λειτουργίες IFR ή 

λειτουργίες VFR τη νύκτα, η αξιολόγηση διαδροµής και αεροδροµίου µπορεί να 

επικυρώνεται ως εξής: 

 

Α) Εκτός από λειτουργίες στα αεροδρόµια µε τις µεγαλύτερες απαιτήσεις, µε 

ολοκλήρωση 10 τουλάχιστον τοµέων στο πλαίσιο της λειτουργίας κατά τη 

διάρκεια των 12 προηγουµένων µηνών, επιπλέον τυχόν απαιτούµενης 

αυτοενηµέρωσης (self briefing). 
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Β) Μπορούν να πραγµατοποιούνται λειτουργίες στα αεροδρόµια µε τις 

µεγαλύτερες απαιτήσεις µόνο εφόσον 

 

1) Ο κυβερνήτης έχει αναγνωρισθεί στο αεροδρόµιο κατά τους 

προηγούµενους 36 µήνες επισκεπτόµενος ως µέλος του 

επιχειρησιακού πληρώµατος πτήσης ή ως παρατηρητής. 

 

2) Η προσέγγιση γίνεται µε VMC από το ισχύον ελάχιστο ύψος τοµέα 

και 

 

3) Έχει γίνει η κατάλληλη αυτοενηµέρωση πριν από την πτήση. 

 

38) OPS 1.980 Άσκηση καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές 

αεροπλάνων: 

 

i) ∆εν εφαρµόζεται εάν οι λειτουργίες περιορίζονται σε κατηγορίες αεροπλάνων 

µονοµελούς πληρώµατος µε κινητήρες εµβόλων, µε VFR την ηµέρα. 

 

ii) Για νυχτερινές λειτουργίες IFR και VFR η απαίτηση στο Προσάρτηµα 1 της OPS 

1.980, στοιχείο δ), σηµείο 2, σηµείο i), για 500 ώρες στη σχετική θέση 

πληρώµατος πριν την άσκηση των προνοµίων 2 καταχωρίσεων αδείας, µειώνεται 

σε 100 ώρες ή τοµείς εάν µία από τις καταχωρίσεις συνδέεται µε κατηγορία. 

Πρέπει να ολοκληρώνεται πτήση ελέγχου πριν ο χειριστής µπορέσει να αναλάβει 

καθήκοντα κυβερνήτη. 

 

39) OPS 1.981 Πτητική λειτουργία ελικοπτέρων και αεροπλάνων: 

 

Το στοιχείο α), σηµείο 1, δεν ισχύει εάν οι λειτουργίες περιορίζονται σε κατηγορίες 

αεροπλάνων µονοµελούς πληρώµατος µε κινητήρες εµβόλων. 
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40) Προς συµπλήρωση 

 

41) OPS 1.1060 Επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης: 

 

∆εν απαιτείται για λειτουργίες VFR κατά την ηµέρα από Α σε Α. Για λειτουργίες VFR 

κατά την ηµέρα από Α σε Β ισχύει, όµως το σχέδιο πτήσης µπορεί να έχει 

απλουστευµένη µορφή, σχετική µε το είδος των πραγµατοποιούµενων λειτουργιών. (βλ. 

OPS 1.135). 

 

42) OPS 1.1070 Έκθεση διαχείρισης για διαρκή αξιοπλοΐα 

 

Η Έκθεση διαχείρισης για διαρκή αξιοπλοΐα µπορεί να προσαρµόζεται στην 

πραγµατοποιούµενη λειτουργία. 

 

43) OPS 1.1071 Τεχνικό µητρώο αεροπλάνου: 

 

Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις µε το Μέρος Μ, παράγραφος Μ.Α. 306. 

 

44) Προς συµπλήρωση 

 

45) Προς συµπλήρωση 

 

46) OPS 1.1240 Προγράµµατα εκπαίδευσης: 

 

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης προσαρµόζονται στο είδος των πραγµατοποιούµενων 

λειτουργιών. Είναι δυνατό να γίνεται δεκτό εκπαιδευτικό πρόγραµµα αυτοεκµάθησης 

για λειτουργίες VFR. 
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47) OPS 1.1250 Πίνακας διαδικασίας έρευνας αεροπλάνου: 

 

∆εν ισχύει για λειτουργίες VFR την ηµέρα. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.125 

 

Έγγραφα φερόµενα επί του αεροπλάνου 

 

Βλέπε OPS 1.125 

 

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων που ορίζονται στην OPS 1.125, η 

λειτουργία επιτρέπεται να συνεχισθεί µέχρι η πτήση να φθάσει στη βάση ή σε τόπο που 

να µπορεί να εφοδιασθεί µε έγγραφα αντικατάστασης. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

 

OPS 1.175 

Γενικοί κανόνες σχετικά µε την πιστοποίηση αεροµεταφορέα 

 

Σηµείωση 1: Στο Προσάρτηµα 1 της παρούσας παραγράφου καθορίζονται τα περιεχόµενα και 

οι όροι του πιστοποιητικού αεροµεταφορέα. 

 

Σηµείωση 2: Στο Προσάρτηµα 2 της παρούσας παραγράφου καθορίζονται οι απαιτήσεις 

διαχείρισης και οργάνωσης. 

 

α) Η εκµετάλλευση αεροπλάνου από αεροµεταφορέα για σκοπούς εµπορικής αεροµεταφοράς 

επιτρέπεται µόνο εφόσον διενεργείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

πιστοποιητικού αεροµεταφορέα (ΠΑ). 

 

β) Ο αιτών τη χορήγηση ΠΑ, ή την τροποποίηση ΠΑ επιτρέπει στην Αρχή να εξετάσει όλες τις 

πτυχές ασφαλείας της προτεινόµενης πτητικής λειτουργίας. 

 

γ) Ο αιτών τη χορήγηση ΠΑ πρέπει: 

 

1) Να µην είναι κάτοχος ΠΑ που έχει εκδοθεί από άλλη αρχή, εκτός εάν αυτό έχει 

εγκριθεί ρητώς από τις ενδιαφερόµενες αρχές· 
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2) Να διαθέτει τον τόπο της κύριας εγκατάστασής του και, εφόσον υπάρχει, την έδρα της 

εταιρίας του στο κράτος του οποίου οι αρχές είναι αρµόδιες για την έκδοση του ΠΑ· 

 

3) Να πείθει την Αρχή ότι είναι σε θέση να εκτελεί ασφαλείς πτητικές λειτουργίες. 

 

δ) Εάν ο αεροµεταφορέας διαθέτει αεροπλάνα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα µητρώα 

διαφόρων κρατών µελών, πρέπει να διακανονίζονται οι κατάλληλες ρυθµίσεις προκειµένου 

να εξασφαλίζεται η κατάλληλη επίβλεψη της ασφάλειας. 

 

ε) Ο αεροµεταφορέας παρέχει στην Αρχή πρόσβαση στις υπηρεσίες και στα αεροπλάνα του και 

εξασφαλίζει ότι, όσον αφορά τη συντήρηση, χορηγείται πρόσβαση σε οποιοδήποτε 

συνεργαζόµενο οργανισµό συντήρησης σύµφωνα µε το Μέρος-145, προκειµένου να 

διαπιστωθεί η συνεχής συµµόρφωση µε την OPS 1. 

 

στ) Το ΠΑ τροποποιείται, αναστέλλεται ή ανακαλείται εφόσον η Αρχή δεν είναι πλέον 

πεπεισµένη ως προς τη δυνατότητα του αεροµεταφορέα να διατηρεί ασφαλείς πτητικές 

λειτουργίες. 

 

ζ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να πείσει την Αρχή ότι 

 

1) Η οργάνωση και η διαχείρισή του είναι οι κατάλληλες και οι πλέον αρµόζουσες για την 

κλίµακα και το πεδίο της λειτουργίας· και 

 

2) Έχουν καθορισθεί οι διαδικασίες για την επίβλεψη των λειτουργιών. 

 

η) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να ορίσει υπόλογο διευθυντή αποδεκτό από την Αρχή, ο οποίος 

είναι εξουσιοδοτηµένος από την εταιρεία να εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης και 

εκτέλεσης όλων των πτητικών λειτουργιών και των δραστηριοτήτων συντήρησης σύµφωνα 

µε το πρότυπο που απαιτείται από την Αρχή. 
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θ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να ορίσει κατόχους θέσεων, αποδεκτούς από την Αρχή, οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την επίβλεψη των ακόλουθων τοµέων, 

 

1) τις πτητικές λειτουργίες· 

 

2) το σύστηµα συντήρησης· 

 

3) την εκπαίδευση του πληρώµατος, και 

 

4) τις λειτουργίες εδάφους. 

 

ι) Ένα πρόσωπο µπορεί να καταλαµβάνει περισσότερες από µία ορισθείσες θέσεις εάν είναι 

αποδεκτό από την Αρχή όµως, για τους αεροµεταφορείς που απασχολούν πλήρως 

περισσότερα από 21 άτοµα, απαιτούνται δύο τουλάχιστον άτοµα για να καλύπτουν τους 

τέσσερις τοµείς ευθύνης. 

 

ια) Για τους αεροµεταφορείς που απασχολούν πλήρως 20 ή λιγότερα άτοµα, µία ή περισσότερες 

από τις οριζόµενες θέσεις είναι δυνατόν να καταλαµβάνεται από τον υπόλογο διευθυντή 

εφόσον το δεχθεί η Αρχή. 

 

ιβ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε πτήση εκτελείται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας. 

 

ιγ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να διαµορφώνει κατάλληλες εγκαταστάσεις επίγειας 

εξυπηρέτησης προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφαλής επίγεια εξυπηρέτηση των πτήσεών 

του. 
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ιδ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αεροπλάνα φέρουν τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό και το απαιτούµενο πλήρωµα για την περιοχή και το είδος της πτητικής 

λειτουργίας. 

 

ιε) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις συντήρησης, σύµφωνα µε το 

Μέρος Μ, για όλα τα αεροπλάνα των οποίων η πτητική λειτουργία εκτελείται βάσει των όρων 

του ΠΑ του. 

 

ιστ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να χορηγεί στην Αρχή αντίγραφο του εγχειριδίου πτητικής 

λειτουργίας, όπως ορίζεται στο τµήµα ΙΣΤ, συνοδευόµενο από όλες τις τροποποιήσεις ή 

αναθεωρήσεις αυτού. 

 

ιζ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να διατηρεί τις απαιτούµενες για την περιοχή και το είδος της 

πτητικής λειτουργίας εγκαταστάσεις υποστήριξης πτητικής λειτουργίας, στον τόπο της κύριας 

επιχειρησιακής του βάσης. 

 

OPS 1.180 

Έκδοση, τροποποίηση και συνεχής ισχύς ΠΑ 

 

α) Το ΠΑ χορηγείται σε αεροµεταφορέα, τροποποιείται, ή παραµένει έγκυρο µόνο εφόσον: 

 

1) Τα χρησιµοποιούµενα αεροπλάνα διαθέτουν το σύνηθες πιστοποιητικό πτητικής 

ικανότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος µέλος σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεµβρίου 2003, για τον καθορισµό εκτελεστικών 

κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση 

αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και για 

την πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και παραγωγής1. Τα συνήθη πιστοποιητικά 

πτητικής ικανότητας που εκδίδονται από κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος που 

είναι υπεύθυνο για την έκδοση Πιστοποιητικού Αεροµεταφορέα (ΠΑ), γίνονται δεκτά 

χωρίς να εµφαίνεται πότε εκδόθηκαν σύµφωνα µε το Μέρος 21· 

                                                 
1  ΕΕ L 243, 27.9.2003, σ. 6. 
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2) Το σύστηµα συντήρησης έχει εγκριθεί από την Αρχή σύµφωνα µε το Μέρος Μ, Τµήµα 

Ζ· και 

 

3) Ο αεροµεταφορέας έχει πείσει την Αρχή ότι διαθέτει την ικανότητα: 

 

i) Να συστήνει και να διατηρεί κατάλληλη οργάνωση· 

 

ii) Να συγκροτεί και να συντηρεί σύστηµα ποιότητας σύµφωνα µε την OPS 1.035· 

 

iii) Να συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα προγράµµατα εκπαίδευσης· 

 

iv) Να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις συντήρησης, οι οποίες σχετίζονται µε το 

χαρακτήρα και την έκταση των καθορισµένων πτητικών λειτουργιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των συναφών σηµείων που καθορίζονται στην OPS 1.175, 

στοιχεία ζ) έως ιε)· και 

 

v) Να συµµορφώνεται µε την OPS 1.175. 

 

β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της OPS 1.185, στοιχείο στ), ο αεροµεταφορέας πρέπει να 

γνωστοποιεί στην Αρχή το συντοµότερο δυνατό τις ενδεχόµενες αλλαγές στις υποβαλλόµενες 

πληροφορίες σύµφωνα µε την OPS 1.185, στοιχείο α), κατωτέρω. 

 

γ) Εάν η Αρχή δεν είναι ικανοποιηµένη µε την τήρηση των απαιτήσεων του στοιχείου α), 

ανωτέρω, τότε η Αρχή µπορεί να ζητήσει την πραγµατοποίηση µίας ή περισσοτέρων πτήσεων 

επίδειξης, οι οποίες εκτελούνται ως εάν να επρόκειτο για πτήσεις εµπορικής αεροµεταφοράς. 
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OPS 1.185 

∆ιοικητικές απαιτήσεις 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες πληροφορίες περιέχονται στην αρχική 

αίτηση χορήγησης ΠΑ και, κατά περίπτωση, σε κάθε ενδεχόµενη τροποποίηση ή ανανέωση 

που ζητείται µέσω αιτήσεως: 

 

1) Το επίσηµο ονοµατεπώνυµο και την εµπορική επωνυµία, τη διεύθυνση και τη 

διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτούντος· 

 

2) Περιγραφή της προτεινόµενης πτητικής λειτουργίας· 

 

3) Περιγραφή της διοικητικής οργάνωσης· 

 

4) Το ονοµατεπώνυµο του υπόλογου διευθυντή· 

 

5) Τα ονοµατεπώνυµα των σηµαντικότερων κατόχων θέσεων, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων που φέρουν την ευθύνη για πτητικές λειτουργίες, για το σύστηµα συντήρησης, 

την εκπαίδευση του πληρώµατος και τις λειτουργίες εδάφους, συνοδευόµενα από τα 

προσόντα και την πείρα τους· και 

 

6) Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

β) Σχετικά µε το σύστηµα συντήρησης του αεροµεταφορέα, µόνο οι ακόλουθες πληροφορίες 

πρέπει να περιλαµβάνονται στην αρχική αίτηση για χορήγηση ΠΑ και, ανάλογα µε την 

περίπτωση, για κάθε τροποποίηση ή ανανέωση που ζητείται µε αίτηση, και για κάθε τύπο 

αεροπλάνου το οποίο πρόκειται να εκτελέσει πτητική λειτουργία: 

 

1) η έκθεση διαχείρισης του αεροµεταφορέα για διαρκή αξιοπλοΐα· 
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2) το(τα) πρόγραµµα(τα) συντήρησης αεροπλάνου του αεροµεταφορέα· 

 

3) το τεχνικό µητρώο του αεροπλάνου· 

 

4) κατά περίπτωση, η(οι) τεχνική(ές) προδιαγραφή(ές) της(των) σύµβασης(εων) 

συντήρησης που έχει(ουν) συναφθεί µεταξύ του αεροµεταφορέα και οιοδήποτε 

εγκεκριµένου οργανισµού συντήρησης κατά το Μέρος-145· 

 

5) ο αριθµός των αεροπλάνων. 

 

γ) Η αίτηση για την αρχική έκδοση ΠΑ πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 90 ηµέρες πριν από 

την ηµεροµηνία της προτεινόµενης πτητικής λειτουργίας, µε εξαίρεση το εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας το οποίο µπορεί να υποβληθεί σε µεταγενέστερο χρόνο, αλλά οπωσδήποτε εντός 

των 60 ηµερών που προηγούνται της ηµεροµηνίας της προτεινόµενης πτητικής λειτουργίας. 

 

δ) Η αίτηση για τροποποίηση ΠΑ πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ηµέρες, ή εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά, πριν από την ηµεροµηνία της προτεινόµενης πτητικής λειτουργίας. 

 

ε) Η αίτηση για ανανέωση ΠΑ πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ηµέρες, ή εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά, πριν από το τέλος της υφιστάµενης περιόδου ισχύος. 

 

στ) Πλην εξαιρετικών περιστάσεων, η προτεινόµενη αλλαγή του διορισµένου κατόχου θέσης 

πρέπει να κοινοποιείται στην Αρχή τουλάχιστον 10 ηµέρες νωρίτερα. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.175 

Περιεχόµενο και όροι του πιστοποιητικού αεροµεταφορέα 

 

Με το ΠΑ καθορίζονται: 

 

α) το ονοµατεπώνυµο και ο τόπος εγκατάστασης (τόπος της κύριας εγκατάστασής του) του 

αεροµεταφορέα· 

 

β) η ηµεροµηνία έκδοσης και η περίοδος ισχύος· 

 

γ) η περιγραφή του είδους των εγκεκριµένων πτητικών λειτουργιών· 

 

δ) το(τα) είδοςη) του(των) αεροπλάνου(ων) που διαθέτει έγκριση προς χρήση· 

 

ε) τα στοιχεία καταχώρισης µητρώου του(των) εγκεκριµένου(ων) αεροπλάνου(ων), µε εξαίρεση 

την περίπτωση κατά την οποία οι αεροµεταφορείς µπορούν να λάβουν έγκριση για να 

ενηµερώνουν την Αρχή µέσω συστήµατος σχετικά µε τα στοιχεία καταχώρισης µητρώου για 

αεροπλάνα που εκτελούν πτητικές λειτουργίες στο πλαίσιο του ΠΑ τους· 

 

στ) οι εγκεκριµένες περιοχές πτητικής λειτουργίας· 

 

ζ) οι ειδικοί περιορισµοί, και 
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η) οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις/εγκρίσεις, π.χ.: 

 

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III (συµπεριλαµβανοµένων των εγκεκριµένων 

ελάχιστων όρων) 

 

- (MNPS) Ελάχιστες προδιαγραφές επιδόσεων ναυτιλίας 

 

- (ETOPS) Πτήσεις µεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων 

 

- (RNAV) Ναυτιλία περιοχής 

 

- (RVSM) Ελάχιστα µειωµένου καθέτου διαχωρισµού 

 

- Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 

 

- Εξουσιοδότηση για παροχή αρχικής εκπαίδευσης ασφαλείας στο πλήρωµα θαλάµου 

επιβατών και, εφόσον συντρέχει λόγος, για έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο 

Τµήµα ΙΕ για τους αεροµεταφορείς εκείνους που παρέχουν άµεσα ή έµµεσα τέτοια 

εκπαίδευση. 
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Προσάρτηµα 2 της OPS 1.175 

Η διαχείριση και η οργάνωση κατόχου ΠΑ 

 

α) Γενικά 

 

Ο αεροµεταφορέας πρέπει να διαθέτει ορθή και αποτελεσµατική δοµή διαχείρισης 

προκειµένου να εξασφαλίζει ασφαλή εκτέλεση πτητικών λειτουργιών. Οι διορισµένοι 

κάτοχοι θέσεων πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, καθώς και κατάλληλα 

τεχνικά/επιχειρησιακά προσόντα στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας. 

 

β) ∆ιορισµένοι κάτοχοι θέσεων 

 

1) Στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας πρέπει να περιέχεται περιγραφή των καθηκόντων 

και των αρµοδιοτήτων των διορισµένων κατόχων θέσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 

ονοµατεπωνύµων τους, ενώ πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς στην Αρχή ενδεχόµενη 

σχεδιαζόµενη ή πραγµατική αλλαγή σε σχέση µε διορισµούς ή καθήκοντα. 

 

2) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να προβεί σε ρυθµίσεις για να εξασφαλίζεται η συνέχεια της 

επιτήρησης σε περίπτωση απουσίας των διορισµένων κατόχων θέσεων. 

 

3) Το πρόσωπο που έχει διοριστεί ως κάτοχος θέσης από κάτοχο ΠΑ δεν πρέπει να 

διορίζεται ως κάτοχος θέσης από κάτοχο οιοδήποτε άλλου ΠΑ, εκτός εάν το 

αποδέχονται οι οικείες Αρχές. 

 

4) Οι διορισµένοι κάτοχοι θέσεων πρέπει να είναι υποχρεωµένοι από τη σύµβασή τους να 

εργάζονται επαρκείς ώρες προκειµένου να εκπληρώνουν τα καθήκοντα διαχείρισης που 

σχετίζονται µε την κλίµακα και το πεδίο δράσης της πτητικής λειτουργίας. 
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γ) Επάρκεια και επίβλεψη προσωπικού 

 

1) Μέλη πληρώµατος. Ο αεροµεταφορέας πρέπει να προσλαµβάνει επαρκές πλήρωµα 

πτήσης και θαλάµου επιβατών για τη σχεδιαζόµενη πτητική λειτουργία, το οποίο έχει 

εκπαιδευτεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Τµηµάτων Ι∆ και ΙΕ, ανάλογα 

µε την περίπτωση. 

 

2) Προσωπικό εδάφους 

 

i) Ο αριθµός του προσωπικού εδάφους εξαρτάται από τη φύση και την κλίµακα των 

πτητικών λειτουργιών. Ειδικότερα, τα τµήµατα επίγειας εξυπηρέτησης, πρέπει να 

στελεχώνονται µε εκπαιδευµένο προσωπικό το οποίο κατανοεί πλήρως τα 

καθήκοντά του στο πλαίσιο της οργάνωσης. 

 

ii) Ο αεροµεταφορέας που συνάπτει συµβάσεις µε άλλους οργανισµούς για την 

παροχή ορισµένων υπηρεσιών, διατηρεί την ευθύνη για την τήρηση των ορθών 

προτύπων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κάτοχος θέσης οφείλει να εξασφαλίζει ότι 

κάθε αντισυµβαλλόµενος, µε τον οποίο συνάπτεται σύµβαση, πληροί τα 

απαιτούµενα πρότυπα. 

 

3) Επίβλεψη 

 

i) Ο αριθµός των εποπτών που διορίζονται εξαρτάται από τη δοµή της επιχείρησης 

του αεροµεταφορέα και τον αριθµό του απασχολούµενου προσωπικού. 

 

ii) Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εποπτών αυτών πρέπει να καθορίζονται, 

ενώ κάθε ανάληψη υποχρέωσης σχετικά µε πτητικές λειτουργίες πρέπει να 

ρυθµίζεται κατά τρόπο ώστε να είναι εφικτή η εκπλήρωση των καθηκόντων 

εποπτείας τους. 
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iii) Η εποπτεία των µελών πληρώµατος και του προσωπικού εδάφους πρέπει να 

ασκείται από πρόσωπα που διαθέτουν επαρκή πείρα και ατοµικά προσόντα ώστε 

να εξασφαλίζεται η επίτευξη των προτύπων που καθορίζονται στο εγχειρίδιο 

πτητικής λειτουργίας. 

 

δ) Εγκαταστάσεις στέγασης 

 

1) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο χώρος εργασίας που διατίθεται σε κάθε 

βάση πτητικής λειτουργίας επαρκεί για το προσωπικό το οποίο είναι αρµόδιο για την 

ασφάλεια των πτητικών λειτουργιών. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες του 

προσωπικού εδάφους, εκείνων που είναι επιφορτισµένοι µε το λειτουργικό έλεγχο, την 

αποθήκευση και την απεικόνιση των βασικών αρχείων, και τον σχεδιασµό πτήσης από 

πληρώµατα. 

 

2) Οι διοικητικές υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να διανέµουν, χωρίς καθυστέρηση, 

επιχειρησιακές οδηγίες και λοιπές πληροφορίες προς όλους τους ενδιαφερόµενους. 

 

ε) Τεκµηρίωση 

 

Ο αεροµεταφορέας πρέπει να προβαίνει σε ρυθµίσεις για την παραγωγή εγχειριδίων, 

τροποποιήσεων και λοιπού υλικού τεκµηρίωσης. 
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ΤΜΗΜΑ ∆ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 

OPS 1.195 

Επιχειρησιακός έλεγχος 

 

Ο αεροµεταφορέας: 

 

α) Θεσπίζει και διατηρεί µέθοδο για την άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου που έχει εγκρίνει η 

Αρχή· και 

 

β) Ασκεί επιχειρησιακό έλεγχο επί όλων των πτήσεων που διενεργούνται βάσει των όρων του 

ΠΑ του. 

 

OPS 1.200 

Εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας 

 

Ο αεροµεταφορέας παρέχει εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Τµήµατος ΙΣΤ προς χρήση και καθοδήγηση του επιχειρησιακού προσωπικού. 

 

OPS 1.205 

Αρµοδιότητες του επιχειρησιακού προσωπικού 

 

Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που ορίζεται ή εµπλέκεται άµεσα σε επίγειες 

και πτητικές λειτουργίες λαµβάνει τις σωστές οδηγίες, επιδεικνύει τις ικανότητές του στα 

συγκεκριµένα καθήκοντά του και γνωρίζει τις ευθύνες του και τη σχέση των εν λόγω καθηκόντων 

µε την πτητική λειτουργία στο σύνολό της. 
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OPS 1.210 

Καθιέρωση διαδικασιών 

 

α) Ο αεροµεταφορέας θεσπίζει διαδικασίες και οδηγίες, για κάθε τύπο αεροπλάνου, οι οποίες 

περιέχουν τα καθήκοντα του προσωπικού εδάφους και των µελών του πληρώµατος για όλους 

τους τύπους επίγειων και πτητικών λειτουργιών. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας καταρτίζει σύστηµα πινάκων ελέγχου που χρησιµοποιείται από τα µέλη 

του πληρώµατος για όλες τις φάσεις πτητικής λειτουργίας του αεροπλάνου υπό κανονικές, µη 

φυσιολογικές συνθήκες και συνθήκες επείγουσας ανάγκης, ανάλογα µε την περίπτωση, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι διαδικασίες πτητικής λειτουργίας του εγχειριδίου πτητικής 

λειτουργίας. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας δεν απαιτεί από µέλος του πληρώµατος να εκτελεί σε κρίσιµα στάδια της 

πτήσης άλλες δραστηριότητες από εκείνες που απαιτούνται για την ασφαλή επιχειρησιακή 

λειτουργία του αεροπλάνου. 

 

OPS 1.215 

Χρησιµοποίηση εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας 

 

Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι οι εξυπηρετήσεις εναέριας κυκλοφορίας χρησιµοποιούνται για 

όλες τις πτήσεις, εφόσον διατίθενται. 

 

OPS 1.216 

Επιχειρησιακές οδηγίες κατά την πτήση 

 

Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι οι επιχειρησιακές του οδηγίες κατά την πτήση που εµπεριέχουν 

αλλαγή στο σχέδιο πτήσης εναέριας κυκλοφορίας συντονίζονται, όποτε είναι εφικτό, µε την οικεία 

Μονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας πριν να διαβιβασθούν σε αεροπλάνο. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 64 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

OPS 1.220 

Άδεια από τον αεροµεταφορέα για τη χρήση αεροδροµίων 

 

Ο αεροµεταφορέας εγκρίνει µόνο τη χρήση αεροδροµίων που είναι κατάλληλα για τον(τους) τύπο(-

ους) του(των) αεροπλάνου(-ων) και της(των) σχετικής(-ών) πτητικής(-ών) λειτουργίας(-ιών). 

 

OPS 1.225 

Επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθορίζει τα επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου, τα οποία ορίζονται 

σύµφωνα µε την OPS 1.430, για κάθε αεροδρόµιο αναχώρησης, προορισµού ή εναλλαγής, 

που έχει εγκριθεί να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε την OPS 1.220. 

 

β) Κάθε προσθήκη που επιβάλλεται από την Αρχή πρέπει να προστίθεται στα ελάχιστα που 

καθορίζονται βάσει του στοιχείου α), ανωτέρω. 

 

γ) Τα ελάχιστα για έναν συγκεκριµένο τύπο διαδικασίας προσέγγισης και προσγείωσης 

θεωρούνται ότι εφαρµόζονται εάν: 

 

1) Λειτουργεί ο εξοπλισµός εδάφους που παρουσιάζεται στον αντίστοιχο χάρτη, ο οποίος 

απαιτείται για την προτεινόµενη διαδικασία· 

 

2) Λειτουργούν τα απαιτούµενα για τον τύπο της προσέγγισης συστήµατα του 

αεροπλάνου· 

 

3) Πληρούνται τα απαιτούµενα κριτήρια επίδοσης αεροπλάνου· και 

 

4) Το πλήρωµα διαθέτει τα ανάλογα προσόντα. 
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OPS 1.230 

∆ιαδικασίες ενόργανης αναχώρησης και προσέγγισης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι χρησιµοποιούνται οι καθιερωµένες από το κράτος στο 

οποίο βρίσκεται το αεροδρόµιο διαδικασίες ενόργανης αναχώρησης και προσέγγισης. 

 

β) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, ο κυβερνήτης µπορεί να 

παρεκκλίνει, κατόπιν αδείας της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, από 

δηµοσιευµένη διαδροµή αναχώρησης ή άφιξης, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα κριτήρια 

αποφυγής εµποδίων και λαµβάνονται πλήρως υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας. Η τελική 

προσέγγιση πρέπει να πραγµατοποιείται µε πτήση εξ όψεως ή σύµφωνα µε την καθιερωµένη 

διαδικασία ενόργανης προσέγγισης. 

 

γ) ∆ιαφορετικές διαδικασίες από αυτές που πρέπει να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε το στοιχείο 

α), ανωτέρω, µπορούν να εφαρµοστούν από αεροµεταφορέα µόνο υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν εγκριθεί, εάν απαιτείται, από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόµιο και είναι 

αποδεκτές από την Αρχή. 

 

OPS 1.235 

∆ιαδικασίες µείωσης θορύβου 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει επιχειρησιακές διαδικασίες για τη µείωση του θορύβου κατά 

τη διάρκεια ενόργανων πτητικών λειτουργιών σύµφωνα µε τον Τόµο αριθ. 1 του ICAO 

PANS OPS (Έγγρ. 8168-OPS/611). 

 

β) Οι διαδικασίες µείωσης του θορύβου κατά την άνοδο µετά την απογείωση, που καθορίζονται 

από αεροµεταφορέα για οποιοδήποτε είδος αεροπλάνου, πρέπει να είναι οι ίδιες για όλα τα 

αεροδρόµια. 
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OPS 1.240 

∆ιαδροµές και περιοχές επιχειρησιακής λειτουργίας 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι πτητικές λειτουργίες εκτελούνται µόνο κατά µήκος 

των διαδροµών ή εντός των περιοχών εκείνων όπου: 

 

1) Υπάρχουν διευκολύνσεις και υπηρεσίες εδάφους, συµπεριλαµβανοµένων των 

µετεωρολογικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη σχεδιαζόµενη πτητική 

λειτουργία· 

 

2) Η επίδοση του αεροπλάνου που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί είναι κατάλληλη για τη 

συµµόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις απόλυτου ύψους πτήσης· 

 

3) Ο εξοπλισµός του αεροπλάνου που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί πληροί τις ελάχιστες 

απαιτήσεις για τη σχεδιαζόµενη πτητική λειτουργία· 

 

4) Υπάρχουν οι κατάλληλοι αεροναυτιλιακοί και τοπογραφικοί χάρτες (παραποµπή OPS 

1.135, στοιχείο α), σηµείο 9)· 

 

5) Εάν χρησιµοποιούνται δικινητήρια αεροπλάνα, υπάρχουν κατάλληλα αεροδρόµια εντός 

των περιορισµών χρόνου/απόστασης σύµφωνα µε την OPS 1.245· 

 

6) Εάν χρησιµοποιούνται µονοκινητήρια αεροπλάνα, υπάρχουν επιφάνειες, οι οποίες 

επιτρέπουν να πραγµατοποιηθεί ασφαλής αναγκαστική προσγείωση. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι πτητικές λειτουργίες εκτελούνται σύµφωνα µε τους 

περιορισµούς σχετικά µε τις διαδροµές ή τις περιοχές πτητικής λειτουργίας, που επιβάλλονται 

από την Αρχή. 
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OPS 1.241 

Πτητική λειτουργία σε καθορισµένο εναέριο χώρο µε ελάχιστα µειωµένο κάθετο διαχωρισµό 

(RVSM) 

 

Ο αεροµεταφορέας δεν εκτελεί πτητική λειτουργία αεροπλάνου σε καθορισµένα τµήµατα του 

εναέριου χώρου όπου, µε βάση τη Συµφωνία περιφερειακής αεροναυτιλίας, ισχύει ελάχιστο 

κάθετου διαχωρισµού 300 m (1000 ft), εκτός εάν δοθεί σχετική έγκριση από την Αρχή (έγκριση 

RVSM). (Βλέπε επίσης OPS 1.872). 

 

OPS 1.243 

Λειτουργία σε περιοχές µε συγκεκριµένες απαιτήσεις επίδοσης ναυτιλίας 

 

Ο αεροµεταφορέας δεν χρησιµοποιεί αεροπλάνο σε καθορισµένες περιοχές, ή σε καθορισµένο 

τµήµα συγκεκριµένου εναέριου χώρου, µε βάση Συµφωνίες περιφερειακής αεροναυτιλίας όπου 

καθορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές επίδοσης ναυτιλίας, εκτός εάν δοθεί σχετική έγκριση από 

την Αρχή (έγκριση κατά MNPS/RNP/RNAV). (βλ. επίσης OPS 1.865, στοιχείο γ), σηµείο 2, και 

OPS 1.870). 
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OPS 1.245 

Μέγιστη απόσταση από κατάλληλο αεροδρόµιο για δικινητήρια αεροπλάνα 

χωρίς έγκριση πτήσεων µεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων (ETOPS) 

 

α) Εκτός εάν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια από την Αρχή σύµφωνα µε την OPS 1.246, στοιχείο α) 

(έγκριση ETOPS), ο αεροµεταφορέας δεν χρησιµοποιεί δικινητήριο αεροπλάνο σε διαδροµή 

που περιέχει σηµείο το οποίο βρίσκεται µακρύτερα από κατάλληλο αεροδρόµιο, στην 

περίπτωση: 

 

1) Αεροπλάνων µε επιδόσεις κατηγορίας Α, είτε µε: 

 

i) µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων 20 ή περισσοτέρων επιβατών, είτε µε 

 

ii) µέγιστη µάζα απογείωσης 45.360 ή περισσοτέρων kg, 

 

την απόσταση που καλύπτεται σε 60 λεπτά µε ταχύτητα πλεύσης µε έναν 

κινητήρα εκτός λειτουργίας, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε το στοιχείο β), 

κατωτέρω· 
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2) Αεροπλάνα µε επιδόσεις κατηγορίας Α µε: 

 

i) µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων 19 ή περισσοτέρων επιβατών· και 

 

ii) µέγιστη µάζα απογείωσης µικρότερη των 45.360 χγρ., την απόσταση που 

καλύπτεται σε 120 λεπτά ή, εάν το εγκρίνει η Αρχή, έως 180 λεπτά για 

αεροπλάνα µε στροβιλοκινητήρα, µε ταχύτητα πλεύσης µε έναν κινητήρα εκτός 

λειτουργίας, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε το στοιχείο β), κατωτέρω· 

 

3) Αεροπλάνων µε επιδόσεις κατηγορίας B ή Γ: 

 

i) Την απόσταση που καλύπτεται σε 120 λεπτά µε ταχύτητα πλεύσης µε έναν 

κινητήρα εκτός λειτουργίας, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε το στοιχείο β), 

κατωτέρω· ή 

 

ii) 300 ναυτικά µίλια, όποια από τις δύο αποστάσεις είναι µικρότερη. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας καθορίζει την ταχύτητα για τον υπολογισµό της µέγιστης απόστασης από 

κατάλληλο αεροδρόµιο για κάθε τύπο δικινητήριου αεροπλάνου ή παραλλαγή που 

χρησιµοποιείται, η οποία δεν υπερβαίνει την VMO, µε βάση την πραγµατική ταχύτητα αέρα 

που µπορεί να διατηρήσει το αεροπλάνο µε έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας, κάτω από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1) διεθνής πρότυπη ατµόσφαιρα (ISA)· 
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2) επίπεδο πτήσης: 

 

i) Για αεροπλάνα µε στροβιλοκινητήρες σε: 

 

Α) επίπεδο πτήσης FL 170, ή 

 

Β) στο µέγιστο επίπεδο πτήσης στο οποίο το αεροπλάνο, µε έναν κινητήρα 

εκτός λειτουργίας, µπορεί να ανέλθει, και να διατηρήσει, χρησιµοποιώντας 

τον µικτό βαθµό ανόδου που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσεως 

αεροπλάνου, όποιο εκ των δύο είναι µικρότερο. 

 

ii) Για ελικοφόρα αεροπλάνα σε: 

 

Α) επίπεδο πτήσης FL 80, ή 

 

Β) στο µέγιστο επίπεδο πτήσης στο οποίο το αεροπλάνο, µε έναν κινητήρα 

εκτός λειτουργίας, µπορεί να ανέλθει, και να διατηρήσει, χρησιµοποιώντας 

τον µικτό βαθµό ανόδου που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσεως 

αεροπλάνου, όποιο εκ των δύο είναι µικρότερο. 

 

3) Μέγιστη συνεχής ώση ή ισχύς στον κινητήρα που µένει σε λειτουργία. 

 

4) Μάζα αεροπλάνου που δεν είναι µικρότερη από εκείνη που προκύπτει από: 

 

i) Την απογείωση σε επίπεδο θαλάσσης µε τη µέγιστη µάζα απογείωσης, και 

 

ii) την άνοδο µε όλους τους κινητήρες σε λειτουργία στο προσφορότερο ύψος 

πλεύσης µεγάλης εµβέλειας, και 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 71 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

iii) ταχύτητα πλεύσης µεγάλης εµβέλειας µε όλους τους κινητήρες σε λειτουργία σε 

αυτό το απόλυτο ύψος, έως ότου ο χρόνος που έχει παρέλθει από την απογείωση 

είναι ίσος µε το ισχύον κατώφλι που καθορίζεται στο στοιχείο α), ανωτέρω. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ακόλουθα δεδοµένα, που είναι 

συγκεκριµένα για κάθε τύπο ή παραλλαγή, περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας: 

 

1) Η ταχύτητα πλεύσης µε έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας που καθορίζεται σύµφωνα µε 

το στοιχείο β) ανωτέρω· και 

 

2) Η µέγιστη απόσταση από ένα κατάλληλο αεροδρόµιο που καθορίζεται σύµφωνα µε τα 

στοιχεία α) και β) ανωτέρω. 

 

Σηµείωση: Οι ταχύτητες και τα απόλυτα ύψη (επίπεδα πτήσης) που καθορίζονται 

ανωτέρω πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για να καθορίζεται η µέγιστη 

απόσταση από κατάλληλο αεροδρόµιο. 

 

OPS 1.246 

Πτήσεις µεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων (ETOPS) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν εκτελεί πτητικές λειτουργίες πέρα από την απόσταση κατωφλίου που 

καθορίζεται σύµφωνα µε την OPS 1.245, εκτός εάν έχει δοθεί σχετική έγκριση από την Αρχή 

(έγκριση ETOPS). 

 

β) Πριν από την εκτέλεση πτήσης ETOPS, ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι υπάρχει 

κατάλληλη εναλλαγή ETOPS κατά την διαδροµή, είτε εντός του εγκεκριµένου χρόνου 

διαφοροποίησης είτε εντός του χρόνου διαφοροποίησης που έχει ως βάση τη λειτουργική 

κατάσταση του αεροπλάνου, όπως προκύπτει από τον πίνακα ελάχιστου εξοπλισµού, 

ανάλογα ποιος από τους δύο είναι µικρότερος. (Βλέπε επίσης OPS 1.297, στοιχείο δ). 
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OPS 1.250 

Θέσπιση ελάχιστων απόλυτων υψών πτήσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθορίζει ελάχιστα απόλυτα ύψη πτήσης και τις µεθόδους µε τις οποίες 

προσδιορίζονται τα απόλυτα αυτά ύψη για όλα τα τµήµατα διαδροµών τα οποία πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν, που διασφαλίζουν την απαιτούµενη απελευθέρωση εµποδίων λαµβάνοντας 

υπόψη τις απαιτήσεις των Τµηµάτων ΣΤ έως Θ. 

 

β) Κάθε µέθοδος για τη θέσπιση των ελάχιστων απόλυτων υψών πτήσης πρέπει να εγκρίνεται 

από την Αρχή. 

 

γ) Σε περίπτωση που τα ελάχιστα απόλυτα ύψη πτήσης που έχουν καθορισθεί από τα κράτη από 

τα οποία διέρχονται τα αεροπλάνα είναι υψηλότερα από εκείνα που έχει καθορίσει ο 

αεροµεταφορέας, ισχύουν οι υψηλότερες τιµές. 

 

δ) Όταν καθορίζει ελάχιστα απόλυτα ύψη πτήσης, ο αεροµεταφορέας λαµβάνει υπόψη τους 

ακόλουθους παράγοντες: 

 

1) Την ακρίβεια µε την οποία µπορεί να καθοριστεί η θέση του αεροπλάνου. 

 

2) Τις ενδεχόµενες ανακρίβειες στις ενδείξεις των χρησιµοποιούµενων υψοµετρικών 

οργάνων. 

 

3) Τα χαρακτηριστικά του εδάφους (π.χ. αιφνίδιες αλλαγές στο υψόµετρο) κατά µήκος 

των διαδροµών ή στις περιοχές όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι πτητικές λειτουργίες· 

 

4) Το ενδεχόµενο αντιµετώπισης δυσµενών µετεωρολογικών συνθηκών (π.χ. σοβαρές 

αναταράξεις και καθοδικά ρεύµατα αέρα)· και 

 

5) Ενδεχόµενες ανακρίβειες σε αεροναυτικούς χάρτες. 
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ε) Κατά τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο δ), ανωτέρω, 

πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στα εξής: 

 

1) Στις διορθώσεις για αποκλίσεις θερµοκρασίας και πίεσης από πρότυπες τιµές· 

 

2) Στις απαιτήσεις της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας· και 

 

3) Οποιαδήποτε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η οποία µπορεί να προβλεφθεί, κατά 

µήκος της προγραµµατισµένης διαδροµής. 

 

OPS 1.255 

Πολιτική καυσίµων 

 

α) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εφαρµόζει πολιτική καυσίµων µε σκοπό το σχεδιασµό της 

πτήσης και τον εκ νέου σχεδιασµό κατά την πτήση ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε πτήση 

µεταφέρονται επαρκή καύσιµα για την προγραµµατισµένη πτητική λειτουργία και εφεδρικά 

καύσιµα ώστε να καλύπτονται παρεκκλίσεις από την προγραµµατισµένη πτητική λειτουργία. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασµός των πτήσεων βασίζεται τουλάχιστον στα 

στοιχεία 1) και 2) που ακολουθούν: 

 

1) Σε διαδικασίες που περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας και 

δεδοµένα που προκύπτουν από: 

 

i) ∆εδοµένα που παρέχει ο κατασκευαστής του αεροπλάνου· ή 

 

ii) Τρέχοντα συγκεκριµένα δεδοµένα αεροπλάνου που προκύπτουν από σύστηµα 

παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίµων. 
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2) Στις συνθήκες λειτουργίας σύµφωνα µε τις οποίες πρόκειται να διεξαχθεί η πτήση, 

συµπεριλαµβανοµένων: 

 

i) Των ρεαλιστικών δεδοµένων κατανάλωσης καυσίµων του αεροπλάνου· 

 

ii) Των αναµενόµενων µαζών· 

 

iii) Των αναµενόµενων µετεωρολογικών συνθηκών· και 

 

iv) Των διαδικασιών και περιορισµών εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο προ πτήσεως υπολογισµός των χρησιµοποιήσιµων 

καυσίµων που απαιτούνται για µία πτήση περιλαµβάνει: 

 

1) Τα καύσιµα τροχοδρόµησης· 

 

2) Τα καύσιµα ταξιδιού· 

 

3) Τα εφεδρικά καύσιµα που συνίστανται: 

 

i) Στα καύσιµα εκτάκτου ανάγκης· 

 

ii) Στα καύσιµα εναλλαγής, εάν απαιτείται εναλλακτικός προορισµός. (Στην 

περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η επιλογή του αεροδροµίου αναχώρησης ως 

εναλλακτικού προορισµού)· 

 

iii) Στα τελικά εφεδρικά καύσιµα· και 

 

iv) Στα συµπληρωµατικά καύσιµα, εάν απαιτείται από τον τύπο της πτητικής 

λειτουργίας (π.χ. ETOPS)· και 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 75 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

4) Τα πρόσθετα καύσιµα εάν απαιτηθεί από τον κυβερνήτη. 

 

δ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι απαιτούµενες διαδικασίες εκ νέου σχεδιασµού κατά 

την πτήση για τον υπολογισµό των χρησιµοποιήσιµων καυσίµων, όταν µία πτήση πρέπει να 

εκτελεσθεί κατά µήκος διαδροµής ή προς προορισµό διαφορετικό από εκείνον που 

σχεδιάστηκε αρχικά, περιλαµβάνουν: 

 

1) Τα καύσιµα ταξιδιού για το υπόλοιπο της πτήσης· 

 

2) Τα εφεδρικά καύσιµα που συνίστανται: 

 

i) Στα καύσιµα εκτάκτου ανάγκης· 

 

ii) Στα καύσιµα εναλλαγής, εάν απαιτείται εναλλακτικός προορισµός. (Στην 

περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η επιλογή του αεροδροµίου αναχώρησης ως 

εναλλακτικού προορισµού)· 

 

iii) Στα τελικά εφεδρικά καύσιµα· και 

 

iv) Στα συµπληρωµατικά καύσιµα, εάν απαιτείται από τον τύπο της πτητικής 

λειτουργίας (π.χ. ETOPS)· και 

 

3) Τα πρόσθετα καύσιµα εάν απαιτηθεί από τον κυβερνήτη. 

 

OPS 1.260 

Μεταφορά προσώπων µε µειωµένη κινητικότητα 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για τη µεταφορά προσώπων µε µειωµένη 

κινητικότητα (ΠΜΚ). 
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β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι τα ΠΜΚ δεν τοποθετούνται ούτε καταλαµβάνουν θέσεις 

όπου η παρουσία τους µπορεί: 

 

1) Να παρεµποδίζει το πλήρωµα στην εκτέλεση των καθηκόντων του· 

 

2) Να εµποδίζει την πρόσβαση σε εξοπλισµό επείγουσας ανάγκης ή 

 

3) Να παρεµποδίζει την εκκένωση λόγω έκτακτης ανάγκης του αεροπλάνου. 

 

γ) Ο κυβερνήτης πρέπει να ειδοποιείται όταν ΠΜΚ πρόκειται να επιβιβασθούν στο αεροπλάνο 

προς µεταφορά. 

 

OPS 1.265 

Μεταφορά µη αποδεκτών επιβατών, προσώπων που έχουν απελαθεί ή τελούν υπό κράτηση 

 

Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για τη µεταφορά µη αποδεκτών επιβατών, προσώπων 

που έχουν απελαθεί ή τελούν υπό κράτηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του αεροπλάνου 

και των επιβατών του. Ο κυβερνήτης πρέπει να ειδοποιείται όταν τα εν λόγω πρόσωπα πρόκειται να 

επιβιβασθούν στο αεροπλάνο προς µεταφορά. 

 

OPS 1.270 

Εναποθήκευση αποσκευών και φορτίων 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.270) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι µεταφέρονται στο 

θάλαµο επιβατών µόνο εκείνες οι χειραποσκευές που µπορούν να εναποθηκευτούν µε τον 

ενδεδειγµένο και ασφαλή τρόπο. 
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β) Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αποσκευές και 

το φορτίο επί του αεροπλάνου, που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό ή ζηµιά, ή να 

φράξουν διαδρόµους και εξόδους εάν µετακινηθούν, τοποθετούνται σε χώρους αποθήκευσης 

σχεδιασµένους να αποτρέπουν τη µετακίνησή τους. 

 

OPS 1.275 

Παραµένει σκοπίµως κενό 

 

OPS 1.280 

Θέσεις επιβατών 

 

Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επιβάτες κάθονται εκεί 

όπου, σε περίπτωση που απαιτηθεί εκκένωση λόγω έκτακτης ανάγκης, µπορούν να εξυπηρετηθούν 

καλύτερα και δεν εµποδίζουν την εκκένωση του αεροπλάνου. 

 

OPS 1.285 

Ενηµέρωση επιβατών 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

α) Γενικά 

 

1) Οι επιβάτες ενηµερώνονται προφορικά για θέµατα ασφαλείας. Μέρη ή το σύνολο της 

ενηµέρωσης µπορεί να πραγµατοποιείται µε οπτικοακουστική παρουσίαση. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 78 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

2) Οι επιβάτες εφοδιάζονται µε κάρτα ενηµέρωσης σε θέµατα ασφαλείας στην οποία 

παρέχονται εικονογραφηµένες οδηγίες σχετικά µε τη λειτουργία του εξοπλισµού 

επείγουσας ανάγκης και των εξόδων κινδύνου που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν από 

τους επιβάτες. 

 

β) Πριν από την απογείωση 

 

1) Οι επιβάτες ενηµερώνονται, ανάλογα µε την περίπτωση, σχετικά µε τα ακόλουθα 

θέµατα: 

 

i) Κανονισµοί καπνίσµατος· 

 

ii) Το πίσω µέρος του καθίσµατος πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση και το 

τραπεζάκι να είναι κλειστό· 

 

iii) Θέση των εξόδων κινδύνου· 

 

iv) Θέση και χρήση της σήµανσης ίχνους διαφυγής προσέγγισης δαπέδου· 

 

v) Εναποθήκευση Χειραποσκευών· 

 

vi) Περιορισµοί στη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών· και 

 

vii) Θέση και περιεχόµενο της κάρτας ενηµέρωσης σε θέµατα ασφαλείας· και, 
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2) Στους επιβάτες επιδεικνύονται τα εξής: 

 

i) Η χρήση των ζωνών και/ή ιµάντων ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου 

ανοίγµατος και πρόσδεσης των ζωνών και/ή ιµάντων ασφαλείας· 

 

ii) Η θέση και η χρήση των συσκευών οξυγόνου, εάν απαιτείται (παραποµπή 

OPS 1.770 και OPS 1.775). Επίσης, οι επιβάτες πρέπει να ενηµερώνονται ότι 

πρέπει να σβήνουν όλα τα υλικά καπνίσµατος όταν χρησιµοποιείται οξυγόνο· και 

 

iii) Η θέση και η χρήση των σωσίβιων γιλέκων, εάν απαιτείται (παραποµπή OPS 

1.825). 

 

γ) Μετά την απογείωση 

 

1) Στους επιβάτες υπενθυµίζονται, εφόσον αρµόζει, τα ακόλουθα: 

 

i) Οι κανονισµοί καπνίσµατος· και 

 

ii) Η χρήση των ζωνών και/ή ιµάντων ασφαλείας καθώς και το όφελος για την 

ασφάλειά τους εάν έχουν συνεχώς δεµένη τη ζώνη τους όταν κάθονται, 

ανεξαρτήτως της θέσης της ένδειξης πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας. 

 

δ) Πριν από την προσγείωση 

 

1) Στους επιβάτες υπενθυµίζονται, εφόσον αρµόζει, τα ακόλουθα: 

 

i) Κανονισµοί καπνίσµατος· 
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ii) Η χρήση των ζωνών και/ή ιµάντων ασφαλείας· 

 

iii) Το πίσω µέρος του καθίσµατος πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση και το 

τραπεζάκι να είναι κλειστό· 

 

iv) Η εναποθήκευση εκ νέου των χειραποσκευών· και 

 

v) Οι περιορισµοί στη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών. 

 

ε) Μετά την προσγείωση 

 

1) Στους επιβάτες υπενθυµίζονται τα ακόλουθα: 

 

i) Οι κανονισµοί καπνίσµατος· και 

 

ii) Η χρήση των ζωνών και/ή ιµάντων ασφαλείας. 

 

στ) Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι επιβάτες λαµβάνουν 

οδηγίες για να προβούν στις κατάλληλες, σύµφωνα µε την περίσταση, ενέργειες επείγουσας 

ανάγκης. 

 

OPS 1.290 

Προετοιµασία πτήσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι συντάσσεται επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης για κάθε 

σχεδιαζόµενη πτήση. 

 

β) Ο κυβερνήτης δεν εκτελεί πτήση εκτός εάν έχει βεβαιωθεί πλήρως ότι: 

 

1) Το αεροπλάνο είναι πτητικά ικανό· 
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2) Ο χειρισµός του αεροπλάνου δεν γίνεται κατά παράβαση των προβλεποµένων στον 

κατάλογο παρεκκλίσεων από τη διαµόρφωση (CDL)· 

 

3) ∆ιατίθενται τα απαιτούµενα, για την πτήση που πρόκειται να διεξαχθεί, όργανα και 

εξοπλισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις των Τµηµάτων ΙΑ και ΙΒ· 

 

4) Τα όργανα και ο εξοπλισµός βρίσκονται σε επιχειρησιακή κατάσταση µε την επιφύλαξη 

των όσων ορίζονται στον ΠΕΕ (MEL)· 

 

5) ∆ιατίθενται τα απαιτούµενα για την εκτέλεση της πτήσης µέρη του εγχειριδίου πτητικής 

λειτουργίας· 

 

6) ∆ιατίθενται επί του αεροπλάνου τα έγγραφα, οι συµπληρωµατικές πληροφορίες και τα 

έντυπα που αυτό πρέπει να φέρει σύµφωνα µε τις διατάξεις των OPS 1.125 και 

OPS 1.135· 

 

7) ∆ιατίθενται τρέχοντες γεωγραφικοί και αεροναυτικοί χάρτες και συναφής τεκµηρίωση 

ή ισοδύναµα δεδοµένα, τα οποία καλύπτουν τη σχεδιαζόµενη πτητική λειτουργία του 

αεροπλάνου, συµπεριλαµβανοµένης κάθε εύλογα αναµενόµενης παρέκκλισης. Σε αυτά 

περιλαµβάνονται πίνακες µετατροπής οι οποίοι απαιτούνται ενδεχοµένως για την 

υποστήριξη πτητικών λειτουργιών στις οποίες πρέπει να χρησιµοποιείται το µετρικό 

σύστηµα για το ύψος, το απόλυτο ύψος και τα επίπεδα πτήσης· 

 

8) ∆ιατίθενται οι κατάλληλες διευκολύνσεις και υπηρεσίες εδάφους που απαιτούνται για 

τη σχεδιαζόµενη πτήση· 

 

9) Είναι εφικτή, για τη σχεδιαζόµενη πτήση, η συµµόρφωση προς τις διατάξεις του 

εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά µε τα καύσιµα, τα 

λιπαντικά και το οξυγόνο, τα ελάχιστα απόλυτα ύψη ασφαλείας, τα επιχειρησιακά 

ελάχιστα αεροδροµίων και η διαθεσιµότητα αεροδροµίων εναλλαγής, όπου απαιτείται· 

 

10) Το φορτίο έχει κατάλληλα κατανεµηθεί και φυλάσσεται µε ασφαλή τρόπο· 
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11) Η µάζα του αεροπλάνου, κατά την έναρξη της τροχοδρόµησης απογείωσης, είναι τέτοια 

ώστε η πτήση µπορεί να εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Τµηµάτων ΣΤ έως 

Θ, ανάλογα µε την περίπτωση· και 

 

12) Είναι εφικτή η συµµόρφωση προς οποιονδήποτε πρόσθετο, σε εκείνους που 

καλύπτονται από τις διατάξεις των στοιχείων 9) και 11) ανωτέρω, επιχειρησιακό 

περιορισµό. 

 

OPS 1.295 

Επιλογή αεροδροµίων 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για την επιλογή αεροδροµίων προορισµού και/ή 

εναλλαγής, σύµφωνα µε την OPS 1.220, κατά το σχεδιασµό πτήσης. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να επιλέγει και να καθορίζει στο επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης 

αεροδρόµιο εναλλακτικής απογείωσης για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιστροφή 

στο αεροδρόµιο αναχώρησης για µετεωρολογικούς λόγους ή για λόγους επιδόσεων. Το 

αεροδρόµιο εναλλακτικής απογείωσης πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση: 

 

1) Για δικινητήρια αεροπλάνα, είτε: 

 

i) Πτήσης µίας ώρας µε ταχύτητα πλεύσης µε έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας 

σύµφωνα µε το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου σε κανονικές συνθήκες νηνεµίας 

µε βάση την πραγµατική µάζα απογείωσης· ή 

 

ii) Του εγκεκριµένου χρόνου παρέκκλισης του αεροµεταφορέα, µε την επιφύλαξη 

τυχόν περιορισµών από τον Πίνακα Ελάχιστου Εξοπλισµού (MEL), µέχρι δύο 

ώρες κατ’ ανώτατο όριο, µε ταχύτητα πλεύσης µε έναν κινητήρα εκτός 

λειτουργίας σύµφωνα µε το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου σε κανονικές 

συνθήκες νηνεµίας µε βάση την πραγµατική µάζα απογείωσης για αεροπλάνα και 

πληρώµατα µε άδεια ETOPS· ή 
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2) Πτήσης δύο ωρών µε ταχύτητα πλεύσης µε έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας σύµφωνα 

µε το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου σε κανονικές συνθήκες νηνεµίας µε βάση την 

πραγµατική µάζα απογείωσης για τρικινητήρια ή τετρακινητήρια αεροπλάνα· και 

 

3) Εάν το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου δεν περιέχει ταχύτητα πλεύσης µε έναν 

κινητήρα εκτός λειτουργίας, η ταχύτητα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τον 

υπολογισµό πρέπει να είναι εκείνη που επιτυγχάνεται µε τους υπόλοιπους κινητήρες 

στη µέγιστη συνεχή ισχύ. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να επιλέγει τουλάχιστον έναν εναλλακτικό προορισµό για κάθε 

πτήση IFR εκτός εάν: 

 

1) Ισχύουν αµφότερα: 

 

i) Η διάρκεια της σχεδιαζόµενης πτήσης από την απογείωση έως την προσγείωση 

δεν υπερβαίνει τις 6 ώρες· και 

 

ii) Στο αεροδρόµιο προορισµού διατίθενται και µπορούν να χρησιµοποιηθούν δύο 

ξεχωριστοί διάδροµοι και τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού στο 

αεροδρόµιο προορισµού, ή συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστηµα που 

αρχίζει 1 ώρα πριν και τελειώνει 1 ώρα µετά την υπολογιζόµενη ώρα άφιξης στον 

προορισµό, η οροφή είναι τουλάχιστον 2000 ft ή το ύψος κύκλου αεροδροµίου 

άνω των 500 ft, ανάλογα µε το ποια απόσταση είναι µεγαλύτερη, και η ορατότητα 

είναι τουλάχιστον 5 km· 

 

ή 

 

2) ο προορισµός είναι αποµονωµένος και δεν υπάρχει κανένας κατάλληλος εναλλακτικός 

προορισµός. 
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δ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να επιλέγει δύο εναλλακτικούς προορισµούς όταν: 

 

1) Τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι εντός 

περιόδου που αρχίζει 1 ώρα πριν και τελειώνει 1 ώρα µετά την υπολογιζόµενη ώρα 

άφιξης, οι καιρικές συνθήκες πρόκειται να είναι χειρότερες από τα ελάχιστα που 

ισχύουν βάσει της σχεδίασης· ή 

 

2) ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες µετεωρολογικές πληροφορίες. 

 

ε) Ο αεροµεταφορέας καθορίζει κάθε απαιτούµενοα) αεροδρόµιοα) εναλλαγής στο 

επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης. 

 

OPS 1.297 

Ελάχιστα σχεδιασµού για IFR πτήσεις 

 

α) Ελάχιστα σχεδιασµού για αεροδρόµια εναλλακτικής απογείωσης. Ο αεροµεταφορέας δεν 

επιλέγει αεροδρόµιο ως αεροδρόµιο εναλλακτικής απογείωσης εκτός εάν τα ενδεδειγµένα 

δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστηµα που αρχίζει 1 

ώρα πριν και τελειώνει 1 ώρα µετά την υπολογιζόµενη ώρα άφιξης στο αεροδρόµιο, οι 

καιρικές συνθήκες είναι ίδιες ή καλύτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα προσγείωσης που 

καθορίζονται σύµφωνα µε την OPS 1.225. Η οροφή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν οι 

µοναδικές διαθέσιµες προσεγγίσεις είναι µη ακριβείς προσεγγίσεις και/ή προσεγγίσεις στον 

κύκλο του αεροδροµίου. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε περιορισµός σχετικά µε πτητικές 

λειτουργίες µε έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας. 
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β) Ελάχιστα σχεδιασµού για αεροδρόµια προορισµού και εναλλακτικού προορισµού. Ο 

αεροµεταφορέας επιλέγει το αεροδρόµιο προορισµού και/ή το(τα) αεροδρόµιοα) 

εναλλακτικού προορισµού µόνο όταν τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή 

συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστηµα που αρχίζει 1 ώρα πριν και τελειώνει 1 ώρα 

µετά την υπολογιζόµενη ώρα άφιξης στο αεροδρόµιο, οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες ή 

καλύτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα σχεδιασµού ως εξής: 

 

1) Ελάχιστα σχεδιασµού για αεροδρόµιο προορισµού εκτός από αποµονωµένα αεροδρόµια 

προορισµού: 

 

i) Ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα που καθορίζεται σύµφωνα µε την OPS 1.225· 

και 

 

ii) Για µη ακριβή προσέγγιση ή προσέγγιση στον κύκλο του αεροδροµίου, η οροφή 

είναι ίδια µε ή υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος καθόδου· και 

 

2) Τα ελάχιστα σχεδιασµού για αεροδρόµιοα) εναλλαγής προορισµού και για 

αποµονωµένα αεροδρόµια προορισµού θα είναι σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 που 

ακολουθεί: 
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Πίνακας 1 

Ελάχιστα σχεδιασµού - Αεροδρόµια εναλλαγής κατά τη διαδροµή και προορισµού 

- Αποµονωµένα αεροδρόµια προορισµού 

 

Τύπος προσέγγισης Ελάχιστα σχεδιασµού 

Κατηγορία II και III Κατηγορία I (Σηµείωση 1) 

Κατηγορία I Μη ακριβείας 
(Σηµειώσεις 1 & 2) 

Μη ακριβείας Μη ακριβείας 
(Σηµειώσεις 1 & 2) συν 

200 ft/1000 m 

Κύκλος του αεροδροµίου Κύκλος του αεροδροµίου 
(Σηµειώσεις 2 & 3) 

 

Σηµείωση 1 Ορατή απόσταση διαδρόµου. 

 

Σηµείωση 2 Η οροφή πρέπει να είναι ίδια µε ή να υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος καθόδου. 

 

Σηµείωση 3 Ορατότητα 
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γ) Ελάχιστα σχεδιασµού για αεροδρόµιο εναλλαγής κατά τη διαδροµή. Ο αεροµεταφορέας δεν 

επιλέγει αεροδρόµιο ως αεροδρόµιο εναλλαγής κατά τη διαδροµή εκτός εάν τα ενδεδειγµένα 

δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστηµα που αρχίζει 1 

ώρα πριν και τελειώνει 1 ώρα µετά την υπολογιζόµενη ώρα άφιξης στο αεροδρόµιο, οι 

καιρικές συνθήκες είναι ίδιες ή καλύτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα σχεδιασµού σύµφωνα µε 

τον Πίνακα 1 ανωτέρω. 

 

δ) Ελάχιστα σχεδιασµού για αεροδρόµιο εναλλαγής κατά τη διαδροµή σύµφωνα µε ETOPS. Ο 

αεροµεταφορέας δεν επιλέγει ένα αεροδρόµιο ως αεροδρόµιο εναλλαγής κατά τη διαδροµή 

σύµφωνα µε ETOPS εκτός εάν τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή συνδυασµός 

αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστηµα που αρχίζει 1 ώρα πριν και τελειώνει 1 ώρα µετά την 

υπολογιζόµενη ώρα άφιξης στο αεροδρόµιο, οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες ή καλύτερες από 

τα ισχύοντα ελάχιστα σχεδιασµού σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 κατωτέρω, και σύµφωνα µε την 

άδεια ETOPS του αεροµεταφορέα. 
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Πίνακας 2 

Ελάχιστα σχεδιασµού - ETOPS 

 

Τύπος προσέγγισης Ελάχιστα σχεδιασµού 

(Ορατότητα διαδρόµου/Απαιτούµενη ορατότητα & ισχύουσα οροφή) 

 ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΜΕ 

 τουλάχιστον 2 χωριστές 
διαδικασίες προσέγγισης που 
βασίζονται σε 2 χωριστά 
βοηθήµατα που εξυπηρετούν 2 
χωριστούς διαδρόµους  

τουλάχιστον 2 χωριστές διαδικασίες 
προσέγγισης που βασίζονται σε 2 
χωριστά βοηθήµατα που εξυπηρετούν 
1 διάδροµο 

ή, 

τουλάχιστον 1 διαδικασία 
προσέγγισης που βασίζεται σε 1 
βοήθηµα που εξυπηρετεί 1 διάδροµο 

Προσέγγιση ακριβείας 
Κατηγορίας II, III (Σύστηµα 
ενόργανης προσέγγισης (ILS), 
Σύστηµα προσγείωσης 
µικροκυµάτων (MLS) 

Προσέγγιση ακριβείας 
Κατηγορίας I 

Ελάχιστα για προσέγγιση µη 
ακριβείας 

Προσέγγιση ακριβείας 
Κατηγορίας II (Σύστηµα 
ενόργανης προσέγγισης (ILS), 
Σύστηµα προσγείωσης 
µικροκυµάτων (MLS) 

Ελάχιστα προσέγγισης µη 
ακριβείας 

Ελάχιστα κύκλου του αεροδροµίου ή 
εάν δεν είναι διαθέσιµα, ελάχιστα 
προσέγγισης µη ακριβείας συν 200 
ft/1000 m 

Προσέγγιση µη ακριβείας Το χαµηλότερο από τα ελάχιστα 
προσέγγισης µη ακριβείας συν 
200 ft/1000 m ή τα ελάχιστα 
κύκλου του αεροδροµίου 

Το υψηλότερο από τα ελάχιστα 
κύκλου του αεροδροµίου ή τα 
ελάχιστα προσέγγισης µη ακριβείας 
συν 200 ft/1000 m 

Προσέγγιση κύκλου του 
αεροδροµίου 

Ελάχιστα κύκλου του αεροδροµίου 
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OPS 1.300 

Υποβολή σχεδίου πτήσης υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι καµία πτήση δεν εκτελείται εκτός εάν έχει υποβληθεί σχέδιο 

πτήσης υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας, ή δεν έχουν κατατεθεί επαρκείς πληροφορίες που 

επιτρέπουν την ενεργοποίηση των υπηρεσιών συναγερµού εάν χρειαστεί. 

 

OPS 1.305 

Ανεφοδιασµός/αφαίρεση καυσίµων ενώ οι επιβάτες επιβιβάζονται, 

είναι επιβιβασµένοι στο αεροπλάνο ή αποβιβάζονται 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.305) 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κανένα αεροπλάνο δεν ανεφοδιάζεται, ούτε αφαιρούνται από 

αυτό, µε αεροπορικά καύσιµα (Avgas) ή αεροπορικά καύσιµα ευρέως κλάσµατος (wide-cut) (π.χ. 

Jet-B ή ισοδύναµα) ή µείγµα, ενδεχοµένως, των ειδών αυτών καυσίµου που ενδέχεται να 

εµφανιστεί, όταν επιβιβάζονται, έχουν επιβιβασθεί ή αποβιβάζονται επιβάτες. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις, πρέπει να λαµβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις και το αεροπλάνο πρέπει να είναι 

κατάλληλα επανδρωµένο µε ειδικευµένο προσωπικό έτοιµο να αρχίσει και να καθοδηγήσει 

εκκένωση του αεροπλάνου µε τα πιο πρακτικά και πρόσφορα διαθέσιµα µέσα. 

 

OPS 1.307 

Ανεφοδιασµός/αφαίρεση καυσίµου τύπου «wide-cut» 

 

Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για τον ανεφοδιασµό/αφαίρεση καυσίµου τύπου 

wide-cut (π.χ. Jet B ή ισοδύναµο), εάν αυτό είναι απαραίτητο. 
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OPS 1.308 

Ώθηση (Push Back ) και ρυµούλκηση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες ώθησης και ρυµούλκησης είναι 

σύµφωνες µε τις σχετικές απαιτήσεις και τα πρότυπα της αεροπορίας. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι η τοποθέτηση των αεροπλάνων πριν ή µετά την 

τροχοδρόµηση δεν εκτελείται µε ρυµούλκηση χωρίς ράβδο ρυµούλκησης, εκτός εάν: 

 

1) το αεροπλάνο προστατεύεται εκ κατασκευής από βλάβες στο σύστηµα διεύθυνσης του 

ριναίου τροχού οφειλόµενες σε ρυµούλκηση χωρίς ράβδο ρυµούλκησης, ή 

 

2) υπάρχει σύστηµα/διαδικασία που να ειδοποιεί το πλήρωµα πτήσης ότι µία τέτοια βλάβη 

ενδέχεται να επέλθει ή έχει ήδη επέλθει, ή 

 

3) το όχηµα ρυµούλκησης χωρίς ράβδο ρυµούλκησης είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο 

ώστε να µην επιφέρει βλάβες στο αεροπλάνο. 

 

OPS 1.310 

Μέλη πληρώµατος σε σταθµούς 

 

α) Μέλη πληρώµατος πτήσης 

 

1) Στη διάρκεια απογείωσης και προσγείωσης κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης που 

πρέπει να βρίσκεται σε υπηρεσία στο θάλαµο διακυβέρνησης, πρέπει να βρίσκεται στη 

θέση του. 
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2) Σε όλες τις άλλες φάσεις της πτήσης, κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης που πρέπει 

να βρίσκεται σε υπηρεσία στο θάλαµο διακυβέρνησης, παραµένει στη θέση του εκτός 

εάν η απουσία του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση µε 

την πτητική λειτουργία, ή για φυσιολογικές ανάγκες, µε την προϋπόθεση ότι 

τουλάχιστον ένας χειριστής, µε τα κατάλληλα προσόντα, παραµένει συνέχεια στα 

χειριστήρια του αεροπλάνου. 

 

3) Σε όλες τις φάσεις της πτήσης, κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης που πρέπει να 

βρίσκεται σε υπηρεσία στο θάλαµο διακυβέρνησης, παραµένει σε επιφυλακή. Σε 

περίπτωση που σηµειωθεί χαλάρωση, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για να 

αντιµετωπισθεί. Εάν παρουσιασθεί απρόσµενη κόπωση, ο κυβερνήτης µπορεί να 

οργανώσει διαδικασία ελεγχόµενης ανάπαυσης, εφόσον ο φόρτος εργασίας το 

επιτρέπει. Η ελεγχόµενη ανάπαυση εξαιτίας γεγονότων αυτού του είδους δεν µπορεί επ’ 

ουδενί να θεωρηθεί µέρος περιόδου ανάπαυσης για τον υπολογισµό των περιορισµών 

που έχουν σχέση µε τον χρόνο πτήσης ούτε για να δικαιολογήσει χρόνο υπηρεσίας. 

 

β) Μέλη πληρώµατος θαλάµου επιβατών. Σε όλους τους θαλάµους του αεροπλάνου που 

καταλαµβάνονται από επιβάτες, τα απαιτούµενα µέλη πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

κάθονται στις καθορισµένες θέσεις τους στη διάρκεια των κρίσιµων φάσεων της πτήσης. 

 

OPS 1.315 

Βοηθητικά µέσα για εκκένωση λόγω έκτακτης ανάγκης 

 

Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι πριν την τροχοδρόµηση, την 

απογείωση και την προσγείωση, καθώς και όποτε κρίνεται ασφαλές και εφικτό, είναι οπλισµένο 

ένα βοηθητικό µέσο για εκκένωση λόγω έκτακτης ανάγκης, το οποίο τίθεται σε λειτουργία 

αυτόµατα. 
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OPS 1.320 

Καθίσµατα, ζώνες και ιµάντες ασφαλείας 

 

α) Μέλη πληρώµατος 

 

1) Στη διάρκεια απογείωσης και προσγείωσης, καθώς και όποτε κρίνεται απαραίτητο από 

τον κυβερνήτη για λόγους ασφάλειας, κάθε µέλος πληρώµατος ασφαλίζεται κατάλληλα 

µε όλες τις ζώνες και τους ιµάντες ασφαλείας που διατίθενται. 

 

2) Κατά τη διάρκεια των άλλων φάσεων της πτήσης, κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης 

στο θάλαµο διακυβέρνησης είναι προσδεµένο µε τη ζώνη ασφαλείας του ενώ βρίσκεται 

στη θέση του. 

 

β) Επιβάτες 

 

1) Πριν από την απογείωση και την προσγείωση, και κατά τη διάρκεια της 

τροχοδρόµησης, καθώς και όποτε κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, ο 

κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι κάθε επιβάτης του αεροσκάφους είναι καθισµένος σε 

κάθισµα ή σε θέση-κρεβάτι προσδεµένος κατάλληλα µε τη ζώνη, ή, όπου διατίθεται, 

τον ιµάντα ασφαλείας του. 

 

2) Ο αεροµεταφορέας προβλέπει και ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι η πολλαπλή κατοχή 

θέσεων του αεροπλάνου µπορεί να επιτραπεί µόνο σε συγκεκριµένα καθίσµατα και 

πραγµατοποιείται µόνο για έναν ενήλικα και ένα βρέφος/νήπιο που ασφαλίζονται 

κατάλληλα µε πρόσθετη κυκλική ζώνη ή άλλη διάταξη συγκράτησης. 
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OPS 1.325 

Εξασφάλιση θαλάµου επιβατών και χώρου(ων) µαγειρείου(ων) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι πριν την 

τροχοδρόµηση, την απογείωση και την προσγείωση δεν υπάρχουν εµπόδια στις εξόδους και 

στους διαδρόµους διαφυγής. 

 

β) Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι πριν την απογείωση και την προσγείωση, και όποτε κρίνεται 

απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, όλος ο εξοπλισµός και οι αποσκευές έχουν ασφαλιστεί 

κατάλληλα. 

 

OPS 1.330 

∆υνατότητα πρόσβασης στον εξοπλισµό επείγουσας ανάγκης 

 

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι ο σχετικός εξοπλισµός επείγουσας ανάγκης παραµένει εύκολα 

προσιτός για άµεση χρήση. 

 

OPS 1.335 

Κάπνισµα µέσα στο αεροπλάνο 

 

α) Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο που επιβαίνει στο αεροπλάνο δεν επιτρέπεται 

να καπνίζει: 

 

1) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας· 

 

2) Ενώ το αεροπλάνο βρίσκεται στο έδαφος εκτός εάν επιτραπεί ειδικά σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας· 

 

3) Έξω από καθορισµένες περιοχές καπνίσµατος, στο διάδροµο (στους διαδρόµους) και 

στην τουαλέτα (στις τουαλέτες)· 
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4) Σε διαµερίσµατα φορτίου και/ή άλλους χώρους όπου µεταφέρονται φορτία τα οποία δεν 

είναι αποθηκευµένα σε πυρίµαχα δοχεία ούτε καλύπτονται από καραβόπανο ανθεκτικό 

στις φλόγες· και 

 

5) Στους χώρους εκείνους του θαλάµου όπου παρέχεται οξυγόνο. 

 

OPS 1.340 

Μετεωρολογικές συνθήκες 

 

α) Σε πτήση IFR, ο κυβερνήτης: 

 

1) ∆εν αρχίζει την απογείωση· ούτε 

 

2) Συνεχίζει πέρα από το σηµείο από το οποίο ισχύει αναθεωρηµένο σχέδιο πτήσης στην 

περίπτωση εκ νέου σχεδιασµού κατά την πτήση, εκτός εάν είναι διαθέσιµες 

πληροφορίες οι οποίες δείχνουν ότι οι αναµενόµενες καιρικές συνθήκες στο 

αεροδρόµιο προορισµού και/ή στο(στα) απαιτούµενοα) εναλλακτικό(ά) αεροδρόµιοα) 

προορισµού που καθορίζονται στην OPS 1.295, είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα 

σχεδιασµού, που καθορίζονται στην OPS 1.297. 

 

β) Σε πτήση IFR ο κυβερνήτης δεν συνεχίζει πέρα από: 

 

1) Το κρίσιµο σηµείο, όταν χρησιµοποιείται η διαδικασία κρισίµου σηµείου· ή 

 

2) Το προκαθορισµένο σηµείο, όταν χρησιµοποιείται η διαδικασία του προκαθορισµένου 

σηµείου, εκτός εάν είναι διαθέσιµες πληροφορίες που δηλώνουν ότι οι αναµενόµενες 

καιρικές συνθήκες στο αεροδρόµιο προορισµού και/ή στο(στα) απαιτούµενο(-α) 

εναλλακτικό(-ά) αεροδρόµιο(-α) προορισµού που καθορίζονται στην OPS 1.295, είναι 

ίσες ή ανώτερες από τα ισχύοντα επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου, που 

καθορίζονται στην OPS 1.225. 
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γ) Σε πτήση µε όργανα (IFR), ο κυβερνήτης δεν συνεχίζει την πτήση προς το αεροδρόµιο του 

προγραµµατισµένου προορισµού εκτός εάν οι πλέον πρόσφατες διαθέσιµες πληροφορίες 

δείχνουν ότι, κατά την αναµενόµενη ώρα άφιξης, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο 

αεροδρόµιο προορισµού, ή σε ένα τουλάχιστον εναλλακτικό αεροδρόµιο προορισµού, είναι 

ίσες ή ανώτερες από τα βάσει σχεδίου ισχύοντα επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου. 

 

δ) Σε πτήση µε κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR), ο κυβερνήτης δεν αρχίζει την απογείωση 

εκτός εάν τα πλέον πρόσφατα δελτία ή ο συνδυασµός των πλέον πρόσφατων δελτίων και 

προγνώσεων καιρού, δείχνουν ότι οι µετεωρολογικές συνθήκες κατά µήκος της διαδροµής ή 

σε εκείνο το τµήµα της διαδροµής στο οποίο η πτήση πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε κανόνες 

πτήσεως εξ όψεως, είναι τέτοιες, στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να καθίσταται 

εφικτή η συµµόρφωση προς τους κανόνες αυτούς. 

 

OPS 1.345 

Πάγος και άλλα είδη ρύπανσης-διαδικασίες στο έδαφος 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται όταν είναι απαραίτητες 

επιθεωρήσεις αποπάγωσης και αντιπάγωσης καθώς και συναφείς επιθεωρήσεις του 

αεροπλάνου (των αεροπλάνων). 

 

β) Ο κυβερνήτης αρχίζει τη διαδικασία απογείωσης µόνο εάν οι εξωτερικές επιφάνειες δεν 

φέρουν κανένα κατάλοιπο που µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την επίδοση και/ή τη 

δυνατότητα ελέγχου του αεροπλάνου µε εξαίρεση όσα επιτρέπονται στο εγχειρίδιο πτήσεως 

αεροπλάνου. 
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OPS 1.346 

Πάγος και άλλα είδη ρύπανσης - διαδικασίες κατά την πτήση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για τις πτήσεις σε αναµενόµενες ή υφιστάµενες 

συνθήκες παγοποίησης. 

 

β) Ο κυβερνήτης δεν ξεκινά την πτήση ούτε πραγµατοποιεί σκοπίµως πτήση σε αναµενόµενες ή 

υφιστάµενες συνθήκες παγοποίησης εκτός εάν το αεροπλάνο είναι πιστοποιηµένο και 

εξοπλισµένο για να αντιµετωπίζει παρόµοιες συνθήκες. 

 

OPS 1.350 

Εφοδιασµός µε καύσιµα και λιπαντικά 

 

Ο κυβερνήτης δεν αρχίζει πτήση εκτός εάν έχει βεβαιωθεί ότι το αεροπλάνο είναι εφοδιασµένο 

τουλάχιστον µε την ποσότητα καυσίµων και λιπαντικών που έχει υπολογισθεί ότι απαιτείται για να 

ολοκληρώσει µε ασφάλεια την πτήση, λαµβάνοντας υπόψη τις αναµενόµενες επιχειρησιακές 

συνθήκες. 

 

OPS 1.355 

Συνθήκες απογείωσης 

 

Πριν αρχίσει την απογείωση, ο κυβερνήτης πρέπει να βεβαιώνεται ότι, σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες που διαθέτει, ο καιρός στο αεροδρόµιο και η κατάσταση του διαδρόµου που πρόκειται 

να χρησιµοποιηθεί δεν εµποδίζει ασφαλή απογείωση και αναχώρηση. 
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OPS 1.360 

Εφαρµογή ελαχίστων απογείωσης 

 

Πριν αρχίσει την απογείωση, ο κυβερνήτης πρέπει να βεβαιώνεται ότι η ορατότητα διαδρόµου ή η 

ορατότητα προς την κατεύθυνση της απογείωσης του αεροπλάνου είναι ίση ή µεγαλύτερη από το 

ισχύον ελάχιστο όριο. 

 

OPS 1.365 

Ελάχιστα απόλυτα ύψη πτήσης 

 

Ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης δεν πετά κάτω από τα 

καθορισµένα ελάχιστα απόλυτα ύψη εκτός εάν αυτό απαιτείται για την απογείωση ή την 

προσγείωση. 

 

OPS 1.370 

Εικονικές µη φυσιολογικές καταστάσεις στην πτήση 

 

Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι στη διάρκεια πτήσεων 

εµπορικών αεροµεταφορών δεν προσοµοιώνονται µη φυσιολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης που απαιτούν την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου των διαδικασιών για µη 

φυσιολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την προσοµοίωση 

µετεωρολογικών συνθηκών µε όργανα (IMC) µε τεχνητά µέσα. 

 

OPS 1.375 

∆ιαχείριση καυσίµων κατά την πτήση 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.375) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται ότι εκτελούνται οι έλεγχοι 

και η διαχείριση καυσίµων κατά την πτήση. 
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β) Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι η εναποµένουσα ποσότητα του χρησιµοποιήσιµου καυσίµου 

στη διάρκεια της πτήσης δεν είναι µικρότερη από την απαιτούµενη ποσότητα καύσιµου µέχρι 

το αεροδρόµιο στο οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί ασφαλής προσγείωση, µε διατήρηση 

του τελικού εφεδρικού καυσίµου. 

 

γ) Ο κυβερνήτης κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν τα υπολογιζόµενα 

χρησιµοποιήσιµα καύσιµα στην προσγείωση είναι λιγότερα από τα τελικά εφεδρικά καύσιµα. 

 

OPS 1.380 

παραµένει σκοπίµως κενό 

 

OPS 1.385 

Χρήση συµπληρωµατικού οξυγόνου 

 

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι τα µέλη του πληρώµατος πτήσης στα οποία έχει ανατεθεί η 

εκτέλεση ουσιωδών καθηκόντων για την ασφαλή λειτουργία του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της 

πτήσης, χρησιµοποιούν συµπληρωµατικό οξυγόνο συνεχώς οποτεδήποτε το απόλυτο ύψος θαλάµου 

υπερβαίνει τα 10.000 ft για διάστηµα άνω των 30 λεπτών και οποτεδήποτε το απόλυτο ύψος 

θαλάµου υπερβαίνει τα 13.000 ft. 
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OPS 1.390 

Κοσµική ακτινοβολία 

 

α) Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει υπόψη την έκθεση σε κοσµική ακτινοβολία όλων των µελών 

του πληρώµατος κατά την πτήση και ενώ βρίσκονται σε υπηρεσία (συµπεριλαµβανοµένης της 

τοποθέτησής τους) και λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για τα µέλη του πληρώµατος που 

ενδέχεται να εκτεθούν σε ακτινοβολία µεγαλύτερη από 1 mSv ετησίως, 

 

1) Εκτιµά την έκθεσή τους· 

 

2) Λαµβάνει υπόψη την εκτιµηθείσα έκθεση κατά την οργάνωση του προγραµµατισµού 

εργασίας, προκειµένου να µειώνει τις δόσεις στα µέλη του πληρώµατος µε υψηλή 

έκθεση·  

 

3) Ενηµερώνει τα αφορώµενα µέλη του πληρώµατος για τους κινδύνους για την υγεία 

τους λόγω της εργασίας τους· 

 

4) Εξασφαλίζει ότι ο προγραµµατισµός εργασίας για τις γυναίκες που είναι µέλη του 

πληρώµατος και έχουν γνωστοποιήσει στον αεροµεταφορέα ότι είναι έγκυοι, διατηρεί 

τη δόση που δέχεται το έµβρυο στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα και ότι, οπωσδήποτε, η 

δόση αυτή δεν υπερβαίνει το 1 mSv για το υπόλοιπο της κύησης· 

 

5) Εξασφαλίζει ότι τηρούνται ατοµικά µητρώα για τα µέλη του πληρώµατος που ενδέχεται 

να υποστούν υψηλή έκθεση. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στον 

ενδιαφερόµενο σε ετήσια βάση, καθώς και όταν παύουν να απασχολούνται στον 

αεροµεταφορέα. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 100 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

β) 1) Ο αεροµεταφορέας δεν χρησιµοποιεί επιχειρησιακά αεροπλάνο άνω των 15 000m 

(49 000 πόδια), εκτός εάν βρίσκεται σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ο 

εξοπλισµός που ορίζεται στην OPS 1.680 ή τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται 

στην OPS 1.680. 

 

2) ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης αρχίζει 

κάθοδο αµέσως µόλις είναι εφικτό όταν γίνει υπέρβαση των οριακών τιµών της δόσης 

κοσµικής ακτινοβολίας που ορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

OPS 1.395 

Ανίχνευση προσέγγισης εδάφους 

Όταν ανιχνευθεί υπερβολική προσέγγιση στο έδαφος από οποιοδήποτε µέλος του πληρώµατος 

πτήσης ή από σύστηµα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους, ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον 

οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης, εξασφαλίζει ότι πραγµατοποιούνται αµέσως 

διορθωτικές ενέργειες για να εδραιωθούν ασφαλείς συνθήκες πτήσης. 

 

OPS 1.398 

Χρησιµοποίηση εναέριου συστήµατος αποφυγής σύγκρουσης (ACAS) 

 

Ο αεροµεταφορέας θεσπίζει διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίζει ότι: 

 

α) Όταν εγκαθίσταται και τίθεται σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ένα ACAS, θα 

χρησιµοποιείται κατά την πτήση κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή Συµβουλών 

Επίλυσης (RA), εκτός εάν αυτό δεν κρίνεται σκόπιµο για τις επικρατούσες εκείνη τη στιγµή 

συνθήκες. 
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β) Όταν το ACAS ανιχνεύει αδικαιολόγητη εγγύτητα µε άλλο αεροπλάνο (RA), ο κυβερνήτης ή 

ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή της πτήσης διασφαλίζει ότι ξεκινούν 

πάραυτα διορθωτικές ενέργειες µε σκοπό την ασφαλή απεµπλοκή, εκτός εάν το παρείσακτο 

αεροπλάνο έχει εντοπισθεί οπτικά και έχει διαπιστωθεί ότι δεν συνιστά απειλή. 

 

OPS 1.400 

Συνθήκες προσέγγισης και προσγείωσης 

 

Πριν αρχίσει η προσέγγιση στο έδαφος, ο κυβερνήτης πρέπει να βεβαιώνεται ότι, σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες που διαθέτει, ο καιρός στο αεροδρόµιο και η κατάσταση του διαδρόµου που πρόκειται 

να χρησιµοποιηθεί δεν εµποδίζουν ασφαλή προσέγγιση, προσγείωση ή αποτυχηµένη προσέγγιση, 

λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο 

πτητικής λειτουργίας. 

 

OPS 1.405 

Έναρξη και συνέχιση προσέγγισης 

 

α) Ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης µπορεί να 

αρχίσει ενόργανη προσέγγιση ανεξάρτητα από την αναφερόµενη ορατότητα 

διαδρόµου/ορατότητα, όµως η προσέγγιση δεν πρέπει να συνεχιστεί πέρα από τον εξωτερικό 

ραδιοφάρο, ή αντίστοιχη θέση, εάν η αναφερόµενη ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα είναι 

µικρότερη από τα ισχύοντα ελάχιστα. 

 

β) Εφόσον δεν είναι διαθέσιµη η ορατότητα διαδρόµου, η τιµή ορατότητας διαδρόµου µπορεί να 

προκύψει µέσω της µετατροπής την αναφερόµενης ορατότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

στοιχείου η), του Προσαρτήµατος 1 στην OPS 1.430. 
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γ) Εάν, µετά τον εξωτερικό ραδιοφάρο ή αντίστοιχη θέση, σύµφωνα µε το στοιχείο α) ανωτέρω, 

η αναφερόµενη ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα είναι κατώτερη από το ισχύον ελάχιστο 

όριο, η προσέγγιση µπορεί να συνεχιστεί έως το κρίσιµο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος ή το 

ελάχιστο κρίσιµο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος. 

 

δ) Όταν δεν υπάρχει εξωτερικός ραδιοφάρος ή αντίστοιχη θέση, ο κυβερνήτης ή ο χειριστής 

στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης λαµβάνει την απόφαση να συνεχίσει ή να 

εγκαταλείψει την προσέγγιση πριν κατέβει κάτω από τα 1000 ft πάνω από το αεροδρόµιο στο 

τµήµα τελικής προσέγγισης. Εάν το ελάχιστο κρίσιιµο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος βρίσκεται 

στα 1000 ft πάνω από το αεροδρόµιο ή σε µικρότερο ύψος, ο χειριστής καθορίζει ύψος για 

κάθε διαδικασία προσέγγισης, κάτω από το οποίο η προσέγγιση δεν συνεχίζεται εάν η 

ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα είναι µικρότερη από τα ισχύοντα ελάχιστα. 

 

ε) Η προσέγγιση µπορεί να συνεχιστεί κάτω από το κρίσιµο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος ή 

ελάχιστο κρίσιµο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος και η προσγείωση µπορεί να ολοκληρωθεί µε 

την προϋπόθεση ότι το απαιτούµενο σηµείο αναφοράς οπτικής επαφής έχει οριστεί και 

διατηρείται στο κρίσιµο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος ή ελάχιστο κρίσιµο απόλυτο 

ύψος/σχετικό ύψος. 

 

στ) Η ορατότητα διαδρόµου στο σηµείο επαφής κατά την προσγείωση είναι πάντοτε πρωταρχικό 

στοιχείο. Εφόσον αναφέρεται και συντρέχει λόγος, η ορατότητα διαδρόµου στο µέσον του 

διαδρόµου και στο τέλος του αποτελούν επίσης πρωταρχικό στοιχείο. Η ελάχιστη τιµή 

ορατότητας διαδρόµου για το µέσον του διαδρόµου είναι 125 m ή, εάν η τιµή ορατότητας 

διαδρόµου που απαιτείται για το σηµείο επαφής είναι µικρότερη, 75 m για το τέλος του 

διαδρόµου. Για αεροπλάνα που είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα καθοδήγησης ή ελέγχου κατά 

τη φάση επιβράδυνσης, η ελάχιστη τιµή ορατότητας διαδρόµου για το µέσον του διαδρόµου 

είναι 75 m. 

 

Σηµείωση: η έκφραση «συντρέχει λόγος» στο πλαίσιο αυτό αφορά το µέρος του διαδρόµου που 

χρησιµοποιείται κατά τη φάση υψηλής ταχύτητας της προσγείωσης µέχρι ταχύτητας περίπου 60 

κόµβων. 
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OPS 1.410 

Επιχειρησιακές διαδικασίες - Ύψος διασταύρωσης του κατωφλίου 

 

Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθιερώνει επιχειρησιακές διαδικασίες σχεδιασµένες ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι το αεροπλάνο που χρησιµοποιείται για ακριβείς προσεγγίσεις διασταυρώνει το 

κατώφλι κατά ένα ασφαλές περιθώριο, όταν το αεροπλάνο βρίσκεται σε διαµόρφωση και απόλυτο 

ύψος προσγείωσης. 

 

OPS 1.415 

Μητρώο καταγραφής πτήσης 

 

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι συµπληρώνεται το µητρώο ταξιδιού. 

 

OPS 1.420 

Αναφορά συµβάντων 

α) Ορολογία 

 

1) Συµβάν. Γεγονός που δεν είναι ατύχηµα αλλά συνδέεται µε τη χρησιµοποίηση 

αεροσκάφους και θέτει σε κίνδυνο ή θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια 

της εκµετάλλευσής του. 

 

2) Σοβαρό συµβάν. Συµβάν συντελούµενο υπό συνθήκες από τις οποίες διαφαίνεται ότι 

παραλίγο να συνέβαινε ατύχηµα. 

 

3) Ατύχηµα. Γεγονός συνδεόµενο µε τη χρησιµοποίηση αεροσκάφους, το οποίο 

συντελείται µεταξύ της στιγµής επιβίβασης στο αεροσκάφος προσώπου που προτίθεται 

να πραγµατοποιήσει πτήση και της στιγµής κατά την οποία όλα τα πρόσωπα που έχουν 

επιβιβαστεί µ’ αυτή την πρόθεση έχουν αποβιβαστεί, εφόσον: 
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i) επέλθει θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός ενός προσώπου λόγω: 

 

Α) Του γεγονότος ότι αυτό βρισκόταν στο αεροσκάφος, 

 

Β) Άµεσης επαφής του µε οποιοδήποτε µέρος του αεροσκάφους, 

περιλαµβανοµένων µερών που τυχόν αποσπάστηκαν από το αεροσκάφος, ή 

 

Γ) Άµεσης έκθεσής του στα αέρια των στροβιλοκινητήρων εκτός, αν πρόκειται 

για κακώσεις οφειλόµενες σε φυσικά αίτια, για αυτοτραυµατισµούς ή 

τραυµατισµούς από άλλα πρόσωπα ή σε περίπτωση που ο τραυµατισµός 

συµβαίνει σε λαθρεπιβάτες που κρύβονται εκτός των ζωνών στις οποίες 

έχουν κανονικά πρόσβαση οι επιβάτες και το πλήρωµα, ή 

 

ii) το αεροσκάφος υποστεί βλάβη ή θραύση στα δοµικά του µέρη η οποία αλλοιώνει 

τα χαρακτηριστικά που αφορούν την δοµική αντοχή του, τις επιδόσεις του ή τα 

πτητικά του χαρακτηριστικά και για την οποία κανονικά απαιτείται σηµαντική 

επισκευή ή αντικατάσταση του συστατικού µέρους που έχει υποστεί βλάβη, εκτός 

αν πρόκειται για ζηµία ή βλάβη σε κινητήρα, εφόσον η ζηµία περιορίζεται στον 

κινητήρα, το περίβληµά του ή τα εξαρτήµατά του, ή για ζηµίες περιοριζόµενες 

στους έλικες, τα ακροπτερύγια, τις κεραίες, τα ελαστικά, το σύστηµα 

τροχοπέδησης, τα αεροδυναµικά περιβλήµατα ή σε µικρές οδοντώσεις ή 

διατρήσεις στο περίβληµα του αεροσκάφους, ή  

 

iii) το αεροσκάφος απολεσθεί ή δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης προς αυτό. 

 

β) Αναφορά περιστατικών. Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για την αναφορά 

περιστατικών, λαµβάνοντας υπόψη τις ευθύνες που περιγράφονται κατωτέρω και τις 

περιστάσεις που περιγράφονται στο στοιχείο δ) κατωτέρω. 
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1) Στην OPS 1.085β) προσδιορίζονται οι ευθύνες των µελών του πληρώµατος όσον αφορά 

την αναφορά περιστατικών που θέτουν, ή θα µπορούσαν να θέσουν, σε κίνδυνο την 

ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας. 

 

2) Ο κυβερνήτης ή ο χειριστής του αεροπλάνου υποβάλλει έκθεση στην Αρχή σχετικά µε 

οιοδήποτε περιστατικό που θέτει, ή θα µπορούσε ενδεχοµένως να θέσει, σε κίνδυνο την 

ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας. 

 

3) Οι αναφορές πρέπει να υποβάλλονται εντός 72 ωρών από τον εντοπισµό του 

περιστατικού, εκτός εάν αυτό παρεµποδίζεται από εξαιρετικές συνθήκες. 

 

4) Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι όλα τα γνωστά ή πιθανά τεχνικά ελαττώµατα και οι 

υπερβάσεις των τεχνικών περιορισµών που συνέβησαν ενώ ήταν υπεύθυνος για την 

πτήση, καταγράφονται στο τεχνικό µητρώο του αεροσκάφους. Εάν το ελάττωµα ή η 

υπέρβαση των τεχνικών περιορισµών θέτει, ή θα µπορούσε να θέσει, σε κίνδυνο την 

ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας, ο κυβερνήτης πρέπει επιπλέον να ξεκινά τη 

διαδικασία υποβολής έκθεσης στην Αρχή σύµφωνα µε το στοιχείο β) 2) κατωτέρω. 

 

5) Στην περίπτωση περιστατικών που αναφέρονται σύµφωνα µε το στοιχείο β, σηµεία 1, 2 

και 3, ανωτέρω, τα οποία οφείλονται ή συνδέονται µε οιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία 

ή ελάττωµα στο αεροπλάνο, τον εξοπλισµό του ή οιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισµού 

επίγειας υποστήριξης ή που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν δυσµενείς 

συνέπειες στη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροπλάνου, ο αεροµεταφορέας πρέπει επίσης να 

ενηµερώνει τον οργανισµό που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό ή τον προµηθευτή ή, 

εάν συντρέχει λόγος, τον οργανισµό που είναι υπεύθυνος για τη διαρκή αξιοπλοΐα, 

ταυτόχρονα µε την υποβολή της έκθεσης στην Αρχή. 
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γ) Αναφορά ατυχηµάτων και σοβαρών περιστατικών. 

 

Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για την αναφορά ατυχηµάτων και σοβαρών 

περιστατικών, λαµβάνοντας υπόψη τις ευθύνες που περιγράφονται κατωτέρω και τις 

περιστάσεις που περιγράφονται στο στοιχείο δ) κατωτέρω. 

 

1) Ο κυβερνήτης κοινοποιεί στον αεροµεταφορέα τυχόν ατυχήµατα ή σοβαρά περιστατικά 

που συνέβησαν ενώ ήταν υπεύθυνος για την πτήση. Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης 

δεν είναι σε θέση να υποβάλει τέτοια κοινοποίηση, αυτό το καθήκον αναλαµβάνεται 

από οιοδήποτε άλλο µέλος του πληρώµατος, εφόσον είναι σε θέση να το πράξει, 

λαµβανοµένης υπόψη της ιεράρχησης που έχει ορίσει ο αεροµεταφορέας. 

 

2) Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι η Αρχή στο κράτος του αεροµεταφορέα, η 

πλησιέστερη ενδεδειγµένη Αρχή (εάν δεν είναι η Αρχή στο κράτος του αεροµεταφορέα) 

και οιοσδήποτε άλλος οργανισµός απαιτείται από το κράτος του χειριστή να είναι 

ενήµερος, ειδοποιούνται µε το ταχύτερο διαθέσιµο µέσο για τυχόν ατύχηµα ή σοβαρό 

περιστατικό και - µόνο στην περίπτωση των ατυχηµάτων - τουλάχιστον πριν κινηθεί το 

αεροπλάνο, εκτός εάν εξαιρετικές περιστάσεις δεν το επιτρέπουν. 

 

3) Ο κυβερνήτης ή ο αεροµεταφορέας ενός αεροπλάνου υποβάλλει έκθεση στην αρχή στο 

κράτος του αεροµεταφορέα εντός 72 ωρών από τη στιγµή του ατυχήµατος ή του 

σοβαρού περιστατικού. 
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δ) Ειδικές εκθέσεις. 

 

Περιγράφονται στη συνέχεια τα συµβάντα για τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικές 

µέθοδοι γνωστοποίησης και υποβολής εκθέσεων: 

 

1) Περιστατικά εναέριας κυκλοφορίας. Ο κυβερνήτης ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την 

οικεία µονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας σχετικά µε το περιστατικό και την 

ενηµερώνει για την πρόθεσή του να υποβάλει έκθεση για περιστατικό εναέριας 

κυκλοφορίας µετά το πέρας της πτήσης, στις περιπτώσεις που ένα αεροσκάφος έχει 

εκτεθεί σε κίνδυνο κατά την πτήση από: 

 

i) Παρ’ ολίγο σύγκρουση µε κάποιο άλλο ιπτάµενο µέσο· 

 

ii) Πληµµελείς διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας ή έλλειψη συµµόρφωσης µε τις 

ισχύουσες διαδικασίες από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας ή 

από το πλήρωµα πτήσης· 

 

iii) Έλλειψη διευκολύνσεων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας. 

 

Επιπλέον, ο κυβερνήτης γνωστοποιεί το περιστατικό στην Αρχή. 

 

2) Συµβουλές επίλυσης εναερίου συστήµατος αποφυγής σύγκρουσης. Ο κυβερνήτης 

ειδοποιεί την οικεία µονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας και υποβάλλει 

έκθεση ACAS στην Αρχή όποτε ένα αεροσκάφος κατά την πτήση έχει 

πραγµατοποιήσει ελιγµό ανταποκρινόµενο σε Συµβουλές επίλυσης ACAS. 
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3) Κίνδυνοι λόγω πτηνών και προσκρούσεις πτηνών 

 

i) Ο κυβερνήτης ενηµερώνει αµέσως την τοπική µονάδα εξυπηρέτησης εναέριας 

κυκλοφορίας όποτε αντιλαµβάνεται ενδεχόµενο κίνδυνο από πτηνά. 

 

ii) Εάν αντιληφθεί πρόσκρουση µε πτηνά, ο κυβερνήτης υποβάλλει στην Αρχή, µετά 

την προσγείωση, γραπτή αναφορά για προσκρούσεις πτηνών κάθε φορά που 

αεροπλάνο για το οποίο είναι υπεύθυνος, υφίσταται προσκρούσεις πτηνών που 

έχουν ως αποτέλεσµα την πρόκληση σηµαντικών βλαβών στο αεροσκάφος ή την 

απώλεια ή τη δυσλειτουργία βασικών λειτουργιών του. Εάν η πρόσκρουση µε 

πτηνά ανακαλυφθεί όταν ο κυβερνήτης δεν θα είναι διαθέσιµος, υπεύθυνος για 

την υποβολή της έκθεσης είναι ο αεροµεταφορέας. 

 

4) Έκτακτη ανάγκη κατά την πτήση µε επικίνδυνα εµπορεύµατα στο αεροσκάφος. Σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την πτήση, ο κυβερνήτης ενηµερώνει, εφόσον το 

επιτρέπει η κατάσταση, την κατάλληλη µονάδα της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας σχετικά µε την ύπαρξη επικίνδυνων εµπορευµάτων στο αεροσκάφος. 

Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους ο κυβερνήτης συµµορφώνεται επίσης µε τις 

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεως που περιλαµβάνονται στην OPS 1.1225, εφόσον το 

περιστατικό συνδέεται µε τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. 

 

5) Παράνοµη παρέµβαση. Μετά από πράξη παράνοµης παρέµβασης επί του αεροσκάφους, 

ο κυβερνήτης ή, εν απουσία του ο χειριστής, υποβάλλει, το ταχύτερο δυνατό, έκθεση 

για την πράξη αυτή στην αρµόδια τοπική Αρχή και στην Αρχή στο κράτος του 

αεροµεταφορέα. (Βλέπε επίσης OPS 1.1245) 
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6) Εµφάνιση ενδεχόµενων επικίνδυνων συνθηκών. Ο κυβερνήτης ειδοποιεί την 

κατάλληλη µονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας το συντοµότερο δυνατόν όποτε 

συναντώνται ενδεχόµενες επικίνδυνες συνθήκες κατά τη διάρκεια της πτήσης, όπως 

κάποια ανωµαλία στις υπηρεσίες εδάφους ή στις δυνατότητες πλοήγησης, 

µετεωρολογικό φαινόµενο ή σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας. 

 

OPS 1.425 

Προς συµπλήρωση 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.270 

Εναποθήκευση αποσκευών και φορτίων 

 

Οι διαδικασίες που καθιερώνει ο αεροµεταφορέας προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

χειραποσκευές και τα φορτία εναποθηκεύονται κατάλληλα και µε ασφάλεια, πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Κάθε αντικείµενο που µεταφέρεται στο θάλαµο πρέπει να αποθηκεύεται αποκλειστικά σε 

θέση που µπορεί να το συγκρατήσει· 

 

2) ∆εν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των περιορισµών βάρους που είναι τοιχοκολληµένοι ή 

βρίσκονται παραπλεύρως στους χώρους εναποθήκευσης· 

 

3) Οι χώροι εναποθήκευσης κάτω από τα καθίσµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο εάν το 

κάθισµα δεν είναι εξοπλισµένο µε ράβδο συγκράτησης και οι αποσκευές έχουν τέτοιο 

µέγεθος που µπορούν να συγκρατηθούν επαρκώς από τον εξοπλισµό αυτό· 

 

4) ∆εν πρέπει να εναποθηκεύονται εµπορεύµατα σε τουαλέτες ή έναντι διαχωριστικών που δεν 

µπορούν να συγκρατήσουν εµπορεύµατα από µετακινήσεις προς τα εµπρός, πλαγίως ή προς 

τα πάνω και εάν τα διαχωριστικά δεν έχουν τοιχοκολληµένη ανακοίνωση που προσδιορίζει το 

µέγιστο βάρος που µπορεί να τοποθετηθεί εκεί· 
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5) Οι αποσκευές και τα φορτία που τοποθετούνται σε ερµάρια δεν πρέπει να έχουν µέγεθος 

τέτοιο που να εµποδίζουν το ασφαλές κλείσιµο των θυρών µε µάνδαλο· 

 

6) Οι αποσκευές και τα φορτία δεν πρέπει να τοποθετούνται σε µέρη όπου µπορούν να 

εµποδίζουν την πρόσβαση σε εξοπλισµό επείγουσας ανάγκης· και 

 

7) Πριν από την απογείωση, την προσγείωση, και κάθε φορά που ανάβουν οι φωτεινές ενδείξεις 

πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας, ή δίδεται παρόµοια εντολή, πρέπει να εκτελούνται οι 

κατάλληλοι ενδεχοµένως για τη συγκεκριµένη φάση της πτήσης έλεγχοι, για να 

εξασφαλίζεται ότι οι αποσκευές αποθηκεύονται σε µέρος όπου δεν µπορούν να εµποδίζουν 

την εκκένωση του αεροσκάφους ή δεν προκαλούν τραυµατισµό από πτώση (ή άλλη 

µετακίνηση). 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.305 

Ανεφοδιασµός/αφαίρεση καυσίµων ενώ οι επιβάτες επιβιβάζονται, 

είναι επιβιβασµένοι στο αεροπλάνο ή αποβιβάζονται 

 

Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθιερώνει επιχειρησιακές διαδικασίες για τον 

ανεφοδιασµό/αφαίρεση καυσίµων ενώ οι επιβάτες επιβιβάζονται, επιβαίνουν στο αεροπλάνο ή 

αποβιβάζονται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαµβάνονται οι εξής προφυλάξεις: 

 

1) Ένα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο πρέπει να παραµένει σε καθορισµένη θέση κατά τη διάρκεια 

λειτουργιών ανεφοδιασµού µε καύσιµα µε επιβάτες στο αεροπλάνο. Το εξουσιοδοτηµένο 

αυτό πρόσωπο πρέπει να είναι ικανό να χειριστεί διαδικασίες επείγουσας ανάγκης όσον 

αφορά την πυροπροστασία και την πυρόσβεση, το χειρισµό επικοινωνιών καθώς και την 

έναρξη και την καθοδήγηση εκκένωσης· 
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2) Συνάπτεται και διατηρείται αµφίδροµη επικοινωνία µέσω του συστήµατος ενδοεπικοινωνίας 

του αεροπλάνου ή άλλων κατάλληλων µέσων, µεταξύ του πληρώµατος εδάφους που 

εποπτεύει τον ανεφοδιασµό και του ειδικευµένου προσωπικού µέσα στο αεροπλάνο· 

 

3) Το πλήρωµα, το προσωπικό και οι επιβάτες πρέπει να προειδοποιούνται ότι θα 

πραγµατοποιηθεί ανεφοδιασµός /αφαίρεση καυσίµων· 

 

4) Οι ενδείξεις «Προσδεθείτε» («Fasten Seat Belts») πρέπει να είναι σβηστές· 

 

5) Οι ενδείξεις «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» («NO SMOKING») πρέπει να είναι 

αναµµένες, µαζί µε τον εσωτερικό φωτισµό, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός των εξόδων 

κινδύνου· 

 

6) Πρέπει να δοθούν οδηγίες στους επιβάτες να λύσουν τις ζώνες των καθισµάτων τους και να 

µην καπνίζουν· 

 

7) Επί του αεροπλάνου πρέπει να βρίσκεται επαρκές προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα 

προσόντα, το οποίο θα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιµότητας για άµεση εκκένωση επείγουσας 

ανάγκης· 

 

8) Εάν ανιχνευθεί η παρουσία ατµών καυσίµου στο εσωτερικό του αεροπλάνου, ή δηµιουργηθεί 

οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος κατά τη διάρκεια ανεφοδιασµού/αφαίρεσης καυσίµων, ο 

ανεφοδιασµός καυσίµων πρέπει να σταµατά αµέσως· 

 

9) Ο χώρος του εδάφους κάτω από τις εξόδους που προορίζονται για εκκένωση επείγουσας 

ανάγκης και οι περιοχές ανάπτυξης ολισθητήρα πρέπει να διατηρούνται καθαροί· και 

 

10) Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλή και γρήγορη εκκένωση. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.375 

∆ιαχείριση καυσίµων κατά την πτήση 

 

α) Έλεγχοι καυσίµου κατά την πτήση 

 

1) Ο κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι σε τακτά διαστήµατα διεξάγονται έλεγχοι των 

καυσίµων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Τα εναποµένοντα καύσιµα πρέπει να 

καταγράφονται και να αξιολογούνται προκειµένου: 

 

i) Να συγκρίνεται η πραγµατική κατανάλωση µε την προγραµµατισµένη 

κατανάλωση· 

 

ii) Να ελέγχεται ότι τα εναποµένοντα καύσιµα αρκούν για την ολοκλήρωση της 

πτήσης· και 

 

iii) Να υπολογίζονται τα καύσιµα που αναµένεται να εναποµείνουν κατά την άφιξη 

στον προορισµό. 

 

2) Τα σχετικά δεδοµένα καυσίµου πρέπει να καταγράφονται. 
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β) ∆ιαχείριση καυσίµων κατά την πτήση. 

 

1) Εάν, ως επακόλουθο ελέγχου των καυσίµων στη διάρκεια της πτήσης, τα 

υπολογιζόµενα καύσιµα που αναµένεται να εναποµείνουν κατά την άφιξη στον 

προορισµό είναι λιγότερα από τα απαιτούµενα καύσιµα εναλλαγής συν τα τελικά 

εφεδρικά καύσιµα, ο κυβερνήτης πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες κυκλοφορίας 

και λειτουργίας που επικρατούν στο αεροδρόµιο προορισµού, κατά µήκος της 

διαδροµής διαφοροποίησης προς αεροδρόµιο εναλλαγής και στο εναλλακτικό 

αεροδρόµιο προορισµού, προκειµένου να αποφασίσει εάν θα κατευθυνθεί στο 

αεροδρόµιο προορισµού ή θα παρεκκλίνει από την πορεία του, έτσι ώστε να 

προσγειωθεί τουλάχιστον µε τα τελικά εφεδρικά καύσιµα. 

 

2) Εν πτήσει προς αποµονωµένο αεροδρόµιο: 

 

Καθορίζεται το τελευταίο πιθανό σηµείο παρέκκλισης για διαθέσιµο αεροδρόµιο 

εναλλαγής κατά τη διαδροµή. Πριν φθάσει σε αυτό το σηµείο, ο κυβερνήτης αξιολογεί 

τα καύσιµα που εκτιµάται ότι εναποµένουν µέχρι το αποµονωµένο αεροδρόµιο, τις 

καιρικές συνθήκες, τις συνθήκες κυκλοφορίας και λειτουργίας που επικρατούν στο 

αποµονωµένο αεροδρόµιο, καθώς και στα αεροδρόµια εναλλαγής, πριν αποφασίσει εάν 

θα προχωρήσει στο αποµονωµένο αεροδρόµιο ή θα παρεκκλίνει προς αεροδρόµιο 

εναλλαγής. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ 

 

OPS 1.430 

Επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου - Γενικά 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.430) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καθορίζει, για κάθε αεροδρόµιο που σχεδιάζεται να χρησιµοποιηθεί, 

επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου, τα οποία δεν είναι χαµηλότερα από τις τιµές που 

ορίζονται στο Προσάρτηµα 1. Η µέθοδος καθορισµού των εν λόγων ελαχίστων πρέπει να 

είναι αποδεκτή από την Αρχή. Τα ελάχιστα αυτά δεν είναι χαµηλότερα από εκείνα που µπορεί 

να καθορισθούν για παρόµοια αεροδρόµια από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το 

αεροδρόµιο, εκτός εάν έχουν ειδικά εγκριθεί από το κράτος. 

 

Σηµείωση: Η ανωτέρω παράγραφος δεν εµποδίζει τον υπολογισµό ελαχίστων κατά την πτήση για 

µη προγραµµατισµένο αεροδρόµιο εναλλαγής, εάν πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

αποδεκτή µέθοδο. 

 

β) Κατά τον καθορισµό των επιχειρησιακών ελαχίστων αεροδροµίου τα οποία ισχύουν σε κάθε 

συγκεκριµένη λειτουργία, ο αεροµεταφορέας πρέπει να λαµβάνει πλήρως υπόψη: 

 

1) Τον τύπο, την επίδοση και τα χαρακτηριστικά χειρισµού του αεροπλάνου· 

 

2) Τη σύνθεση του πληρώµατος πτήσης, τις ικανότητες και την πείρα τους· 

 

3) Τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των διαδρόµων που µπορεί να επιλεγούν για 

χρήση· 

 

4) Την επάρκεια και επίδοση των διαθέσιµων βοηθηµάτων εξ όψεως προσέγγισης 

αεροδροµίου και βοηθηµάτων εδάφους µη οπτικής επαφής· 
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5) Τον εξοπλισµό που φέρει το αεροπλάνο για σκοπούς ναυτιλίας και/ή ελέγχου του 

ίχνους πτήσης, ανάλογα µε την περίπτωση, στη διάρκεια της απογείωσης, της 

προσέγγισης, της επίπλευσης, της προσγείωσης, της τροχοδρόµησης µετά την 

προσγείωση και της αποτυχηµένης προσέγγισης· 

 

6) Τα εµπόδια στις περιοχές προσέγγισης, αποτυχηµένης προσέγγισης και ανόδου που 

είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και τα 

απαραίτητα περιθώρια αποφυγής εµποδίων· 

 

7) Το απόλυτο/σχετικό ύψος αποφυγής εµποδίων για τις διαδικασίες ενόργανης 

προσέγγισης· και 

 

8) Τα µέσα για τον καθορισµό και την αναφορά µετεωρολογικών συνθηκών. 

 

γ) Οι κατηγορίες αεροπλάνου που µνηµονεύονται στο παρόν Τµήµα πρέπει να προσδιορίζονται 

σύµφωνα µε τη µέθοδο που ορίζεται στο Προσάρτηµα 2 στην OPS 1.430, στοιχείο γ). 

 

OPS 1.435 

Ορολογία 

 

Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν Τµήµα έχουν την ακόλουθη έννοια: 

 

1) Κύκλος αεροδροµίου. Η φάση οπτικής επαφής στο πλαίσιο ενόργανης προσέγγισης για να 

τεθεί το αεροσκάφος σε θέση προσγείωσης σε διάδροµο που δεν βρίσκεται σε κατάλληλη 

θέση για κατ’ ευθείαν προσέγγιση. 

 

2) ∆ιαδικασίες χαµηλής ορατότητας. Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται σε ένα αεροδρόµιο 

προκειµένου να εξασφαλίζονται ασφαλείς λειτουργίες στη διάρκεια προσεγγίσεων 

αεροπλάνων κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ και απογειώσεων χαµηλής ορατότητας. 
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3) Απογείωση µε χαµηλή ορατότητα. Απογείωση όπου η ορατότητα διαδρόµου είναι µικρότερη 

από 400 m. 

 

4) Σύστηµα ελέγχου πτήσης. Σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει σύστηµα αυτόµατης προσγείωσης 

και/ή υβριδικό σύστηµα προσγείωσης. 

 

5) Σύστηµα ελέγχου πτήσης µε παθητική λειτουργία υπό αστοχία. Σύστηµα ελέγχου πτήσης µε 

παθητική λειτουργία υπό αστοχία είναι εκείνο στο οποίο, σε περίπτωση βλάβης, δεν 

δηµιουργείται κάποια κατάσταση µεταβολής της ισορροπίας ή απόκλιση από το ίχνος πτήσης 

ή στάση, αλλά η προσγείωση δεν ολοκληρώνεται αυτόµατα. Στην περίπτωση αυτόµατου 

συστήµατος ελέγχου πτήσης µε παθητική λειτουργία υπό αστοχία, ο χειριστής αναλαµβάνει 

τον έλεγχο του αεροπλάνου µετά από βλάβη. 

 

6) Σύστηµα ελέγχου πτήσης που λειτουργεί υπό αστοχία. Σύστηµα ελέγχου πτήσης που 

λειτουργεί υπό αστοχία είναι εκείνο στο οποίο, σε περίπτωση βλάβης κάτω από το ύψος 

επιφυλακής, η προσέγγιση, η επίπλευση και η προσγείωση µπορούν να ολοκληρωθούν 

αυτόµατα. Σε περίπτωση βλάβης, το αυτόµατο σύστηµα προσγείωσης λειτουργεί ως σύστηµα 

µε παθητική λειτουργία υπό αστοχία. 

 

7) Υβριδικό σύστηµα προσγείωσης που λειτουργεί υπό αστοχία. Σύστηµα που αποτελείται από 

πρωτεύον σύστηµα αυτόµατης προσγείωσης που λειτουργεί υπό αστοχία και δευτερεύον 

ανεξάρτητο σύστηµα καθοδήγησης που επιτρέπει στο χειριστή να ολοκληρώσει την 

προσγείωση χειροκίνητα µετά από βλάβη στο πρωτεύον σύστηµα. 

 

Σηµείωση: ένα τυπικό δευτερεύον ανεξάρτητο σύστηµα καθοδήγησης αποτελείται από 

επιλεγµένη απεικόνιση δεδοµένων ή ενδείξεων των οργάνων πάνω σε οθόνη που παρέχει 

καθοδήγηση, που συνήθως παίρνει τη µορφή πληροφορίας εντολής, αλλά µπορεί 

εναλλακτικά να αποτελεί πληροφορία σχετικά µε την κατάσταση (ή την παρέκκλιση). 

 

8) Προσέγγιση µε παρατήρηση εδάφους. Προσέγγιση κατά την οποία µέρος ή ολόκληρη η 

διαδικασία προσέγγισης µε όργανα δεν ολοκληρώνεται και η προσέγγιση εκτελείται µε 

αναφορά οπτικής επαφής µε το έδαφος. 
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OPS 1.440 

Πτητική λειτουργία µε χαµηλή ορατότητα - Γενικοί κανόνες πτητικής λειτουργίας 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.440) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν εκτελεί καµία πτητική λειτουργία κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ, εκτός εάν: 

 

1) Κάθε συγκεκριµένο αεροπλάνο έχει λάβει πιστοποίηση για πτητικές λειτουργίες µε 

ύψος απόφασης µικρότερο από 200 ft, ή κανένα ύψος απόφασης, και είναι εξοπλισµένο 

σύµφωνα µε τις CS-AWO για τις πτητικές λειτουργίες παντός καιρού ή φέρει 

ισοδύναµο εξοπλισµό αποδεκτό από την Αρχή· 

 

2) Έχει τοποθετηθεί και διατηρείται κατάλληλο σύστηµα που καταγράφει επιτυχείς και 

ανεπιτυχείς προσεγγίσεις και/ή αυτόµατες προσγειώσεις ώστε να παρακολουθείται η 

γενική ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας· 

 

3) Οι πτητικές λειτουργίες είναι εγκεκριµένες από την Αρχή· 

 

4) Το πλήρωµα πτήσης αποτελείται τουλάχιστον από 2 χειριστές· και 

 

5) Το ύψος απόφασης καθορίζεται µε ραδιοϋψόµετρο. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας δεν εκτελεί απογειώσεις χαµηλής ορατότητας µε ορατότητα διαδρόµου 

µικρότερη από 150 m (αεροπλάνα κατηγορίας Α, Β και Γ) ή 200 m (αεροπλάνα κατηγορίας 

∆) εκτός εάν έχουν εγκριθεί από την Αρχή. 
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OPS 1.445 

Πτητική λειτουργία µε χαµηλή ορατότητα - Παράγοντες 

που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σχετικά µε το αεροδρόµιο 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν χρησιµοποιεί αεροδρόµιο για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ 

εκτός εάν το αεροδρόµιο έχει εγκριθεί για πτητικές λειτουργίες αυτού του είδους από το 

κράτος στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόµιο. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας βεβαιώνεται ότι έχουν θεσπιστεί διαδικασίες χαµηλής ορατότητας, και ότι 

εφαρµόζονται στα αεροδρόµια εκείνα όπου πρόκειται να εκτελούνται πτητικές λειτουργίες 

χαµηλής ορατότητας. 

 

OPS 1.450 

Πτητική λειτουργία µε χαµηλή ορατότητα - εκπαίδευση και προσόντα 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.450) 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, πριν από την εκτέλεση απογείωσης µε χαµηλή ορατότητα και 

πτητικών λειτουργιών κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ: 

 

1) Κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης: 

 

i) Πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και ελέγχου που καθορίζονται στο Προσάρτηµα 1 

περιλαµβανοµένης της εκπαίδευσης µε προσοµοιωτή πτήσης σε πτητική λειτουργία έως 

τις προσήκουσες, στην έγκριση κατηγορίας ΙΙ/ΙΙΙ του αεροµεταφορέα, οριακές τιµές 

ορατότητας διαδρόµου και ύψους απόφασης· και 

 

ii) ∆ιαθέτει τα προσόντα που καθορίζονται στο Προσάρτηµα 1. 
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2) Η εκπαίδευση και ο έλεγχος πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε λεπτοµερές πρόγραµµα 

µαθηµάτων που έχει εγκριθεί από την Αρχή και περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας. Η εκπαίδευση αυτή είναι συµπληρωµατική εκείνης που καθορίζεται στο Τµήµα 

Ι∆· και 

 

3) Τα προσόντα του πληρώµατος πτήσης είναι συγκεκριµένα για τη λειτουργία και τον τύπο του 

αεροπλάνου. 

 

OPS 1.455 

Πτητική λειτουργία µε χαµηλή ορατότητα - επιχειρησιακές διαδικασίες 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.455) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες και οδηγίες προς χρήση για απογείωση 

µε χαµηλή ορατότητα και πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ. Οι διαδικασίες αυτές 

πρέπει να περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και περιέχουν τα καθήκοντα 

των µελών πληρώµατος πτήσης στη διάρκεια τροχοδρόµησης, απογείωσης, επίπλευσης, 

προσγείωσης, τροχοδρόµησης µετά την προσγείωση και αποτυχηµένης προσέγγισης, 

ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

β) Ο κυβερνήτης βεβαιώνεται ότι: 

 

1) Πριν αρχίσει απογείωση µε χαµηλή ορατότητα ή προσέγγιση κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ, είναι 

ικανοποιητική η κατάσταση των διευκολύνσεων οπτικής και µη οπτικής επαφής. 

 

2) Πριν αρχίσει απογείωση µε χαµηλή ορατότητα ή προσέγγιση κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ, 

εφαρµόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες χαµηλής ορατότητας, σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες που λαµβάνονται από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας· 

και 

 

3) Πριν αρχίσει απογείωση µε χαµηλή ορατότητα, µε ορατότητα διαδρόµου µικρότερη 

από 150 m (αεροπλάνα κατηγορίας Α, Β και Γ), ή 200 m (αεροπλάνα κατηγορίας ∆), ή 

προσέγγιση κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ, τα µέλη του πληρώµατος πτήσης διαθέτουν τα 

κατάλληλα προσόντα. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 120 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

OPS 1.460 

Λειτουργία µε χαµηλή ορατότητα - ελάχιστος εξοπλισµός 

 

α) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας 

περιλαµβάνει τον ελάχιστο εξοπλισµό που πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση επιχειρησιακής 

λειτουργίας κατά την έναρξη απογείωσης µε χαµηλή ορατότητα ή προσέγγισης κατηγορίας ΙΙ 

ή ΙΙΙ, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου ή άλλο εγκεκριµένο έγγραφο. 

 

β) Ο κυβερνήτης βεβαιώνεται ότι η κατάσταση του αεροπλάνου και των σχετικών εναέριων 

συστηµάτων είναι κατάλληλη για τη συγκεκριµένη πτητική λειτουργία που πρόκειται να 

εκτελεστεί. 

 

OPS 1.465 

Ελάχιστα πτητικής λειτουργίας για πτήσεις εξ όψεως (VFR) 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.465) 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Οι πτήσεις εξ όψεως (VFR) διεξάγονται σύµφωνα µε τους κανόνες πτήσης εξ όψεως και 

σύµφωνα µε τον πίνακα στο Προσάρτηµα 1 στην OPS 1.465. 

 

2) ∆εν αρχίζουν ειδικές πτήσεις εξ όψεως όταν η ορατότητα είναι µικρότερη από 3 km και δεν 

εκτελούνται διαφορετικά όταν η ορατότητα είναι µικρότερη από 1,5 km. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.430 

Επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδροµίου 

 

α) Ελάχιστα Απογείωσης 

 

1) Γενικά 

 

i) Τα ελάχιστα απογείωσης που καθιερώνονται από τον αεροµεταφορέα πρέπει να 

εκφράζονται ως όρια ορατότητας ή ορατότητας διαδρόµου, λαµβάνοντας υπόψη 

όλους τους σχετικούς παράγοντες για κάθε αεροδρόµιο που σχεδιάζεται να 

χρησιµοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά του αεροπλάνου. Όποτε υπάρχει 

συγκεκριµένη ανάγκη να γίνουν αντιληπτά και να αποφευχθούν εµπόδια στην 

αναχώρηση και/ή για αναγκαστική προσγείωση, πρέπει να καθορίζονται 

συµπληρωµατικοί όροι (π.χ. οροφή). 

 

ii) Ο κυβερνήτης δεν αρχίζει απογείωση εκτός εάν οι καιρικές συνθήκες στο 

αεροδρόµιο αναχώρησης είναι ίδιες ή καλύτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα για 

την προσγείωση στο αεροδρόµιο εκείνο εκτός εάν είναι διαθέσιµο κατάλληλο 

αεροδρόµιο εναλλακτικής απογείωσης. 

 

iii) Όταν η αναφερόµενη µετεωρολογική ορατότητα είναι µικρότερη από εκείνη που 

απαιτείται για απογείωση και η ορατότητα διαδρόµου δεν αναφέρεται, η 

απογείωση µπορεί να αρχίσει µόνο εάν ο κυβερνήτης µπορεί να καθορίσει ότι η 

ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα κατά µήκος του διαδρόµου απογείωσης είναι 

ίση ή µεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούµενη. 

 

iv) Όταν δεν υπάρχει αναφερόµενη µετεωρολογική ορατότητα ή ορατότητα 

διαδρόµου, η απογείωση µπορεί να αρχίσει µόνο εάν ο κυβερνήτης µπορεί να 

καθορίσει ότι η ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα κατά µήκος του διαδρόµου 

απογείωσης είναι ίση ή µεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούµενη. 
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2) Αναφορά οπτικής επαφής. Τα ελάχιστα απογείωσης πρέπει να επιλέγονται ώστε να 

εξασφαλίζεται επαρκής καθοδήγηση για τον έλεγχο του αεροπλάνου σε περίπτωση 

τόσο διακοπείσας απογείωσης σε δυσµενείς συνθήκες όσο και συνεχιζόµενης 

απογείωσης µετά από αστοχία της κρίσιµης µονάδας ισχύος. 

 

3) Απαιτούµενη ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα 

 

i) Για πολυκινητήρια αεροπλάνα, των οποίων η επίδοση είναι τέτοια ώστε, σε 

περίπτωση βλάβης της κρίσιµης µονάδας ισχύος σε οποιαδήποτε σηµείο κατά τη 

διάρκεια της απογείωσης, το αεροπλάνο µπορεί είτε να σταµατήσει είτε να 

συνεχίσει την απογείωση έως σχετικό ύψος 1500 ft πάνω από το αεροδρόµιο ενώ 

αποφεύγει τα εµπόδια κατά τα απαιτούµενα περιθώρια, τα ελάχιστα απογείωσης 

που καθορίζονται από έναν αεροµεταφορέα πρέπει να εκφράζονται ως τιµές 

ορατότητας διαδρόµου/ορατότητας που δεν είναι χαµηλότερες από εκείνες που 

ορίζονται στον πίνακα 1 κατωτέρω, µε εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 4) 

κατωτέρω: 

 

Πίνακας 1 

Ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα για απογείωση 

 

Ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα απογείωσης 
∆ιευκολύνσεις Ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα 

(Σηµείωση 3) 
Μηδέν (µόνον κατά τη διάρκεια της ηµέρας) 500 m 
Φωτισµός άκρων διαδρόµου και/ή σήµανση 
κεντρικής γραµµής (άξονα) 

250/300 m 
(Σηµειώσεις 1 & 2) 

Φωτισµός άκρων διαδρόµου και κεντρικής 
γραµµής (άξονα) 

200/250 m 
(Σηµείωση 1) 

Φωτισµός άκρων διαδρόµου και κεντρικής 
γραµµής (άξονα) και πολλαπλή πληροφορία 
ορατότητας διαδρόµου 

150/200 m 
(Σηµειώσεις 1 & 4) 

 

Σηµείωση 1: Οι υψηλότερες τιµές ισχύουν για αεροπλάνα κατηγορίας ∆. 

Σηµείωση 2: Για νυχτερινές επιχειρήσεις απαιτούνται τουλάχιστον φώτα άκρων και 

τέλους διαδρόµου. 
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