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Σηµείωση 3: Η αναφερόµενη τιµή ορατότητας διαδρόµου/ορατότητας που είναι 

αντιπροσωπευτική του αρχικού τµήµατος της διαδροµής απογείωσης 

µπορεί να αντικατασταθεί µε εκτίµηση του πιλότου. 

Σηµείωση 4: Η απαιτούµενη τιµή ορατότητας διαδρόµου πρέπει να επιτευχθεί για 

όλα τα σχετικά σηµεία αναφοράς ορατότητας διαδρόµου, µε την 

εξαίρεση της σηµείωσης 3 ανωτέρω. 

 

ii) Για πολυκινητήρια αεροπλάνα των οποίων η επίδοση είναι τέτοια ώστε δεν 

µπορούν να συµµορφωθούν µε τους όρους επίδοσης του στοιχείου α), σηµείο 3, 

σηµείο i), σε περίπτωση βλάβης της κρίσιµης µονάδας ισχύος, ενδέχεται να είναι 

αναγκαίο να προσγειωθούν αµέσως και να έχουν ορατή επαφή και να αποφύγουν 

τα εµπόδια στην περιοχή της απογείωσης. Αεροπλάνα αυτού του είδους µπορούν 

να εκτελούν πτητική λειτουργία σύµφωνα µε τα ακόλουθα ελάχιστα απογείωσης 

µε την προϋπόθεση ότι µπορούν να συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα κριτήρια 

αποφυγής εµποδίων, υποθέτοντας βλάβη του κινητήρα στο καθορισµένο σχετικό 

ύψος. Τα ελάχιστα απογείωσης που καθιερώνονται από τον αεροµεταφορέα 

πρέπει να βασίζονται στο σχετικό ύψος από το οποίο µπορεί να καταρτίζεται το 

καθαρό ίχνος πτήσης κατά την απογείωση µε έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας. 

Τα χρησιµοποιούµενα ελάχιστα ορατότητας διαδρόµου δεν µπορούν να είναι 

χαµηλότερα από τις τιµές που ορίζονται στον Πίνακα 1 ανωτέρω ή στον Πίνακα 2 

κατωτέρω. 

 

Πίνακας 2 

Υποτιθέµενο σχετικό ύψος µε βλάβη (κράτηση) κινητήρα πάνω από τον διάδροµο 

σε σχέση µε ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα 

 

Ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα απογείωσης - ίχνος πτήσης 
Υποτιθέµενο σχετικό ύψος µε βλάβη 
(κράτηση) κινητήρα πάνω από τον 

διάδροµο απογείωσης 

Ορατότητα διαδρόµου/ορατότητα 
(Σηµείωση 2) 

< 50 ft 200 m 
51 - 100 ft 300 m 
101 - 150 ft 400 m 
151 - 200 ft 500 m 
201 - 300 ft 1000 m 

> 300 ft 1500 m (Σηµείωση 1) 
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Σηµείωση 1: Τα 1500 m ισχύουν επίσης εάν δεν µπορεί να προκύψει ίχνος πτήσης 

θετικής απογείωσης. 

 

Σηµείωση 2: Η αναφερόµενη τιµή ορατότητας διαδρόµου/ορατότητας που είναι 

αντιπροσωπευτική του αρχικού τµήµατος της διαδροµής απογείωσης 

µπορεί να αντικατασταθεί µε εκτίµηση του πιλότου. 

 

iii) Όταν δεν υπάρχει αναφερόµενη ορατότητα διαδρόµου ή µετεωρολογική 

ορατότητα, ο κυβερνήτης δεν αρχίζει απογείωση εκτός εάν µπορεί να καθορίσει 

ότι οι πραγµατικές συνθήκες πληρούν τα ισχύοντα ελάχιστα απογείωσης. 

 

4) Εξαιρέσεις από τις διατάξεις του στοιχείου α), σηµείο 3, σηµείο i), ανωτέρω: 

 

i) Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Αρχής, και µε την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων Α) έως Ε) κατωτέρω, ο 

αεροµεταφορέας µπορεί να µειώσει τα ελάχιστα απογείωσης σε ορατότητα 

διαδρόµου 125 m (αεροπλάνα κατηγορίας Α, Β και Γ) ή 150 m (αεροπλάνα 

κατηγορίας ∆) όταν: 

 

Α) Ισχύουν διαδικασίες µε χαµηλή ορατότητα· 

 

Β) Λειτουργεί φωτισµός κεντρικής γραµµής (άξονα) υψηλής έντασης 

τοποθετηµένα ανά 15 m ή λιγότερο και φώτα άκρων υψηλής έντασης 

τοποθετηµένα ανά 60 m ή λιγότερο· 

 

Γ) Τα µέλη πληρώµατος πτήσης έχουν ολοκληρώσει µε ικανοποιητικό τρόπο 

εκπαίδευση σε προσοµοιωτή πτήσης· 
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∆) Υφίσταται οπτικό τµήµα 90 m από το θάλαµο διακυβέρνησης στην αρχή 

της διαδροµής απογείωσης· και 

 

Ε) Η απαιτούµενη τιµή ορατότητας διαδρόµου έχει επιτευχθεί για όλα τα 

σχετικά σηµεία αναφοράς ορατότητας διαδρόµου. 

 

ii) Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Αρχής, ο αεροµεταφορέας αεροπλάνου που 

χρησιµοποιεί εγκεκριµένο σύστηµα πλευρικής καθοδήγησης για απογείωση 

µπορεί να µειώσει τα ελάχιστα απογείωσης σε ορατότητα διαδρόµου µικρότερη 

από 125 m (αεροπλάνα κατηγορίας Α, Β και Γ) ή 150 m (αεροπλάνα κατηγορίας 

∆), αλλά όχι χαµηλότερη από 75 m, µε την προϋπόθεση ότι διατίθενται 

διευκολύνσεις και προστασία διαδρόµου ισοδύναµου επιπέδου προς τους 

χειρισµούς προσγείωσης κατηγορίας ΙΙΙ. 

 

β) Προσέγγιση µη ακριβείας 

 

1) Ελάχιστα συστήµατος 

 

i) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ελάχιστα συστήµατος για 

διαδικασίες προσέγγισης µη ακριβείας, οι οποίες βασίζονται στη χρησιµοποίηση 

ενόργανης προσγείωσης (ILS) χωρίς ίχνος καθόδου (µόνο ραδιοφάρος 

ευθυγράµµισης διαδρόµου προσγείωσης (LLZ)), παγκατευθυντικού ραδιοφάρου 

πολύ υψηλής συχνότητας (VOR), µη κατευθυντικού ραδιοφάρου (NDB), 

προσέγγισης µε ραντάρ επιτήρησης (SRA) και πολύ υψηλής συχνότητας σταθµού 

εύρεσης κατεύθυνσης (VDF), δεν είναι χαµηλότερα από τις τιµές ελάχιστου 

ύψους καθόδου (MDH) που ορίζονται στον Πίνακα 3 κατωτέρω. 
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Πίνακας 3 

Ελάχιστα συστήµατος για βοηθήµατα προσέγγισης µη ακριβείας 

 

Ελάχιστα συστήµατος 
∆ιευκόλυνση Το πλέον χαµηλό ΕΥΚ 
ILS (κανένα ίχνος καθόδου - LLZ) 250 ft 
προσέγγιση µε ραντάρ επιτήρησης (SRA) 
(τερµατίζουσα σε ½ ναυτ. µίλι) 

250 ft 

προσέγγιση µε ραντάρ επιτήρησης (SRA) 
(τερµατίζουσα σε 1 ναυτ. µίλι) 

300 ft 

προσέγγιση µε ραντάρ επιτήρησης (SRA) 
(τερµατίζουσα σε 2 ναυτ. µίλια) 

350 ft 

VOR 300 ft 
VOR/DME 250 ft 
NDB 300 ft 
VDF (QDM & QGH) 300 ft 

 

2) Ελάχιστο ύψος καθόδου. Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ελάχιστο 

ύψος καθόδου για προσέγγιση µη ακριβείας δεν είναι χαµηλότερο από: 

 

i) Το σχετικό ύψος αποφυγής εµποδίων/όριο αποφυγής εµποδίων για την κατηγορία 

του αεροπλάνου· ή 

 

ii) Το ελάχιστο του συστήµατος. 
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3) Αναφορά οπτικής επαφής. Ο χειριστής µπορεί να µην συνεχίσει προσέγγιση κάτω από 

το ελάχιστο κρίσιµο απόλυτο ύψος/ύψος απόφασης εκτός εάν µία τουλάχιστον από τις 

ακόλουθες αναφορές οπτικής επαφής για τον προβλεπόµενο διάδροµο είναι ευδιάκριτη 

και αναγνωρίσιµη από το χειριστή: 

 

i) Τα στοιχεία του συστήµατος φωτισµού προσέγγισης· 

 

ii) Το κατώφλι· 

 

iii) Οι σηµάνσεις κατωφλίου· 

 

iv) Τα φώτα κατωφλίου· 

 

v) Τα φώτα αναγνώρισης κατωφλίου· 

 

vi) Ο ενδείκτης οπτικού ίχνους καθόδου· 

 

vii) Η ζώνη επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση ή οι 

σηµάνσεις ζώνης επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση· 

 

viii) Τα φώτα ζώνης επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση· 
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ix) Τα φώτα άκρων διαδρόµου· ή 

 

x) Άλλες αναφορές οπτικής επαφής αποδεκτές από την Αρχή. 

 

4) Απαιτούµενη ορατότητα διαδρόµου. Τα κατώτερα ελάχιστα που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από αεροµεταφορέα για προσεγγίσεις µη ακριβείας είναι: 

 

Πίνακας 4α 

Ορατότητα διαδρόµου για προσέγγιση µη ακριβείας - πλήρεις διευκολύνσεις 

 

Ορατότητα διαδρόµου για προσέγγιση µη ακριβείας 

Πλήρεις διευκολύνσεις (Σηµειώσεις 1, 5, 6 και 7) 

ΕΥΚ Ορατότητα διαδρόµου/κατηγορία αεροπλάνου 

 A B Γ ∆ 

250- 299 ft 800 m 800 m 800 m 1200 m 

300 - 449 ft 900 m 1000 m 1000 m 1400 m 

450 - 649 ft 1000 m 1200 m 1200 m 1600 m 

650 ft και άνω 1200 m 1400 m 1400 m 1800 m 
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Πίνακας 4β 

Ορατότητα διαδρόµου για προσέγγιση µη ακριβείας - ενδιάµεσες διευκολύνσεις 

 

Ελάχιστα για προσέγγιση µη ακριβείας 

Ενδιάµεσες διευκολύνσεις (Σηµειώσεις 2, 5, 6 και 7) 

ΕΥΚ Ορατότητα διαδρόµου/κατηγορία αεροπλάνου 

 A B Γ ∆ 

250- 299 ft 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 

300 - 449 ft 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

450 - 649 ft 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 

650 ft και άνω 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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Πίνακας 4γ 

Ορατότητα διαδρόµου για προσέγγιση µη ακριβείας - βασικές διευκολύνσεις 

 

Ελάχιστα για προσέγγιση µη ακριβείας 

Βασικές διευκολύνσεις (Σηµειώσεις 3, 5, 6 και 7) 

ΕΥΚ Ορατότητα διαδρόµου/κατηγορία αεροπλάνου 

 A B Γ ∆ 

250 - 299 ft 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

300 - 449 ft 1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 

450 - 649 ft 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

650 ft και άνω 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 

Πίνακας 4δ 

Ορατότητα διαδρόµου για προσέγγιση µη ακριβείας - Μηδενικές διευκολύνσεις 

φώτων προσέγγισης 

 

Ελάχιστα για προσέγγιση µη ακριβείας 

Μηδενικές διευκολύνσεις φώτων προσέγγισης (Σηµειώσεις 4, 5, 6 και 7) 

ΕΥΚ Ορατότητα διαδρόµου/κατηγορία αεροπλάνου 

 A B Γ ∆ 

250 - 299 ft 1000 m 1500 m 1600 m 1800 m 

300 - 449 ft 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

450 - 649 ft 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

650 ft και άνω 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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Σηµείωση 1: Οι πλήρεις διευκολύνσεις περιλαµβάνουν σηµάνσεις διαδρόµου 720 m ή 

περισσότερο πάνω από τα φώτα προσέγγισης υψηλής/µέσης έντασης, φώτα 

άκρων διαδρόµου, φώτα κατωφλιού και φώτα τέλους διαδρόµου. Τα φώτα 

πρέπει να είναι αναµµένα. 

 

Σηµείωση 2: Οι ενδιάµεσες διευκολύνσεις περιλαµβάνουν σηµάνσεις διαδρόµου 420-719 

m πάνω από τα φώτα προσέγγισης υψηλής/µέσης έντασης, φώτα άκρων 

διαδρόµου, φώτα κατωφλιού και φώτα τέλους διαδρόµου. Τα φώτα πρέπει 

να είναι αναµµένα. 

 

Σηµείωση 3: Οι βασικές διευκολύνσεις περιλαµβάνουν σηµάνσεις διαδρόµου, <420 m 

πάνω από τα φώτα προσέγγισης υψηλής/µέσης έντασης, οποιοδήποτε µήκος 

από τα φώτα προσέγγιση χαµηλής έντασης, φώτα άκρων διαδρόµου, φώτα 

κατωφλιού και φώτα τέλους διαδρόµου. Τα φώτα πρέπει να είναι αναµµένα. 

 

Σηµείωση 4: Οι µηδενικές διευκολύνσεις φώτων προσέγγισης περιλαµβάνουν σηµάνσεις 

διαδρόµου, φώτα άκρων διαδρόµου, φώτα κατωφλιού, φώτα τέλους 

διαδρόµου ή καθόλου φώτα. 

 

Σηµείωση 5: Οι πίνακες ισχύουν µόνο για συµβατικές προσεγγίσεις µε ονοµαστικό ίχνος 

καθόδου έως και 4°. Μεγαλύτερες γωνίες ίχνους καθόδου απαιτούν 

συνήθως η καθοδήγηση οπτικού ίχνους καθόδου (π.χ. ΡΑΡΙ) να είναι επίσης 

ορατή στο ελάχιστο ύψος καθόδου. 

 

Σηµείωση 6: Οι ανωτέρω αριθµοί είναι είτε η αναφερόµενη ορατότητα διαδρόµου είτε η 

µετεωρολογική ορατότητα που µετατρέπεται σε ορατότητα διαδρόµου 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου η) κατωτέρω. 

 

Σηµείωση 7: Το ΕΥΚ του Πίνακα 4α, 4β, 4γ και 4δ αφορά τον αρχικό υπολογισµό του 

ΕΥΚ. Όταν επιλέγεται η συσχετιζόµενη ορατότητα διαδρόµου, δεν είναι 

ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η στρογγυλοποίηση στα πλησιέστερα δέκα ft, 

η οποία µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί για επιχειρησιακούς σκοπούς, π.χ. 

µετατροπή σε ελάχιστο κρίσιµο απόλυτο ύψος. 
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5) Νυχτερινές επιχειρήσεις. Για νυχτερινές επιχειρήσεις, πρέπει να είναι αναµµένα 

τουλάχιστον τα φώτα άκρων διαδρόµου, κατωφλιού και τέλους διαδρόµου. 

 

γ) Προσέγγιση ακριβείας - πτητικές λειτουργίες κατηγορίας Ι 

 

1) Γενικά. Πτητική λειτουργία κατηγορίας Ι είναι ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση 

ακριβείας µε χρησιµοποίηση ILS, MLS ή PAR µε ύψος απόφασης όχι µικρότερο από 

200 ft και ορατότητα διαδρόµου όχι µικρότερη από 550 m. 

 

2) Ύψος απόφασης. Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ύψος απόφασης που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για προσέγγιση ακριβείας κατηγορίας Ι, δεν είναι 

µικρότερο από: 

 

i) Το ελάχιστο ύψος απόφασης που προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσεως 

αεροπλάνου (ΕΠΑ), εάν αναφέρεται· 

 

ii) Το ελάχιστο σχετικό ύψος στο οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το βοήθηµα της 

προσέγγισης ακριβείας χωρίς την απαιτούµενη αναφορά οπτικής επαφής· 

 

iii) Το σχετικό ύψος αποφυγής εµποδίων/όριο αποφυγής εµποδίων για την κατηγορία 

του αεροπλάνου· ή 

 

iv) 200 ft. 
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3) Αναφορά οπτικής επαφής. Ο χειριστής µπορεί να µην συνεχίσει προσέγγιση κάτω από 

το ύψος απόφασης της κατηγορίας Ι, που καθορίζεται σύµφωνα µε το στοιχείο γ), 

σηµείο 2) ανωτέρω, εκτός εάν µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες αναφορές οπτικής 

επαφής για τον προβλεπόµενο διάδροµο είναι ευδιάκριτη και αναγνωρίσιµη από το 

χειριστή: 

 

i) τα στοιχεία του συστήµατος φωτισµού προσέγγισης· 

 

ii) το κατώφλι· 

 

iii) οι σηµάνσεις κατωφλίου· 

 

iv) τα φώτα κατωφλιού· 

 

v) τα φώτα αναγνώρισης κατωφλίου· 

 

vi) ο ενδείκτης οπτικού ίχνους καθόδου· 

 

vii) η ζώνη επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση ή οι 

σηµάνσεις ζώνης επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση· 

 

viii) τα φώτα ζώνης επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση· ή 

 

ix) ο φωτισµός άκρων διαδρόµου. 

 

4) Απαιτούµενη ορατότητα διαδρόµου. Τα κατώτερα ελάχιστα που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από αεροµεταφορέα για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας Ι είναι: 
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Πίνακας 5 

Ορατότητα διαδρόµου για προσέγγιση κατηγορίας Ι 

σε σχέση µε τις διευκολύνσεις και το ύψος απόφασης 

 

Ελάχιστα κατηγορίας Ι 
∆ιευκολύνσεις/ορατότητα διαδρόµου (Σηµείωση 5) Ύψος 

απόφασης 
(Σηµείωση 7) 

Πλήρεις 
(Σηµειώσεις 

1 & 6) 

Ενδιάµεσες 
(Σηµειώσεις 

2 & 6) 

Βασικές 
(Σηµειώσεις 

3 & 6) 

Μηδενικές 
(Σηµειώσεις 

4 & 6) 
200 ft 550 m 700 m 800 m 1000 m 
201- 250 ft 600 m 700 m 800 m 1000 m 
251-300 ft 650 m 800 m 900 m 1200 m 
301 ft και άνω 800 m 900 m 1000 m 1200 m 

 

Σηµείωση 1: Οι πλήρεις διευκολύνσεις περιλαµβάνουν σηµάνσεις διαδρόµου 720 m ή 

περισσότερο πάνω από τα φώτα προσέγγισης υψηλής/µέσης έντασης, φώτα 

άκρων διαδρόµου, φώτα κατωφλιού και φώτα τέλους διαδρόµου. Τα φώτα 

πρέπει να είναι αναµµένα. 

 

Σηµείωση 2: Οι ενδιάµεσες διευκολύνσεις περιλαµβάνουν σηµάνσεις διαδρόµου 

420-719 m πάνω από τα φώτα προσέγγισης υψηλής/µέσης έντασης, φώτα 

άκρων διαδρόµου, φώτα κατωφλιού και φώτα τέλους διαδρόµου. Τα φώτα 

πρέπει να είναι αναµµένα. 

 

Σηµείωση 3: Οι βασικές διευκολύνσεις περιλαµβάνουν σηµάνσεις διαδρόµου, <420 m 

πάνω από τα φώτα προσέγγισης υψηλής/µέσης έντασης, οποιοδήποτε µήκος 

από τα φώτα προσέγγισης χαµηλής έντασης, φώτα άκρων διαδρόµου, φώτα 

κατωφλιού και φώτα τέλους διαδρόµου. Τα φώτα πρέπει να είναι αναµµένα. 

 

Σηµείωση 4: Οι µηδενικές διευκολύνσεις φώτων προσέγγισης περιλαµβάνουν σηµάνσεις 

διαδρόµου, φώτα άκρων διαδρόµου, φώτα κατωφλιού, φώτα τέλους 

διαδρόµου ή καθόλου φώτα. 
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Σηµείωση 5: Οι ανωτέρω αριθµοί είναι είτε η αναφερόµενη ορατότητα διαδρόµου είτε η 
µετεωρολογική ορατότητα που µετατρέπεται σε ορατότητα διαδρόµου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου η) κατωτέρω. 

 
Σηµείωση 6: Ο πίνακας ισχύει µόνο για συµβατικές προσεγγίσεις µε γωνία ίχνους 

καθόδου έως και 4°. 
 
Σηµείωση 7: Το ύψος απόφασης (ΑΣΥ) που ορίζεται στον Πίνακα 5 αναφέρεται στον 

αρχικό υπολογισµό του ΑΣΥ. Όταν επιλέγεται η συσχετιζόµενη ορατότητα 
διαδρόµου, δεν είναι ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η στρογγυλοποίηση στα 
πλησιέστερα δέκα ft, η οποία µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί για 
επιχειρησιακούς σκοπούς (π.χ. µετατροπή σε κρίσιµο απόλυτο ύψος). 

 
5) Πτητική λειτουργία µονοµελούς πληρώµατος. Για πτητική λειτουργία µονοµελούς 

πληρώµατος, ο αεροµεταφορέας πρέπει να υπολογίζει την ελάχιστη ορατότητα 
διαδρόµου για όλες τις προσεγγίσεις σύµφωνα µε την OPS 1.430 και το παρόν 
Προσάρτηµα. Ορατότητα διαδρόµου µικρότερη από 800 m δεν επιτρέπεται εκτός εάν 
χρησιµοποιείται κατάλληλος αυτόµατος πιλότος σε συνδυασµό µε σύστηµα ενόργανης 
προσγείωσης (ILS) ή σύστηµα προσγείωσης µικροκυµάτων (MLS), περίπτωση κατά 
την οποία ισχύουν τα συνήθη ελάχιστα. Το ύψος απόφασης που εφαρµόζεται δεν πρέπει 
να είναι µικρότερο από 1,25 Χ το ελάχιστο σχετικό ύψος χρήσης για τον αυτόµατο 
πιλότο. 

 
6) Νυχτερινές επιχειρήσεις. Για νυχτερινές επιχειρήσεις, πρέπει να είναι αναµµένα 

τουλάχιστον τα φώτα άκρων διαδρόµου, κατωφλιού και τέλους διαδρόµου. 
 
δ) Προσέγγιση ακριβείας - Πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ 

 
1) Γενικά. Πτητική λειτουργία κατηγορίας ΙΙ είναι ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση 

ακριβείας µε τη χρήση συστήµατος ενόργανης προσγείωσης (ILS) ή συστήµατος 
προσγείωσης µικροκυµάτων (MLS) µε: 
 
i) Ύψος απόφασης κάτω από 200 ft αλλά όχι µικρότερο από 100 ft· και 
 
ii) Ορατότητα διαδρόµου τουλάχιστον 300 m. 
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2) Ύψος απόφασης. Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ύψος απόφασης για 

πτητική λειτουργία κατηγορίας ΙΙ δεν είναι µικρότερο από: 

 

i) Το ελάχιστο ύψος απόφασης που προσδιορίζεται στο ΕΠΑ, εάν αναφέρεται· 

 

ii) Το ελάχιστο σχετικό ύψος στο οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το βοήθηµα της 

προσέγγισης ακριβείας χωρίς την απαιτούµενη αναφορά οπτικής επαφής· 

 

iii) Το σχετικό ύψος αποφυγής εµποδίων/όριο αποφυγής εµποδίων για την κατηγορία 

του αεροπλάνου· 

 

iv) Το ύψος απόφασης στο οποίο το πλήρωµα πτήσης είναι εξουσιοδοτηµένο να 

εκτελεί πτητική λειτουργία, ή 

 

v) 100 ft. 

 

3) Αναφορά οπτικής επαφής. Ο χειριστής µπορεί να µην συνεχίσει προσέγγιση κάτω από 

το ύψος απόφασης κατηγορίας ΙΙ, που καθορίζεται σύµφωνα µε το στοιχείο δ), σηµείο 

2) ανωτέρω, εκτός εάν επιτυγχάνεται, και µπορεί να διατηρηθεί, αναφορά οπτικής 

επαφής που περιέχει τµήµα από 3 τουλάχιστον διαδοχικά φώτα που είναι φώτα της 

κεντρικής γραµµής (του άξονα) προσέγγισης, ή φώτα ζώνης επαφής τροχών 

αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση, ή φώτα κεντρικής γραµµής (άξονα) 

διαδρόµου, ή φώτα τέλους διαδρόµου, ή συνδυασµός αυτών. Η αναφορά οπτικής 

επαφής αυτή πρέπει να περιλαµβάνει πλευρικό στοιχείο των διευκολύνσεων εδάφους, 

δηλαδή οριζόντια δοκό φωτισµού προσέγγισης ή το κατώφλι προσγείωσης ή συστοιχία 

φώτων ζώνης επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση. 
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4) Απαιτούµενη ορατότητα διαδρόµου. Τα κατώτερα ελάχιστα που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από αεροµεταφορέα για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ είναι: 

 

Πίνακας 6 

Ορατότητα διαδρόµου για προσέγγιση κατηγορίας ΙΙ σε σχέση µε το ΑΣΥ 

 

Ελάχιστα κατηγορίας ΙΙ 

Αυτόµατη σύζευξη κάτω από το ΑΣΥ (Βλέπε Σηµείωση 1) Ύψος απόφασης 

Ορατότητα 
διαδρόµου/αεροπλάνο 
κατηγορίας A, B & Γ 

Ορατότητα 
διαδρόµου/ εροπλάνο 

κατηγορίας ∆ 

100 ft - 120 ft 300 m 300 m 
(Σηµείωση 2)/350 m 

121 ft - 140 ft 400 m 400 m 

141 ft και άνω 450 m 450 m 

 

Σηµείωση 1: Η αναφορά στην «αυτόµατη σύζευξη κάτω από το ΑΣΥ» στον παρόντα 

πίνακα σηµαίνει συνεχή χρήση του αυτόµατου συστήµατος ελέγχου πτήσης 

σε σχετικό ύψος που δεν είναι µεγαλύτερο από το 80% του ισχύοντος ΑΣΥ. 

Συνεπώς, οι απαιτήσεις πτητικής ικανότητας µπορούν, µέσω του ελάχιστου 

σχετικού ύψους εµπλοκής για το αυτόµατο σύστηµα ελέγχου πτήσης, να 

επηρεάσουν το ΑΣΥ που πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 

 

Σηµείωση 2: Τα 300 m µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αεροπλάνο κατηγορίας ∆ που 

πραγµατοποιεί αυτόµατη προσγείωση. 

 

ε) Προσέγγιση ακριβείας - Πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙΙ 

 

1) Γενικά. Οι πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙΙ υποδιαιρούνται ως εξής: 
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i) Πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙΙ Α. Ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση 

ακριβείας µε χρήση συστήµατος ενόργανης προσγείωσης (ILS) ή συστήµατος 

προσγείωσης µικροκυµάτων (MLS) µε: 

 

Α) Ύψος απόφασης µικρότερο από 100 ft· και 

 

Β) Ορατότητα διαδρόµου τουλάχιστον 200 m. 

 

ii) Πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙΙ B. Ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση 

ακριβείας µε χρήση συστήµατος ενόργανης προσγείωσης (ILS) ή συστήµατος 

προσγείωσης µικροκυµάτων (MLS) µε: 

 

Α) Ύψος απόφασης µικρότερο από 50 ft, ή χωρίς ύψος απόφασης· και 

 

Β) Ορατότητα διαδρόµου µικρότερη από 200 m, αλλά όχι µικρότερη από 75 m. 

 

Σηµείωση: εφόσον το ύψος απόφασης (DH) και η ορατότητα διαδρόµου (RVR) δεν 

εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία, η RVR καθορίζει την κατηγορία στην οποία 

εµπίπτει η πτητική λειτουργία. 

 

2) Ύψος απόφασης. Για πτητικές λειτουργίες στις οποίες χρησιµοποιείται ύψος απόφασης, 

ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ύψος απόφασης δεν είναι µικρότερο 

από: 

 

i) Το ελάχιστο ύψος απόφασης που προσδιορίζεται στο ΕΠΑ, εάν αναφέρεται· 

 

ii) Το ελάχιστο σχετικό ύψος στο οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το βοήθηµα της 

προσέγγισης ακριβείας χωρίς την απαιτούµενη αναφορά οπτικής επαφής· ή 

 

iii) Το ύψος απόφασης στο οποίο το πλήρωµα πτήσης είναι εξουσιοδοτηµένο να 

εκτελεί πτητική λειτουργία. 
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3) Πτητικές λειτουργίες χωρίς ύψος απόφασης. Πτητικές λειτουργίες χωρίς ύψος 

απόφασης µπορούν να εκτελούνται µόνο εάν: 

 

i) Το ΕΠΑ επιτρέπει πτητική λειτουργία χωρίς ύψος απόφασης· 

 

ii) Το βοήθηµα προσέγγισης και οι εξυπηρετήσεις αεροδροµίου µπορούν να 

υποστηρίξουν πτητικές λειτουργίες χωρίς ύψος απόφασης· και 

 

iii) Ο αεροµεταφορέας διαθέτει έγκριση για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙΙ 

χωρίς ύψος απόφασης. 

 

Σηµείωση: Στην περίπτωση διαδρόµου κατηγορίας ΙΙΙ, µπορεί να θεωρηθεί ότι δύνανται να 

υποστηριχθούν πτητικές λειτουργίες χωρίς ύψος απόφασης εκτός εάν υφίστανται 

ειδικοί περιορισµοί που είναι δηµοσιευµένοι στο εγχειρίδιο αεροναυτικών 

πληροφοριών ή περιέχονται σε αγγελία (NOTAM). 

 

4) Αναφορά οπτικής επαφής 

 

i) Σε πτητικές λειτουργίες κατηγορίας IIIA, καθώς και σε πτητικές λειτουργίες 

κατηγορίας IIIΒ µε συστήµατα ελέγχου πτήσης µε παθητική λειτουργία υπό 

αστοχία, ο χειριστής µπορεί να µην συνεχίσει προσέγγιση κάτω από το ύψος 

απόφασης κατηγορίας ΙΙ, που καθορίζεται σύµφωνα µε το στοιχείο ε), σηµείο 2), 

ανωτέρω, εκτός εάν επιτυγχάνεται, και µπορεί να διατηρηθεί, αναφορά οπτικής 

επαφής που περιέχει τµήµα από 3 τουλάχιστον διαδοχικά φώτα που είναι φώτα 

της κεντρικής γραµµής (του άξονα) προσέγγισης, ή φώτα ζώνης επαφής τροχών 

αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση, ή φώτα κεντρικής γραµµής 

(άξονα) διαδρόµου, ή φώτα τέλους διαδρόµου, ή συνδυασµός αυτών. 

 

ii) Σε πτητικές λειτουργίες κατηγορίας IIIΒ µε συστήµατα ελέγχου πτήσης µε 

παθητική λειτουργία υπό αστοχία στο πλαίσιο των οποίων χρησιµοποιείται ύψος 

απόφασης, ο χειριστής µπορεί να µην συνεχίσει προσέγγιση κάτω από το ύψος 

απόφασης, που καθορίζεται σύµφωνα µε το στοιχείο ε), σηµείο 2), ανωτέρω, 

εκτός εάν επιτυγχάνεται, και µπορεί να διατηρηθεί, αναφορά οπτικής επαφής που 

περιέχει τουλάχιστον ένα από τα φώτα της κεντρικής γραµµής. 
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iii) Σε πτητικές λειτουργίες κατηγορίας III χωρίς ύψος απόφασης, δεν υπάρχει 

απαίτηση για οπτική επαφή µε τον διάδροµο πριν από το σηµείο επαφής των 

τροχών του αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση. 

 

5) Απαιτούµενη ορατότητα διαδρόµου. Τα κατώτερα ελάχιστα που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από αεροµεταφορέα για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙΙ είναι: 

 

Πίνακας 7 

Ορατότητα διαδρόµου για προσέγγιση κατηγορίας ΙΙΙ σε σχέση µε ΑΣΥ και 

σύστηµα καθοδήγησης ή ελέγχου τροχοδρόµησης µετά την προσγείωση 

 

Ελάχιστα κατηγορίας ΙΙΙ 
Προσέγγιση 
κατηγορίας 

Ύψος απόφασης (ft) 
(σηµείωση 2) 

Σύστηµα καθοδήγησης ή ελέγχου 
τροχοδρόµησης µετά την προσγείωση 

Ορατότητα 
διαδρόµου (m) 

III A Μικρότερο από 100 ft ∆εν απαιτείται 200 m 
III B Μικρότερο από 100 ft Παθητική λειτουργία υπό αστοχία 150 m 

(Σηµείωση 1) 
III B Μικρότερο από 50 ft Παθητική λειτουργία υπό αστοχία 125 m 
III B Μικρότερο από 50 ft ή 

χωρίς ύψος απόφασης 
Που λειτουργεί υπό αστοχία 75 m 

 

Σηµείωση 1: Για αεροπλάνα που είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις CS-AWO για 

πτητικές λειτουργίες παντός καιρού 321, στοιχείο β), σηµείο 3. 

 

Σηµείωση 2: Ο πλεονασµός του συστήµατος ελέγχου πτήσης καθορίζεται βάσει των 

CS-AWO για πτητικές λειτουργίες παντός καιρού µέσω του ελάχιστου 

πιστοποιηµένου ύψους απόφασης. 

 

στ) Κύκλος του αεροδροµίου 

 

1) Τα κατώτερα ελάχιστα που πρέπει να χρησιµοποιούνται από αεροµεταφορέα για κύκλο 

αεροδροµίου είναι: 
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Πίνακας 8 

Ορατότητα και ΕΥΚ για κύκλο αεροδροµίου σε σχέση µε την κατηγορία αεροπλάνου 

 

 Κατηγορία αεροπλάνου 

 A B Γ ∆ 

ΕΥΚ 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 

Ελάχιστη µετεωρολογική ορατότητα 1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

 

2) Ο κύκλος αεροδροµίου µε καθορισµένα ίχνη είναι αποδεκτή διαδικασία στο πλαίσιο 

των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. 

 

ζ) Προσέγγιση µε παρατήρηση εδάφους. Ο αεροµεταφορέας δεν χρησιµοποιεί ορατότητα 

διαδρόµου µικρότερη από 800 m για προσέγγιση µε παρατήρηση εδάφους. 

 

η) Μετατροπή αναφερόµενης µετεωρολογικής ορατότητας σε ορατότητα διαδρόµου. 

 

1) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι η µετατροπή της µετεωρολογικής 

ορατότητας σε ορατότητα διαδρόµου δεν χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των 

ελαχίστων απογείωσης, των ελαχίστων κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ ή όταν είναι διαθέσιµη 

αναφερόµενη ορατότητα διαδρόµου. 

 

Σηµείωση: Εάν η αναφερόµενη ορατότητα διαδρόµου είναι µεγαλύτερη από την ανώτατη 

τιµή που εκτίµησε ο χειριστής του αεροδροµίου, π.χ. «ορατότητα διαδρόµου άνω 

των 1500 m» δεν θεωρείται ως αναφερόµενη ορατότητα διαδρόµου σε αυτό το 

πλαίσιο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο πίνακας µετατροπής. 

 

2) Κατά τη µετατροπή µετεωρολογικής ορατότητας σε ορατότητα διαδρόµου σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις εκτός εκείνων του στοιχείου η), σηµείο 1, ανωτέρω, ο 

αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι χρησιµοποιείται ο ακόλουθος πίνακας: 
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Πίνακας 9 

Μετατροπή ορατότητας σε ορατότητα διαδρόµου 

 

Ορατότητα διαδρόµου= αναφερόµενη 
µετεωρολογική ορατότητα. Ορατότητα x 

Στοιχεία φωτισµού σε λειτουργία 

Ηµέρα Νύχτα 
Φώτα προσέγγισης και φωτισµός 
διαδρόµου υψηλής έντασης 

1·5 2·0 

Κάθε είδους εγκατάσταση 
φωτισµού πλην της ανωτέρω 

1·0 1·5 

Χωρίς φωτισµό 1·0 ∆εν ισχύει 
 

Προσάρτηµα 2 της OPS 1.430, στοιχείο γ) 

Κατηγορίες αεροπλάνου - πτητικές λειτουργίες παντός καιρού 

 

α) Ταξινόµηση αεροπλάνων 

 

Τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την ταξινόµηση των αεροπλάνων κατά κατηγορίες 

είναι η ενδεικνυόµενη ταχύτητα αέρα στο κατώφλι (VAT), η οποία είναι ίση µε την ταχύτητα 

απώλειας στήριξης (VSO) πολλαπλασιασµένη επί 1,3 ή VS1G επί 1,23 στη διαµόρφωση 

προσγείωσης µε τη µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα προσγείωσης. Εάν είναι διαθέσιµες τόσο η 

VSO όσο και η VS1G, χρησιµοποιείται η υψηλότερη εξαγόµενη VAT. Οι κατηγορίες 

αεροπλάνου που αντιστοιχούν σε τιµές VAT αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Κατηγορία αεροπλάνου VAT 
A Μικρότερη από 91 κόµβοι 
B Από 91 έως 120 κόµβοι 
Γ Από 121 έως 140 κόµβοι 
∆ Από 141 έως 165 κόµβοι 
E Από 166 έως 210 κόµβοι 
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Η διαµόρφωση προσγείωσης που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πρέπει να καθορίζεται από τον 

αεροµεταφορέα ή από τον κατασκευαστή του αεροπλάνου. 

 

β) Μόνιµη αλλαγή κατηγορίας (µέγιστη µάζα προσγείωσης) 

 

1) Ο αεροµεταφορέας µπορεί να επιβάλλει σταθερή, µικρότερη, µάζα προσγείωσης, και να 

χρησιµοποιήσει τη µάζα αυτή για να καθορίσει τη VAT εάν εγκριθεί από την Αρχή. 

 

2) Η κατηγορία που ορίζεται για κάθε αεροπλάνο είναι µια σταθερή τιµή και συνεπώς 

ανεξάρτητη από τις µεταβαλλόµενες συνθήκες των καθηµερινών πτητικών λειτουργιών. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.440 

Πτητικές λειτουργίες µε χαµηλή ορατότητα - γενικοί επιχειρησιακοί κανόνες 

 

α) Γενικά. Οι ακόλουθες διαδικασίες ισχύουν για την υποβολή προς έγκριση και έγκριση 

πτητικών λειτουργιών µε χαµηλή ορατότητα. 

 

β) Επιχειρησιακή επίδειξη. Σκοπός της επιχειρησιακής επίδειξης είναι να καθορίζει ή να 

επικυρώνει τη χρήση και την αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων συστηµάτων 

καθοδήγησης της πορείας των αεροπλάνων, της εκπαίδευσης, των διαδικασιών των 

πληρωµάτων πτήσης, του προγράµµατος συντήρησης και των εγχειριδίων που ισχύουν για το 

υπό έγκριση πρόγραµµα στην κατηγορία ΙΙ/ΙΙΙ. 

 

1) Πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 30 προσεγγίσεις και προσγειώσεις σε 

επιχειρήσεις µε χρήση συστηµάτων κατηγορίας ΙΙ/ΙΙΙ, εγκατεστηµένων σε κάθε τύπο 

αεροσκάφους εάν το ύψος απόφασης (ΑΣΥ) που έχει ζητηθεί είναι 50 ft ή µεγαλύτερο. 

Εάν το ΑΣΥ είναι µικρότερο από 50 ft, θα πρέπει να ολοκληρωθούν 100 προσεγγίσεις 

και προσγειώσεις, εκτός εάν η Αρχή αποφασίσει διαφορετικά. 
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2) Εάν ο αεροµεταφορέας έχει διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου τύπου αεροσκάφους 

που χρησιµοποιεί τα ίδια βασικά συστήµατα ελέγχου και απεικόνισης πτήσης, ή 

διαφορετικά βασικά συστήµατα ελέγχου και απεικόνισης πτήσης για τον ίδιο τύπο 

αεροσκάφους, ο αεροµεταφορέας πρέπει να αποδεικνύει ότι οι διάφορες παραλλαγές 

έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις, όµως δεν χρειάζεται να πραγµατοποιεί πλήρη 

επιχειρησιακή επίδειξη για κάθε παραλλαγή. Η Αρχή µπορεί επίσης να δεχθεί µείωση 

του αριθµού προσεγγίσεων και προσγειώσεων βάσει παρέκκλισης λόγω εµπειρίας που 

έχει αποκτηθεί από άλλον αεροµεταφορέα µε πιστοποιητικό αεροµεταφορέα που έχει 

εκδοθεί σύµφωνα µε την OPS 1 χρησιµοποιώντας τον ίδιο τύπο αεροπλάνου ή 

παραλλαγή του και τις ίδιες διαδικασίες. 

 

3) Εάν ο αριθµός ανεπιτυχών προσεγγίσεων υπερβαίνει το 5% του συνόλου (π.χ. 

ανεπαρκείς προσγειώσεις, το σύστηµα αποσυνδέεται) το πρόγραµµα αξιολόγησης 

παρατείνεται κατά τουλάχιστον 10 προσεγγίσεις και προσγειώσεις έως ότου το γενικό 

ποσοστό αποτυχίας να µην υπερβαίνει το 5 %. 

 

γ) Συλλογή δεδοµένων για επιχειρησιακές επιδείξεις. Κάθε αιτών πρέπει να αναπτύσσει µέθοδο 

συλλογής δεδοµένων (π.χ. έντυπο που θα χρησιµοποιείται από το πλήρωµα πτήσης) για την 

καταγραφή των επιδόσεων προσέγγισης και προσγείωσης. Τα σχετικά δεδοµένα και σύνοψη 

των δεδοµένων επίδειξης κοινοποιούνται στην Αρχή για αξιολόγηση. 

 

δ) Ανάλυση δεδοµένων. Οι µη ικανοποιητικές προσεγγίσεις και/ή αυτόµατες προσγειώσεις 

αποτελούν αντικείµενο τεκµηρίωσης και ανάλυσης. 

 

ε) Συνεχής παρακολούθηση 

 

1) Μετά την απόκτηση της αρχικής άδειας, οι πτητικές λειτουργίες πρέπει να 

παρακολουθούνται συνεχώς από τον αεροµεταφορέα για να ανιχνεύεται οποιαδήποτε 

ανεπιθύµητη τάση πριν αυτή καταστεί επικίνδυνη. Για το σκοπό αυτό µπορούν να 

χρησιµοποιούνται αναφορές του πληρώµατος πτήσης. 
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2) Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται για διάστηµα 12 µηνών: 

 

i) Ο συνολικός αριθµός προσεγγίσεων, ανά τύπο αεροπλάνου, στις οποίες 

χρησιµοποιήθηκε εναέριος εξοπλισµός κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ για να 

πραγµατοποιηθούν ικανοποιητικές, πραγµατικές ή για άσκηση, προσεγγίσεις 

βάσει των ισχυόντων ελάχιστων της κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ· και 

 

ii) Αναφορές ανεπιτυχών προσεγγίσεων και/ή αυτόµατων προσγειώσεων, ανά 

αεροδρόµιο και νηολόγηση αεροπλάνου, στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Α) Ελαττώµατα εξοπλισµού πτήσης· 

 

Β) ∆υσκολίες επίγειας διευκόλυνσης· 

 

Γ) Αποτυχηµένες προσεγγίσεις λόγω οδηγιών της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας, ή 

 

∆) Άλλες αιτίες. 

 

3) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθιερώσει διαδικασία για την παρακολούθηση της 

επίδοσης του συστήµατος αυτόµατης προσγείωσης κάθε αεροπλάνου. 
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στ) Μεταβατικές περίοδοι 

 

1) Αεροµεταφορείς χωρίς καµία προηγούµενη εµπειρία στην κατηγορία ΙΙ ή ΙΙΙ 

 

i) Ο αεροµεταφορέας χωρίς προηγούµενη εµπειρία πτητικών λειτουργιών 

κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ µπορεί να λάβει άδεια για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ 

ή ΙΙΙΑ, αφού αποκτήσει ελάχιστη πείρα 6 µηνών σε πτητικές λειτουργίες 

κατηγορίας Ι στο συγκεκριµένο τύπο του αεροπλάνου. 

 

ii) Αφού συµπληρώσει 6 µήνες πτητικών λειτουργιών κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙΑ στο 

συγκεκριµένο τύπο του αεροπλάνου, ο αεροµεταφορέας µπορεί να λάβει άδεια 

για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙΙΒ. Όταν χορηγεί παρόµοια έγκριση, η 

Αρχή µπορεί να επιβάλλει, για µία πρόσθετη περίοδο, υψηλότερα ελάχιστα από 

τα χαµηλότερα που ισχύουν. Η αύξηση των ελαχίστων αναφέρεται συνήθως µόνο 

στην ορατότητα διαδρόµου και/ή σε περιορισµό σε σχέση µε πτητικές λειτουργίες 

χωρίς ύψος απόφασης και η αύξηση που επιλέγεται δεν πρέπει να απαιτεί 

οποιαδήποτε µεταβολή στις επιχειρησιακές διαδικασίες. 

 

2) Αεροµεταφορείς µε προηγούµενη πείρα κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ. Ο αεροµεταφορέας µε 

προηγούµενη πείρα κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ, µπορεί να λάβει άδεια για µειωµένη µεταβατική 

περίοδο κατόπιν αίτησης στην Αρχή. 

 

ζ) ∆ιατήρηση του εξοπλισµού κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ και απογείωσης µε χαµηλή ορατότητα. Οι 

οδηγίες συντήρησης για τα συστήµατα καθοδήγησης που φέρει το αεροσκάφος πρέπει να 

καθορίζονται από τον αεροµεταφορέα, σε συνεργασία µε τον κατασκευαστή, και να 

περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα συντήρησης αεροπλάνου του αεροµεταφορέα που 

καθορίζεται στην OPS 1.910, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από την Αρχή. 
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η) Επιλέξιµα αεροδρόµια και διάδροµοι 

 

1) Κάθε συνδυασµός τύπου αεροπλάνου/εξοπλισµού επί του αεροπλάνου/διαδρόµου 

πρέπει να ελέγχεται µόλις ολοκληρώνεται επιτυχώς τουλάχιστον µία προσέγγιση και 

προσγείωση σε συνθήκες Κατηγορίας ΙΙ ή καλύτερες πριν να ξεκινήσουν πτητικές 

λειτουργίες Κατηγορίας ΙΙΙ. 

 

2) Για διαδρόµους µε ανώµαλο έδαφος πριν το κατώφλι ή άλλα προβλεπτά ή γνωστά 

ελαττώµατα, κάθε συνδυασµός τύπου αεροπλάνου/εξοπλισµού επί του 

αεροπλάνου/διαδρόµου πρέπει να ελέγχεται µε πτητικές λειτουργίες σε συνθήκες 

Κατηγορίας Ι ή καλύτερες πριν να ξεκινήσουν πτητικές λειτουργίες Κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ. 

 

3) Εάν ο αεροµεταφορέας έχει διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου τύπου αεροσκάφους 

που χρησιµοποιεί τα ίδια βασικά συστήµατα ελέγχου και απεικόνισης πτήσης, ή 

διαφορετικά βασικά συστήµατα ελέγχου και απεικόνισης πτήσης για τον ίδιο τύπο 

αεροσκάφους, ο αεροµεταφορέας πρέπει να αποδεικνύει ότι οι διάφορες παραλλαγές 

έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις, όµως δεν χρειάζεται να πραγµατοποιεί πλήρη 

επιχειρησιακή επίδειξη για κάθε συνδυασµό παραλλαγής/διαδρόµου. 

 

4) Για τη συµµόρφωσή τους προς την παρούσα παράγραφο, οι αεροµεταφορείς που 

χρησιµοποιούν τον ίδιο συνδυασµό και τις ίδιες διαδικασίες τύπου αεροπλάνου/ 

παραλλαγής και εξοπλισµού επί του αεροπλάνου µπορούν να επωφελούνται ο ένας από 

την εµπειρία και τα αρχεία του άλλου. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.450 

Πτητικές λειτουργίες µε χαµηλή ορατότητα - εκπαίδευση & προσόντα 

 

α) Γενικά: Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των 

µελών πληρώµατος πτήσης για πτητικές λειτουργίες µε χαµηλή ορατότητα περιλαµβάνουν 

δοµηµένα µαθήµατα εκπαίδευσης στο έδαφος, µε προσοµοιωτές πτήσης και/ή σε πτήσεις. Ο 

αεροµεταφορέας µπορεί να συντοµεύσει το περιεχόµενο των µαθηµάτων όπως καθορίζεται 

στις ακόλουθες παραγράφους 2) και 3), µε την προϋπόθεση ότι το περιεχόµενο του 

συντοµευµένου τµήµατος είναι αποδεκτό από την Αρχή. 

 

1) Τα µέλη του πληρώµατος πτήσης που δεν διαθέτουν πείρα στην κατηγορία ΙΙ ή ΙΙΙ 

πρέπει να ολοκληρώσουν το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραµµα που καθορίζεται στα 

ακόλουθα στοιχεία β), γ) και δ). 

 

2) Τα µέλη του πληρώµατος πτήσης µε πείρα στην κατηγορία ΙΙ ή την κατηγορία ΙΙΙ µε 

άλλον αεροµεταφορέα, µπορούν να ακολουθούν συντετµηµένο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα στο έδαφος. 

 

3) Τα µέλη του πληρώµατος πτήσης µε πείρα στην κατηγορία ΙΙ ή την κατηγορία ΙΙΙ µε 

τον αεροµεταφορέα, µπορούν να ακολουθούν συντετµηµένη σειρά µαθηµάτων στο 

έδαφος, µε προσοµοιωτές πτήσης και/ή σε πτήσεις. Η συντετµηµένη σειρά µαθηµάτων 

πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις απαιτήσεις του στοιχείου δ), σηµείο 1, του 

στοιχείου δ), σηµείο 2, σηµείο i) ή του στοιχείου δ), σηµείο 2, σηµείο ii), κατά 

περίπτωση, και του στοιχείου δ), σηµείο 3, σηµείο i). 

 

β) Εκπαίδευση στο έδαφος. Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το αρχικό τµήµα 

εκπαίδευσης στο έδαφος για πτητικές λειτουργίες µε χαµηλή ορατότητα, καλύπτει 

τουλάχιστον: 

 

1) Τα χαρακτηριστικά και τους περιορισµούς του συστήµατος ενόργανης προσγείωσης 

(ILS) και/ή του συστήµατος προσγείωσης µικροκυµάτων (MLS)· 

 

2) Τα χαρακτηριστικά των βοηθηµάτων εξ όψεως προσέγγισης· 
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3) Τα χαρακτηριστικά οµίχλης· 

 

4) Τις δυνατότητες και τους περιορισµούς λειτουργίας του συγκεκριµένου εναέριου 

συστήµατος· 

 

5) Τις επιπτώσεις υετού, της συσσώρευσης πάγου, της χαµηλού επιπέδου διάτµησης αέρα 

και των αναταράξεων· 

 

6) Την επίδραση συγκεκριµένων δυσλειτουργιών του αεροπλάνου· 

 

7) Τη χρήση και τους περιορισµούς συστηµάτων εκτίµησης της ορατότητας διαδρόµου· 

 

8) Τις αρχές των απαιτήσεων αποφυγής εµποδίων· 

 

9) Την αναγνώριση και τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν σε περίπτωση βλάβης του 

εξοπλισµού εδάφους· 

 

10) Τις διαδικασίες και τις προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την κίνηση 

στο έδαφος κατά τη διάρκεια πτητικών λειτουργιών όταν η ορατότητα διαδρόµου είναι 

400 m ή µικρότερη και κάθε συµπληρωµατική διαδικασία που απαιτείται για την 

απογείωση σε συνθήκες κάτω από 150 m (200 m για αεροπλάνα κατηγορίας ∆)· 

 

11) Τη σπουδαιότητα των υψών απόφασης που βασίζονται σε ραδιοϋψόµετρα και την 

επίπτωση της µορφολογίας του εδάφους στην περιοχή προσέγγισης στις ενδείξεις του 

ραδιοϋψοµέτρου και στα συστήµατα αυτόµατης προσέγγισης/προσγείωσης· 

 

12) Τη σηµασία και τη σπουδαιότητα του ύψους επιφυλακής, εάν ισχύει, και τις ενέργειες 

στην περίπτωση βλάβης πάνω και κάτω από το ύψος επιφυλακής· 
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13) Τις απαιτήσεις σχετικά µε τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι χειριστές για να 

αποκτήσουν και να διατηρήσουν άδεια για την εκτέλεση απογειώσεων µε χαµηλή 

ορατότητα και πτητικών λειτουργιών κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ· και 

 

14) Τη σπουδαιότητα του ορθού τρόπου καθίσµατος και θέσης των οφθαλµών. 

 

γ) Εκπαίδευση µε προσοµοιωτή πτήσης και/ή εκπαίδευση εν πτήσει 

 

1) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι η εκπαίδευση µε προσοµοιωτή πτήσης 

και/ή εν πτήσει για πτητικές λειτουργίες µε χαµηλή ορατότητα περιλαµβάνει: 

 

i) Ελέγχους ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισµού, τόσο στο έδαφος όσο και 

κατά την πτήση· 

 

ii) Την επίδραση στα ελάχιστα από τις αλλαγές στην κατάσταση των εγκαταστάσεων 

εδάφους· 

 

iii) Την παρακολούθηση των αυτόµατων συστηµάτων ελέγχου πτήσης και των 

πινάκων αγγελιών κατάστασης αυτόµατης προσγείωσης, µε έµφαση στις 

ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν στην περίπτωση βλάβης των εν λόγω 

συστηµάτων· 

 

iv) Τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν στην περίπτωση βλάβης σε κινητήρες, 

ηλεκτρικά συστήµατα, υδραυλικά συστήµατα ή συστήµατα ελέγχου πτήσης· 

 

v) Την επίπτωση γνωστών επιχειρησιακών δυσλειτουργιών και τη χρήση πινάκων 

ελάχιστου εξοπλισµού· 

 

vi) Τους περιορισµούς πτητικής λειτουργίας που απορρέουν από την πιστοποίηση 

πτητικής ικανότητας· και 
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vii) Την καθοδήγηση στις οπτικές υποδείξεις που απαιτούνται στο ύψος απόφασης 

µαζί µε τις πληροφορίες για τη µέγιστη επιτρεπόµενη παρέκκλιση από το ίχνος 

καθόδου ή τον ραδιοφάρο ευθυγράµµισης· και 

 

viii) Τη σηµασία και τη σπουδαιότητα του ύψους επιφυλακής, εάν ισχύει, και τις 

ενέργειες στην περίπτωση βλάβης πάνω και κάτω από το ύψος επιφυλακής. 

 

2) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης έχει 

εκπαιδευτεί να εκτελεί τα καθήκοντά του και έχει λάβει οδηγίες για το συντονισµό που 

απαιτείται µε άλλα µέλη του πληρώµατος. Πρέπει να χρησιµοποιούνται στο µέγιστο 

βαθµό προσοµοιωτές πτήσης. 

 

3) Η εκπαίδευση πρέπει να χωρίζεται σε φάσεις που καλύπτουν τη συνήθη λειτουργία 

χωρίς βλάβη του αεροπλάνου ή του εξοπλισµού, συµπεριλαµβάνοντας, ωστόσο, τις 

συνθήκες παντός καιρού που µπορούν να παρουσιαστούν, καθώς και λεπτοµερή 

σενάρια βλάβης του αεροπλάνου και του εξοπλισµού, που µπορεί να έχει επιπτώσεις 

στις πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ. Εάν το σύστηµα του αεροπλάνου 

περιλαµβάνει τη χρήση υβριδικών ή άλλων ειδικών συστηµάτων (όπως απεικόνιση 

δεδοµένων ή ενδείξεων των οργάνων πάνω σε οθόνη ή εξοπλισµό επαύξησης της 

όρασης), τότε τα µέλη του πληρώµατος πτήσης πρέπει να εξασκηθούν στη χρήση 

αυτών των συστηµάτων υπό φυσιολογικές και σε µη φυσιολογικές συνθήκες 

λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της φάσης εκπαίδευσης µε προσοµοιωτή πτήσης. 

 

4) Πρέπει να πραγµατοποιείται πρακτική εξάσκηση σε διαδικασίες αδιαθεσίας του 

χειριστή κατάλληλες για απογειώσεις µε χαµηλή ορατότητα και πτητικές λειτουργίες 

κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ. 

 

5) Για αεροπλάνα χωρίς ειδικό για το συγκεκριµένο τύπο προσοµοιωτή πτήσης, οι 

αεροµεταφορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η φάση εκπαίδευσης κατά την πτήση που 

αφορά ειδικά τα σενάρια οπτικής παρακολούθησης των πτητικών λειτουργιών 

κατηγορίας ΙΙ εκτελείται σε ειδικώς εγκεκριµένο προσοµοιωτή πτήσης. Η εκπαίδευση 

αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 4 προσεγγίσεις. Η εκπαίδευση και οι 

διαδικασίες που είναι συγκεκριµένες για τον τύπο του αεροπλάνου, πραγµατοποιούνται 

στο αεροπλάνο. 
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6) Η αρχική εκπαίδευση κατηγορίας ΙΙ και ΙΙ περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 

ασκήσεις: 

 

i) Προσέγγιση µε χρησιµοποίηση της κατάλληλης καθοδήγησης πορείας πτήσης, 

αυτόµατων πιλότων και συστηµάτων ελέγχου εγκατεστηµένων στο αεροπλάνο, 

στο κατάλληλο ύψος απόφασης και συµπεριλαµβανοµένης της µετάβασης σε 

πτήση και προσγείωση µε κανόνες εξ όψεως· 

 

ii) Προσέγγιση µε όλους τους κινητήρες σε λειτουργία µε τη χρησιµοποίηση των 

κατάλληλων συστηµάτων καθοδήγησης της πορείας της πτήσης, αυτόµατων 

πιλότων και συστηµάτων ελέγχου εγκατεστηµένων στο αεροπλάνο, στο 

κατάλληλο ύψος απόφασης, ακολουθούµενη από αποτυχηµένη προσέγγιση· όλες 

χωρίς εξωτερική αναφορά οπτικής επαφής· 

 

iii) Όπου ενδείκνυται, προσεγγίσεις µε τη χρήση αυτόµατων συστηµάτων πτήσης για 

αυτόµατη επίπλευση, προσγείωση και τροχοδρόµηση µετά την προσγείωση· και 

 

iv) Κανονική λειτουργία του εφαρµόσιµου συστήµατος µε και χωρίς την απόκτηση 

οπτικών υποδείξεων στο ύψος απόφασης. 

 

7) Οι επακόλουθες φάσεις της εκπαίδευσης πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

 

i) Προσεγγίσεις µε βλάβη του κινητήρα σε διάφορα στάδια της προσέγγισης· 

 

ii) προσεγγίσεις µε βλάβες κρίσιµου εξοπλισµού (π.χ. ηλεκτρικά συστήµατα, 

αυτόµατα συστήµατα πτήσης, επίγεια και/ή εναέρια συστήµατα ILS/MLS και 

οθόνες απεικόνισης κατάστασης)· 
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iii) Προσεγγίσεις στις οποίες οι βλάβες του αυτόµατου εξοπλισµού πτήσης σε 
χαµηλό επίπεδο απαιτούν είτε: 
 
Α) Επαναφορά σε πτήση ελεγχόµενη από το χειριστή για τον έλεγχο της 

επίπλευσης, της προσγείωσης και της τροχοδρόµησης µετά την προσγείωση 
ή αποτυχηµένης προσέγγισης· είτε 

 
Β) Επαναφορά σε πτήση ελεγχόµενη από το χειριστή ή υποβαθµισµένη 

λειτουργία αυτόµατου συστήµατος για τον έλεγχο αποτυχηµένων 
προσεγγίσεων από, στο ή κάτω από το ύψος απόφασης, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα 
επαφή των τροχών του αεροσκάφους στο διάδροµο κατά την προσγείωση. 

 
iv) Βλάβες των συστηµάτων που έχουν ως αποτέλεσµα υπερβολική παρέκκλιση του 

ραδιοφάρου ευθυγράµµισης του διαδρόµου προσγείωσης και/ή του ίχνους 
καθόδου, τόσο πάνω όσο και κάτω από το ύψος απόφασης, στις ελάχιστες 
συνθήκες οπτικής επαφής που έχουν εγκριθεί για τη λειτουργία. Επιπλέον, πρέπει 
να πραγµατοποιείται πρακτική εξάσκηση συνέχισης µε προσγείωση από το 
χειριστή εάν η απεικόνιση δεδοµένων ή ενδείξεων των οργάνων πάνω σε οθόνη 
αποτελεί υποβαθµισµένη λειτουργία αυτόµατου συστήµατος ή η απεικόνιση 
δεδοµένων ή ενδείξεων των οργάνων πάνω σε οθόνη αποτελεί το µοναδικό τρόπο 
επίπλευσης· και 

 
v) Βλάβες και διαδικασίες που αφορούν ειδικά τον τύπο ή την παραλλαγή του 

αεροπλάνου. 
 
8) Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει να παρέχει εξάσκηση στην αντιµετώπιση βλαβών 

που απαιτούν επαναφορά σε υψηλότερα ελάχιστα. 
 
9) Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει το χειρισµό του αεροπλάνου σε 

περίπτωση που, στη διάρκεια προσέγγισης κατηγορίας ΙΙΙ µε παθητική λειτουργία υπό 
αστοχία, η βλάβη έχει ως αποτέλεσµα την αποσύνδεση του αυτόµατου πιλότου στο 
ύψος απόφασης ή κάτω από αυτό, όταν η τελευταία αναφερθείσα ορατότητα διαδρόµου 
είναι 300 m ή µικρότερη. 

 
10) Σε περίπτωση που οι απογειώσεις εκτελούνται µε ορατότητα διαδρόµου ίση ή 

µικρότερη από 400 m, πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση που καλύπτει βλάβες των 
συστηµάτων και βλάβη κινητήρα που έχουν ως αποτέλεσµα τη συνέχιση ή τη µαταίωση 
της απογείωσης. 
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δ) Απαιτήσεις µετεκπαίδευσης για την εκτέλεση απογείωσης µε χαµηλή ορατότητα και 

πτητικών λειτουργιών κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος 

του πληρώµατος πτήσης ολοκληρώνει την ακόλουθη εκπαίδευση σχετικά µε διαδικασίες 

χαµηλής ορατότητας εάν µετακινείται σε ένα νέο τύπο ή παραλλαγή του αεροπλάνου µε τον 

οποίο εκτελούνται απογειώσεις µε χαµηλή ορατότητα και πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ 

και ΙΙΙ. Οι απαιτήσεις πείρας των µελών πληρώµατος πτήσης προκειµένου να ακολουθήσουν 

συντετµηµένη σειρά µαθηµάτων, καθορίζονται στο στοιχείο α), σηµεία 2 και 3, ανωτέρω: 

 

1) Εκπαίδευση στο έδαφος. Οι σχετικές απαιτήσεις καθορίζονται στο στοιχείο β) 

ανωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη την εκπαίδευση και την πείρα του µέλους πληρώµατος 

πτήσης στην κατηγορία ΙΙ και την κατηγορία ΙΙΙ. 

 

2) Εκπαίδευση µε προσοµοιωτή πτήσης και/ή εκπαίδευση εν πτήσει 

 

i) Τουλάχιστον 8 προσεγγίσεις και/ή προσγειώσεις σε προσοµοιωτή πτήσης. 

 

ii) Όταν δεν υπάρχει ειδικός προσοµοιωτής πτήσης για το συγκεκριµένο αεροπλάνο, 

απαιτούνται να πραγµατοποιηθούν επί του αεροπλάνου τουλάχιστον 3 

προσεγγίσεις, συµπεριλαµβανοµένου τουλάχιστον 1 κύκλου του αεροδροµίου. 

 

iii) Κατάλληλη πρόσθετη εκπαίδευση εάν απαιτείται οποιοσδήποτε ειδικός 

εξοπλισµός όπως απεικόνιση δεδοµένων ή ενδείξεων των οργάνων πάνω σε 

οθόνη ή εξοπλισµός επαύξησης της όρασης. 
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3) Προσόντα πληρώµατος πτήσης. Οι απαιτήσεις προσόντων του πληρώµατος πτήσης 

είναι συγκεκριµένες για τον αεροµεταφορέα και τον τύπο του αεροπλάνου που 

χρησιµοποιείται. 

 

i) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος 

πτήσης υποβάλλεται σε δοκιµασία πριν εκτελέσει πτητικές λειτουργίες 

κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ. 

 

ii) Η δοκιµασία του σηµείου i) ανωτέρω µπορεί να αντικατασταθεί από επιτυχηµένη 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης µε προσοµοιωτή και/ή κατά την πτήση που 

καθορίζεται µε το στοιχείο δ), σηµείο 2) ανωτέρω. 

 

4) Πτήση γραµµής υπό επιτήρηση. Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε 

µέλος πληρώµατος πτήσης εκτελεί την ακόλουθη πτήση γραµµής υπό επιτήρηση: 

 

i) Για την κατηγορία ΙΙ, όταν απαιτείται προσγείωση από το χειριστή, τουλάχιστον 

3 προσγειώσεις από το χρονικό σηµείο αποσύνδεσης του αυτόµατου πιλότου· 

 

ii) Για την κατηγορία ΙΙΙ, τουλάχιστον 3 αυτόµατες προσγειώσεις, µε την εξαίρεση 

ότι απαιτείται 1 µόνο αυτόµατη προσγείωση όταν η απαιτούµενη, σύµφωνα µε το 

στοιχείο δ), σηµείο 2) ανωτέρω, εκπαίδευση έχει πραγµατοποιηθεί σε 

προσοµοιωτή πτήσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µηδενική µετατροπή 

χρόνου πτήσης. 

 

ε) Πείρα µε τύπο αεροπλάνου και κυβερνήτη. Για κυβερνήτες ή χειριστές στους οποίους έχει 

ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης και οι οποίοι είναι νέοι στο συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου, 

ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις πριν αρχίσουν να εκτελούν πτητικές λειτουργίες 

κατηγορίας ΙΙ/ΙΙΙ: 

 

1) 50 ώρες ή 20 τοµείς στο συγκεκριµένο τύπο του αεροπλάνου, συµπεριλαµβανοµένης 

πτήσης γραµµής υπό επιτήρηση· και 
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2) Έως ότου συµπληρωθούν συνολικά, στο συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου, 100 ώρες ή 

40 τοµείς πτήσης, συµπεριλαµβανοµένης πτήσης γραµµής υπό επιτήρηση, πρέπει να 

προστίθενται 100 m στα ισχύοντα ελάχιστα ορατότητας διαδρόµου κατηγορίας ΙΙ ή 

κατηγορίας ΙΙΙ, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν προγενέστερη άδεια για την 

εκτέλεση πτητικών λειτουργιών κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ µε αεροµεταφορέα. 

 

3) Η Αρχή µπορεί να µειώσει τις εν λόγω απαιτήσεις πείρας κυβερνήτη για µέλη 

πληρώµατος πτήσης που διαθέτουν πείρα κυβερνήτη κατηγορίας ΙΙ ή κατηγορίας ΙΙΙ. 

 

στ) Απογείωση µε χαµηλή ορατότητα µε ορατότητα διαδρόµου µικρότερη από 150/200 m 

 

1) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι πριν από τη χορήγηση άδειας για την 

εκτέλεση απογειώσεων µε ορατότητα διαδρόµου µικρότερη από 150 m (µικρότερη από 

200 m για αεροπλάνα κατηγορίας ∆), παρέχεται η ακόλουθη εκπαίδευση: 

 

i) Κανονική απογείωση σε ελάχιστες εγκεκριµένες συνθήκες ορατότητας 

διαδρόµου· 

 

ii) Απογείωση υπό ελάχιστες εγκεκριµένες συνθήκες ορατότητας διαδρόµου µε 

βλάβη κινητήρα µεταξύ V1 και V2, ή µόλις αυτό επιτρέπεται από άποψη 

ασφαλείας· και 

 

iii) Απογείωση υπό ελάχιστες εγκεκριµένες συνθήκες ορατότητας διαδρόµου µε 

βλάβη κινητήρα πριν από V1 που έχει ως συνέπεια µαταίωση της απογείωσης. 

 

2) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι η απαιτούµενη, σύµφωνα µε το σηµείο 1 

ανωτέρω, εκπαίδευση, πραγµατοποιείται σε προσοµοιωτή πτήσης. Η εκπαίδευση αυτή 

πρέπει να περιλαµβάνει τη χρήση κάθε ειδικής διαδικασίας και εξοπλισµού. Όταν δεν 

υπάρχει προσοµοιωτής πτήσης για το συγκεκριµένο αεροπλάνο, η Αρχή µπορεί να 

εγκρίνει παρόµοια εκπαίδευση σε αεροπλάνο χωρίς την απαίτηση για ελάχιστες 

συνθήκες ορατότητας διαδρόµου (Βλέπε Προσάρτηµα 1 στην OPS 1.965.) 
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3) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι ένα µέλος πληρώµατος πτήσης 

υποβάλλεται σε δοκιµασία πριν αρχίσει να εκτελεί απογειώσεις µε χαµηλή ορατότητα 

στο πλαίσιο ορατότητας διαδρόµου µικρότερης από 150 m (µικρότερη από 200 m για 

αεροπλάνα κατηγορίας ∆), εάν ισχύει. Η δοκιµασία µπορεί να αντικατασταθεί µόνο από 

επιτυχηµένη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης µε προσοµοιωτή και/ή εν πτήσει που 

καθορίζεται στο στοιχείο στ), σηµείο 1 για τη µετατροπή τύπου αεροπλάνου. 

 

ζ) Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχος - Πτητικές λειτουργίες µε χαµηλή ορατότητα 

 

1) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι, σε συνδυασµό µε την κανονική 

περιοδική εκπαίδευση και τους έλεγχους ικανότητας από τον αεροµεταφορέα, 

ελέγχονται οι γνώσεις και η ικανότητα του χειριστή να εκτελεί τα καθήκοντα που 

σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη κατηγορία πτητικής λειτουργίας, για την οποία έχει 

λάβει άδεια. Ο απαιτούµενος αριθµός προσεγγίσεων εντός της περιόδου ισχύος του 

ελέγχου ικανότητας των αεροµεταφορέων (κατά την OPS 1.965, στοιχείο β) πρέπει να 

είναι τουλάχιστον τρεις, εκ των οποίων µία µπορεί να αντικατασταθεί από προσέγγιση 

και προσγείωση στο αεροπλάνο µε τη χρήση εγκεκριµένων διαδικασιών κατηγορίας ΙΙ 

και ΙΙΙ. Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου ικανότητας των αεροµεταφορέων, πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί µία αποτυχηµένη προσέγγιση. Εάν ο αεροµεταφορέας διαθέτει άδεια 

για να εκτελεί απογείωση µε ορατότητα διαδρόµου µικρότερη από 150/200 m, πρέπει 

να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία απογείωση µε χαµηλή ορατότητα στα 

χαµηλότερα ισχύοντα ελάχιστα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου ικανότητας 

των αεροµεταφορέων. 

 

2) Για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙΙ, ο αεροµεταφορέας πρέπει να χρησιµοποιεί 

προσοµοιωτή πτήσης. 

 

3) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι, για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ 

σε αεροπλάνα µε σύστηµα ελέγχου πτήσης µε παθητική λειτουργία υπό αστοχία, 

τουλάχιστον µία φορά σε διάστηµα τριών διαδοχικών ελέγχων ικανότητας 

αεροµεταφορέα, πραγµατοποιείται αποτυχηµένη προσέγγιση ως συνέπεια βλάβης του 

αυτόµατου πιλότου στο ύψος απόφασης ή κάτω από αυτό, όταν η τελευταία 

αναφερθείσα ορατότητα διαδρόµου είναι 300 m ή µικρότερη. 
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4) Η Αρχή µπορεί να χορηγήσει άδεια για περιοδική εκπαίδευση και έλεγχο για πτητικές 
λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ και πτητικές λειτουργίες απογείωσης µε χαµηλή ορατότητα 
σε έναν τύπο αεροπλάνου όπου δεν υπάρχει προσοµοιωτής πτήσης για το συγκεκριµένο 
αεροπλάνο ή αποδεκτή εναλλακτική λύση. 

 
Σηµείωση: Η πείρα σχετικά µε πτητικές λειτουργίες µε χαµηλή ορατότητα και πτητικές 

λειτουργίες κατηγορίας II/III που βασίζονται σε αυτόµατες προσεγγίσεις και/ή 
αυτόµατες προσγειώσεις, διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο µε περιοδική 
εκπαίδευση και ελέγχους, κατά την παρούσα παράγραφο. 

 
Προσάρτηµα 1 της OPS 1.455 

Πτητικές λειτουργίες µε χαµηλή ορατότητα - επιχειρησιακές διαδικασίες 
 
α) Γενικά. Οι πτητικές λειτουργίες µε χαµηλή ορατότητα περιλαµβάνουν: 

 
1) Απογείωση ελεγχόµενη από το χειριστή (µε ή χωρίς ηλεκτρονικά συστήµατα 

καθοδήγησης)· 
 
2) Προσέγγιση µε αυτόµατη σύζευξη κάτω από το ΑΣΥ, µε ελεγχόµενη από το χειριστή 

επίπλευση, προσγείωση, τροχοδρόµηση µετά την προσγείωση· 
 
3) Προσέγγιση µε αυτόµατη σύζευξη, την οποία ακολουθεί αυτόµατη επίπλευση, 

αυτόµατη προσγείωση και ελεγχόµενη από το χειριστή τροχοδρόµηση µετά την 
προσγείωση· και 

 
4) Προσέγγιση µε αυτόµατη σύζευξη, την οποία ακολουθεί αυτόµατη επίπλευση, 

αυτόµατη προσγείωση και αυτόµατη τροχοδρόµηση µετά την προσγείωση, όταν η 
ισχύουσα ορατότητα διαδρόµου είναι µικρότερη από 400 m. 

 
Σηµείωση 1: Υβριδικό σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε οποιαδήποτε από τις εν 

λόγω πτητικές λειτουργίες. 
 
Σηµείωση 2: Μπορεί να δοθεί άδεια και έγκριση και για άλλου τύπου συστήµατα ή 

απεικονίσεις. 
 
β) Επιχειρησιακές διαδικασίες και οδηγίες 
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1) Ο ακριβής χαρακτήρας και το πεδίο εφαρµογής των διαδικασιών και των οδηγιών που 

δίνονται εξαρτώνται από τον εναέριο εξοπλισµό που χρησιµοποιείται και τις 

διαδικασίες θαλάµου διακυβέρνησης που τηρούνται. Ο αεροµεταφορέας πρέπει να 

καθορίζει µε σαφήνεια στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας τα καθήκοντα των µελών 

πληρώµατος πτήσης κατά τη διάρκεια απογείωσης, προσέγγισης, επίπλευσης, 

τροχοδρόµησης µετά την προσγείωση και αποτυχηµένης προσέγγισης. Ιδιαίτερη 

έµφαση πρέπει να δίνεται στις ευθύνες του πληρώµατος πτήσης κατά τη διάρκεια 

µετάβασης από συνθήκες µη οπτικής επαφής σε συνθήκες οπτικής επαφής, και στις 

διαδικασίες που πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν περιορίζεται η ορατότητα ή όταν 

παρουσιάζονται βλάβες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην κατανοµή των 

καθηκόντων θαλάµου διακυβέρνησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο φόρτος 

εργασίας του χειριστή που αποφασίζει να προσγειωθεί ή να πραγµατοποιήσει 

αποτυχηµένη προσέγγιση, του επιτρέπει να αφοσιωθεί στη διαδικασία της επίβλεψης 

και της λήψης αποφάσεων. 

 

2) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθορίζει τις λεπτοµερείς επιχειρησιακές διαδικασίες και 

οδηγίες στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Οι οδηγίες πρέπει να είναι συµβατές µε 

τους περιορισµούς και τις υποχρεωτικές διαδικασίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο 

πτήσεως αεροπλάνου και να καλύπτουν ειδικότερα τα ακόλουθα σηµεία: 

 

i) τους ελέγχους για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισµού του αεροπλάνου, 

τόσο πριν την αναχώρηση όσο και κατά την πτήση· 

 

ii) την επίπτωση στα ελάχιστα που είναι αποτέλεσµα µεταβολών στην κατάσταση 

των εγκαταστάσεων εδάφους και του εναέριου εξοπλισµού· 

 

iii) τις διαδικασίες για την απογείωση, την προσέγγιση, την επίπλευση, την 

προσγείωση, την τροχοδρόµηση µετά την προσγείωση και την αποτυχηµένη 

προσέγγιση· 
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iv) τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση βλαβών, προειδοποιήσεων 

και µη φυσιολογικών καταστάσεων· 

 

v) την απαιτούµενη αναφορά ελάχιστης οπτικής επαφής· 

 

vi) τη σπουδαιότητα του ορθού τρόπου καθίσµατος και θέσης των οφθαλµών· 

 

vii) τις ενέργειες που ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αναληφθούν ως συνέπεια του 

περιορισµού της αναφοράς οπτικής επαφής· 

 

viii) την κατανοµή των καθηκόντων πληρώµατος σε σχέση µε την εκτέλεση των 

διαδικασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις των σηµείων i) έως iv) και vi) ανωτέρω, 

ώστε ο/η κυβερνήτης να µπορεί να αφοσιωθεί κυρίως στην επίβλεψη και τη λήψη 

αποφάσεων· 

 

ix) την απαίτηση για όλες τις αιτήσεις για σχετικό ύψος κάτω από 200 ft πρέπει να 

βασίζεται στο ραδιοϋψόµετρο και ότι ένας χειριστής να συνεχίσει να 

παρακολουθεί τα όργανα του αεροπλάνου έως ότου ολοκληρωθεί η προσγείωση· 

 

x) την απαίτηση για προστασία της ευαίσθητης περιοχής ραδιοφάρου 

ευθυγράµµισης του διαδρόµου προσγείωσης· 

 

xi) τη χρήση πληροφοριών που αφορούν την ταχύτητα αέρα, τη διάτµηση αέρα, τις 

αναταράξεις, τη ρύπανση διαδρόµου και τη χρήση πολλαπλών εκτιµήσεων 

ορατότητας διαδρόµου· 

 

xii) τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιµοποιούνται για πρακτική εξάσκηση σε 

προσεγγίσεις και προσγείωση σε διαδρόµους στους οποίους δεν ισχύουν οι 

πλήρεις διαδικασίες αεροδροµίου κατηγορίας ΙΙ ή κατηγορίας ΙΙΙ· 
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xiii) τους περιορισµούς πτητικής λειτουργίας που απορρέουν από την πιστοποίηση 

πτητικής ικανότητας· και 

 

xiv) πληροφορίες για τη µέγιστη επιτρεπτή παρέκκλιση από το ίχνος καθόδου του 

συστήµατος ενόργανης προσγείωσης (ILS) και/ή του ραδιοφάρου ευθυγράµµισης 

του διαδρόµου προσγείωσης. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.465 

Ελάχιστες τιµές ορατότητας για πτητικές λειτουργίες πτήσεως εξ όψεως (VFR) 

 

Κατηγορία 
εναέριου χώρου 

 Α Β Γ ∆ E 
[Σηµείωση 1]

ΣΤ Ζ 

   Πάνω από 900 m (3000 ft) 
πάνω από το µέσο επίπεδο 
της θάλασσας (AMSL) ή 
πάνω από 300 m (1000 ft) 
πάνω από το έδαφος, 
όποια είναι υψηλότερη 

Ίση ή µικρότερη από 900 m 
(3000 ft) πάνω από το µέσο 
επίπεδο της θάλασσας 
(AMSL) ή 300 m (1000 ft) 
πάνω από το έδαφος, όποια 
είναι υψηλότερη 

Απόσταση από 
νέφη 

 1500 m οριζοντίως  
300 m (1000 ft) καθέτως 

Χωρίς νέφη και µε ορατή 
την επιφάνεια του εδάφους 

Ορατότητα 
πτήσης 

8 km στα 3050 m και πάνω (10.000 ft) πάνω από 
το µέσο επίπεδο της θάλασσας (AMSL) 
(Σηµείωση 2) 5 km κάτω από 3050 m (10.000 ft) 
πάνω από το µέσο επίπεδο της θάλασσας (AMSL)

5 km (Σηµείωση 3) 

 

Σηµείωση 1: Οι ελάχιστες VMC για εναέριο χώρο κατηγορίας Α περιλαµβάνονται ως 

κατευθυντήριες γραµµές, αλλά δεν συνεπάγονται αποδοχή πτήσεων VFR σε 

εναέριο χώρο κατηγορίας Α 

 

Σηµείωση 2: Όταν το σχετικό ύψος του µεταβατικού απόλυτου ύψους είναι µικρότερο από 

3050 m (10.000 ft) πάνω από το µέσο επίπεδο της θάλασσας (AMSL), πρέπει να 

χρησιµοποιείται επίπεδο πτήσης (FL) 100 αντί για 10.000 ft. 
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Σηµείωση 3: Αεροπλάνα κατηγορίας Α και Β µπορούν να χρησιµοποιούνται µε ορατότητες 

πτήσης στα 3000 m, µε την προϋπόθεση ότι η αρµόδια Αρχή εξυπηρέτησης Ε.Κ. 

επιτρέπει τη χρήση ορατότητας πτήσης µικρότερης από 5 km, και οι συνθήκες 

είναι τέτοιες ώστε να είναι µικρό το ενδεχόµενο το αεροπλάνο να έρθει 

αντιµέτωπο µε άλλα, και η ενδεικνυόµενη ταχύτητα αέρα είναι 140 kt ή 

µικρότερη. 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

 

OPS 1.470 

Εφαρµογή 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η πτητική λειτουργία πολυκινητήριων αεροπλάνων µε 

ελικοστροβιλοκινητήρες, τα οποία διαθέτουν µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων για 

περισσότερους από 9 επιβάτες ή µέγιστη µάζα απογείωσης, η οποία υπερβαίνει τα 5.700 kg, 

καθώς και όλων των πολυκινητήριων αεροπλάνων µε στροβιλοκινητήρες εκτελείται 

σύµφωνα µε το τµήµα Ζ (Κατηγορία Επιδόσεων Α). 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η πτητική λειτουργία ελικοφόρων αεροπλάνων που 

διαθέτουν µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων για 9 επιβάτες ή λιγότερους και µέγιστη 

µάζα απογείωσης 5.700 kg, ή µικρότερη, εκτελείται σύµφωνα µε το τµήµα Η (Κατηγορία 

Επιδόσεων Β). 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η πτητική λειτουργία αεροπλάνων µε παλινδροµικούς 

κινητήρες που διαθέτουν µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων για περισσότερους από 9 

επιβάτες, ή µέγιστη µάζα απογείωσης η οποία υπερβαίνει τα 5.700 kg εκτελείται σύµφωνα µε 

το τµήµα Θ (Κατηγορία Επιδόσεων Γ). 
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δ) Εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρης συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του αντίστοιχου 

τµήµατος εξαιτίας συγκεκριµένων χαρακτηριστικών σχεδιασµού (π.χ. στην περίπτωση 

υπερηχητικών αεροπλάνων, ή υδροπλάνων), ο αεροµεταφορέας εφαρµόζει εγκεκριµένα 

πρότυπα επιδόσεων που διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο προς εκείνο του 

σχετικού τµήµατος. 

 

OPS 1.475 

Γενικά 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα του αεροπλάνου: 

 

1) Στην αρχή της απογείωσης· ή, σε περίπτωση εκ νέου σχεδιασµού κατά τη διάρκεια της 

πτήσης 

 

2) Στο σηµείο από το οποίο ξεκινά η εφαρµογή του αναθεωρηµένου επιχειρησιακού 

σχεδίου πτήσης, δεν υπερβαίνει τη µάζα η οποία καθιστά εφικτή τη συµµόρφωση προς 

τις απαιτήσεις του αντίστοιχου τµήµατος σε σχέση µε την πτήση που πρόκειται να 

εκτελεσθεί, επιτρέποντας αναµενόµενες µειώσεις της µάζας καθώς εξελίσσεται η 

πτήση, και την απόρριψη των καυσίµων που προβλέπεται στη συγκεκριµένη απαίτηση. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι τα εγκεκριµένα δεδοµένα επιδόσεων, που περιέχονται 

στο εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου, χρησιµοποιούνται προκειµένου να προσδιοριστεί η 

συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του αντίστοιχου τµήµατος, και συµπληρώνονται, όπως 

απαιτείται, µε άλλα δεδοµένα αποδεκτά από την Αρχή, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο 

τµήµα. Σε περίπτωση εφαρµογής συντελεστών που καθορίζονται στο αντίστοιχο τµήµα, 

µπορούν να ληφθούν υπόψη οι λειτουργικοί συντελεστές που έχουν ήδη περιληφθεί στα 

δεδοµένα επιδόσεων του εγχειριδίου πτήσης αεροπλάνου ώστε να αποφευχθεί η διπλή 

εφαρµογή συντελεστών. 
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γ) Προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του αντίστοιχου τµήµατος, 

πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπόψη η διαµόρφωση του αεροπλάνου, οι συνθήκες 

περιβάλλοντος και η λειτουργία συστηµάτων που έχουν δυσµενή αντίκτυπο στις επιδόσεις. 

 

δ) Για σκοπούς επιδόσεων, ο υγρός διάδροµος, εκτός του διαδρόµου από χορτοτάπητα, µπορεί 

να θεωρείται ως ξηρός διάδροµος. 

 

ε) Κατά την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις απογείωσης του σχετικού 

τµήµατος, ο αεροµεταφορέας λαµβάνει υπόψη την ακρίβεια της χαρτογράφησης. 

 

OPS 1.480 

Ορολογία 

 

α) Οι ακόλουθοι όροι που χρησιµοποιούνται στα τµήµατα ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι, έχουν την 

ακόλουθη έννοια: 

 

1) ∆ιαθέσιµη απόσταση επιτάχυνσης/ακινητοποίησης (ASDA). Το µήκος της διαθέσιµης 

διαδροµής απογείωσης αθροιζόµενο στο µήκος της προέκτασης διαδρόµου για 

µαταίωση αυτής, εφόσον η εν λόγω προέκταση διαδρόµου για µαταίωση απογείωσης 

κηρύσσεται διαθέσιµη από την αρµόδια Αρχή και είναι ικανή να φέρει τη µάζα του 

αεροπλάνου υπό τις επικρατούσες επιχειρησιακές συνθήκες. 

 

2) ∆ιάδροµος µε ρύπανση. Ένας διάδροµος θεωρείται ότι έχει υποστεί ρύπανση όταν πάνω 

από το 25% της επιφάνειας του διαδρόµου (είτε σε µεµονωµένες περιοχές είτε όχι), 

εντός του απαιτούµενου µήκους και πλάτους που χρησιµοποιείται, καλύπτεται από τα 

ακόλουθα: 

 

i) Επιφανειακά ύδατα µε βάθος άνω των 3 mm (0,125 ίντσες), ή από λάσπη χιονιού, 

ή υγροποιηµένο χιόνι, το οποίο ισούται µε περισσότερο από 3 mm (0,125 ίντσες) 

ύδατος· 
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ii) Χιόνι το οποίο έχει συµπυκνωθεί σε στερεή µάζα η οποία ανθίσταται σε 

περαιτέρω συµπύκνωση και η οποία εάν ανασηκωθεί παραµένει συµπαγής ή 

σπάζει σε κοµµάτια (συµπυκνωµένο χιόνι)· ή 

 

iii) Πάγος, συµπεριλαµβανοµένου του υγρού πάγου. 

 

3) Υγρός διάδροµος. Ένας διάδροµος θεωρείται υγρός όταν η επιφάνεια δεν είναι ξηρή, 

καθώς και όταν η υγρασία πάνω σε αυτή δεν του προσδίδει γυαλιστερή εµφάνιση. 

 

4) Ξηρός διάδροµος. Ξηρός είναι ο διάδροµος που δεν είναι ούτε υγρός ούτε έχει 

ρύπανση, και ο οποίος περιλαµβάνει επιστρωµένους διαδρόµους οι οποίοι έχουν 

κατασκευαστεί ειδικά µε αυλάκια ή πορώδες οδόστρωµα, και συντηρείται έτσι ώστε να 

διατηρεί «αποτελεσµατικά ξηρή» δράση πέδησης ακόµα και όταν υπάρχει υγρασία. 

 

5) ∆ιαθέσιµη απόσταση προσγείωσης. Το µήκος του διαδρόµου που δηλώνεται ως 

διαθέσιµο από την αρµόδια Αρχή και είναι κατάλληλο για την τροχοδρόµηση ενός 

αεροπλάνου που προσγειώνεται. 

 

6) Μέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων επιβατών. Η µέγιστη χωρητικότητα θέσεων 

επιβατών ενός µεµονωµένου αεροπλάνου, εξαιρουµένων των θέσεων του χειριστή ή 

των θέσεων στο θάλαµο διακυβέρνησης και των θέσεων του πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών, κατά περίπτωση, η οποία χρησιµοποιείται από τον αεροµεταφορέα, 

εγκρίνεται από την Αρχή και καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

7) ∆ιαθέσιµη απόσταση απογείωσης. Το µήκος της διαθέσιµης διαδροµής απογείωσης 

αθροιζόµενο µε το µήκος της διαθέσιµης διαδροµής η οποία είναι ελεύθερη από 

εµπόδια. 
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8) Μάζα απογείωσης. Ως µάζα απογείωσης του αεροπλάνου θεωρείται η µάζα του, στην 

οποία περιλαµβάνεται κάθε αντικείµενο και κάθε πρόσωπο που µεταφέρεται κατά την 

έναρξη της διαδροµής απογείωσης. 

 

9) ∆ιαθέσιµη διαδροµή απογείωσης. Το µήκος του διαδρόµου που δηλώνεται διαθέσιµο 

από την αρµόδια Αρχή και είναι κατάλληλο για την τροχοδρόµηση ενός αεροπλάνου 

που απογειώνεται. 

 

10) Υγρός διάδροµος. Ένας διάδροµος θεωρείται υγρός όταν η επιφάνεια του διαδρόµου 

καλύπτεται από νερό, ή κάτι συναφές, εκτός αυτών που καθορίζονται στο στοιχείο α), 

σηµείο 2), ή όταν υπάρχει αρκετή υγρασία στην επιφάνεια του διαδρόµου ώστε να 

προκαλεί αντανακλάσεις, χωρίς ωστόσο σηµαντικές περιοχές να καλύπτονται από 

στάσιµα ύδατα. 

 

β) Οι όροι «απόσταση επιτάχυνσης/ακινητοποίησης», «απόσταση απογείωσης», «διαδροµή 

απογείωσης», «καθαρό ίχνος πτήσης απογείωσης», «καθαρό ίχνος πτήσης διαδροµής µε έναν 

κινητήρα εκτός λειτουργίας» και «καθαρό ίχνος πτήσης διαδροµής µε δυο κινητήρες εκτός 

λειτουργίας» σε σχέση µε το αεροπλάνο έχουν την έννοια που καθορίζεται στις απαιτήσεις 

πλοϊµότητας σύµφωνα µε τις οποίες πιστοποιήθηκε το αεροπλάνο, ή όπως καθορίζεται από 

την Αρχή εάν αυτή κρίνει τον ορισµό ανεπαρκή προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση 

προς τους επιχειρησιακούς περιορισµούς επιδόσεων. 
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ΤΜΗΜΑ Ζ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 

OPS 1.485 

Γενικά 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, προκειµένου να προσδιοριστεί η συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος, τα εγκεκριµένα δεδοµένα επιδόσεων που περιέχονται στο 

εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου συµπληρώνονται, εφόσον είναι αναγκαίο, από άλλα δεδοµένα 

αποδεκτά από την Αρχή, σε περίπτωση που τα εγκεκριµένα δεδοµένα επιδόσεων του 

εγχειριδίου πτήσης αεροπλάνου είναι ανεπαρκή ως προς τα παρακάτω σηµεία: 

 

1) Συνυπολογισµός των λογικά αναµενόµενων αντίξοων συνθηκών πτητικής λειτουργίας, 

όπως απογείωση και προσγείωση σε διαδρόµους µε ρύπανση· και 

 

2) Συνυπολογισµός βλάβης κινητήρα κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων πτήσης. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση υγρού διαδρόµου και διαδρόµου µε 

ρύπανση, χρησιµοποιούνται δεδοµένα επιδόσεων που καθορίζονται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες απαιτήσεις για την πιστοποίηση µεγάλων αεροπλάνων ή ισοδύναµα, τα οποία είναι 

αποδεκτά από την Αρχή. 

 

OPS 1.490 

Απογείωση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα απογείωσης δεν υπερβαίνει τη µέγιστη µάζα 

απογείωσης που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσεως του αεροπλάνου για το ύψος πίεσης και 

τη θερµοκρασία περιβάλλοντος στο αεροδρόµιο που πραγµατοποιείται η απογείωση. 
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β) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις κατά τον προσδιορισµό της 

µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας απογείωσης: 

 

1) Η απόσταση επιτάχυνσης-ακινητοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαθέσιµη 

απόσταση επιτάχυνσης-ακινητοποίησης· 

 

2) Η απόσταση απογείωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαθέσιµη απόσταση απογείωσης, 

µε απόσταση προέκτασης διαδρόµου για απογείωση η οποία δεν υπερβαίνει το ήµισυ 

της διαθέσιµης διαδροµής απογείωσης· 

 

3) Η διαδροµή απογείωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαθέσιµη διαδροµή απογείωσης· 

 

4) Η συµµόρφωση µε την παρούσα παράγραφο πρέπει να αποδεικνύεται χρησιµοποιώντας 

µια απλή τιµή της ταχύτητας V1 για τη µαταιωθείσα και τη συνεχιζόµενη απογείωση· 

και 

 

5) Σε υγρό διάδροµο ή διάδροµο µε ρύπανση, η µάζα απογείωσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει την επιτρεπόµενη µάζα για απογείωση σε ξηρό διάδροµο κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες. 

 

γ) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του στοιχείου β) ανωτέρω, 

ο αεροµεταφορέας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Το απόλυτο ύψος πιέσεως στο αεροδρόµιο· 

 

2) Τη θερµοκρασία περιβάλλοντος στο αεροδρόµιο· 

 

3) Την κατάσταση της επιφάνειας του διαδρόµου και τον τύπο της επιφάνειας του 

διαδρόµου· 

 

4) Την κλίση του διαδρόµου στη διεύθυνση της απογείωσης· 
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5) Το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, της συνιστώσας αντίθετου ανέµου που έχει αναφερθεί ή 

τουλάχιστο το 150% της συνιστώσας ούριου ανέµου που έχει αναφερθεί· και 

 

6) Την ενδεχόµενη απώλεια µήκους διαδρόµου που οφείλεται στην ευθυγράµµιση του 

αεροπλάνου πριν από την απογείωση. 

 

OPS 1.495 

Αποφυγή εµποδίων κατά την απογείωση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το καθαρό ίχνος πτήσης κατά την απογείωση είναι 

ελεύθερο από κάθε εµπόδιο σε κατακόρυφη απόσταση τουλάχιστον 35 ft ή σε οριζόντια 

απόσταση τουλάχιστον 90 µ., στην οποία αθροίζεται το αποτέλεσµα της πράξης 0·125 x D, 

όπου D είναι η οριζόντια απόσταση την οποία έχει διανύσει το αεροπλάνο από το τέλος του 

διαθέσιµου µήκους διαδροµής απογείωσης ή το τέλος της απόστασης απογείωσης εάν έχει 

προγραµµατιστεί στροφή πριν το τέλος της διαθέσιµης απόστασης απογείωσης. Για 

αεροπλάνα µε εκπέτασµα πτέρυγας µικρότερο από 60 µ. µπορεί να χρησιµοποιείται οριζόντια 

απόσταση ελεύθερη από εµπόδια, η οποία είναι ίση µε το ήµισυ του εκπετάσµατος της 

πτέρυγας του αεροπλάνου συν 60 µ. συν 0,125 x D. 

 

β) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, 

ο αεροµεταφορέας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Τη µάζα του αεροπλάνου στην αρχή της διαδροµής απογείωσης· 

 

2) Το απόλυτο ύψος πιέσεως στο αεροδρόµιο· 

 

3) Τη θερµοκρασία περιβάλλοντος στο αεροδρόµιο· και 

 

4) Το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, της συνιστώσας αντίθετου ανέµου που έχει αναφερθεί ή 

τουλάχιστο το 150% της συνιστώσας ούριου ανέµου που έχει αναφερθεί. 
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γ) Προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω: 

 

1) ∆εν επιτρέπονται αλλαγές ίχνους έως το σηµείο όπου το καθαρό ίχνος πτήσης κατά την 

απογείωση έχει επιτύχει ύψος ίσο µε το ήµισυ του εκπετάσµατος πτέρυγας, αλλά όχι 

µικρότερο των 50 ft πάνω από το υψόµετρο του τέλους του διαθέσιµου διαδρόµου 

απογείωσης. Από το σηµείο αυτό και µέχρι το ύψος των 400 ft, η κλίση του 

αεροπλάνου δέον να µην υπερβαίνει τις 15°. Είναι δυνατός ο προγραµµατισµός γωνιών 

κλίσεως µεγαλύτερων των 15°, αλλά όχι µεγαλύτερων των 25°, µετά το ύψος των 400 

ft· 

 

2) Κάθε τµήµα του καθαρού ίχνους πτήσης απογείωσης στο οποίο το αεροσκάφος 

λαµβάνει κλίση µεγαλύτερη των 15° πρέπει να είναι ελεύθερο από οιοδήποτε εµπόδιο 

εντός των οριζοντίων αποστάσεων, που καθορίζονται στα στοιχεία α), δ) και ε) της 

παρούσας παραγράφου, σε κατακόρυφη απόσταση τουλάχιστον 50 ft· και 

 

3) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να ακολουθεί ειδικές διαδικασίες, υποκείµενες στην έγκριση 

της Αρχής, για την εφαρµογή αυξηµένων γωνιών κλίσης οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 

20°, σε ύψος µεταξύ 200 ft και 400 ft, ή τις 30° σε ύψος άνω των 400 ft (βλ. 

Προσάρτηµα 1 στην OPS 1.495, στοιχείο γ), σηµείο 3). 

 

4) Πρέπει να συνυπολογίζεται επαρκής ανοχή για την επίδραση της γωνίας κλίσης στις 

επιχειρησιακές ταχύτητες και στο ίχνος πτήσης, συµπεριλαµβανοµένων των αυξήσεων 

της απόστασης που προκύπτουν από τις αυξανόµενες επιχειρησιακές ταχύτητες. 

 

δ) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, 

σχετικά µε τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το σχεδιαζόµενο ίχνος πτήσης δεν απαιτεί 

αλλαγές ίχνους πλέον των 15°, ο αεροµεταφορέας δεν υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη τα 

εµπόδια µε πλευρική απόσταση µεγαλύτερη των: 

 

1) 300 µ., αν ο χειριστής µπορεί να διατηρήσει την απαιτούµενη ακρίβεια πλεύσης µέσα 

στην περιοχή υπολογισµού των εµποδίων· ή 

 

2) 600 µ., για πτήσεις υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. 
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ε) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, 

σχετικά µε τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το σχεδιαζόµενο ίχνος πτήσης απαιτεί 

αλλαγές ίχνους πλέον των 15°, ο αεροµεταφορέας δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη εµπόδια 

µε πλευρική απόσταση µεγαλύτερη από: 

 

1) 600 m, εφόσον ο χειριστής δύναται να διατηρήσει την απαιτούµενη ακρίβεια 

πλοήγησης εντός της περιοχής συνυπολογισµού του εµποδίου· ή 

 

2) 900 µ. για πτήσεις υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. 

 

στ) Ο αεροµεταφορέας θεσπίζει διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της OPS 1.495 και οι οποίες εξασφαλίζουν ασφαλή πορεία, µε παράκαµψη των 

εµποδίων, ώστε το αεροσκάφος είτε να πληροί τις προϋποθέσεις πορείας της OPS 1.500, είτε 

να µπορεί να προσγειωθεί στο αεροδρόµιο αναχώρησης ή σε άλλο αεροδρόµιο εναλλαγής 

απογείωσης. 

 

OPS 1.500 

Κατά τη διαδροµή - Ένας κινητήρας εκτός λειτουργίας 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι τα δεδοµένα καθαρού ίχνους πτήσης (κατά τη διαδροµή), 

η οποία εκτελείται µε έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας, που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο 

πτήσης αεροπλάνου και είναι κατάλληλα για τις µετεωρολογικές συνθήκες που αναµένονται 

κατά την πτήση, είναι σε συµφωνία µε όλα τα σηµεία των στοιχείων β) ή γ), καθ’ όλη την 

διαδροµή. Το καθαρό ίχνος πτήσης πρέπει να έχει θετική βαθµίδα σε ύψος 1.500 ft πάνω από 

το αεροδρόµιο, όπου ενδεχοµένως θα πραγµατοποιηθεί η προσγείωση σε περίπτωση βλάβης 

του κινητήρα. Σε µετεωρολογικές συνθήκες που απαιτούν την λειτουργία αντιπαγωτικών 

συστηµάτων, οι επιπτώσεις της χρήσης αυτών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο καθαρό 

ίχνος πτήσης. 
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β) Η βαθµίδα του καθαρού ίχνους πτήσης πρέπει να είναι θετική τουλάχιστον σε ύψος 1.000 ft 

πάνω από έδαφος οιασδήποτε µορφολογίας και από τυχόν εµπόδια κατά τη διαδροµή, και 

εντός απόστασης 9,3 km (5 nm) σε αµφότερες τις πλευρές της προγραµµατιζόµενης πορείας. 

 

γ) Το καθαρό ίχνος πτήσης πρέπει να καθιστά δυνατή τη συνέχιση της πτήσης του αεροπλάνου 

από το ύψος ταξιδίου προς αεροδρόµιο όπου µπορεί να πραγµατοποιηθεί προσγείωση µε 

βάση την OPS 1.515 ή 1.520, κατά περίπτωση, µε το καθαρό ίχνος πτήσης να διαθέτει 

κατακόρυφο χώρο ελεύθερο εµποδίων τουλάχιστον 2.000 ft πάνω από έδαφος οιασδήποτε 

µορφολογίας και από τυχόν εµπόδια κατά την διαδροµή, εντός απόστασης 9,3 km (5 nm) σε 

αµφότερες τις πλευρές της προγραµµατιζόµενης πορείας µε βάση τα σηµεία 1 έως 4 

κατωτέρω: 

 

1) Ο κινητήρας θεωρείται ότι θα υποστεί βλάβη στο πλέον κρίσιµο σηµείο της πορείας· 

 

2) Συνυπολογίζεται η επίδραση των ανέµων στο ίχνος πτήσης· 

 

3) Η απόρριψη καυσίµων επιτρέπεται εφόσον η εναποµείνασα ποσότητα επαρκεί για την 

προσέγγιση στο αεροδρόµιο µε τα απαιτούµενα εφεδρικά καύσιµα, σε περίπτωση 

εφαρµογής ασφαλούς διαδικασίας· και 

 

4) Το αεροδρόµιο, στο οποίο θεωρείται πιθανό ότι θα πραγµατοποιηθεί η προσγείωση του 

αεροπλάνου µετά από µηχανική βλάβη, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

i) Να πληρούνται οι απαιτήσεις επιδόσεων που αντιστοιχούν στην αναµενόµενη 

µάζα προσγείωσης· και 

 

ii) Τα δελτία ή οι προγνώσεις καιρού, ή ο συνδυασµός αυτών, καθώς και οι 

αναφορές κατάστασης αεροδροµίου να δείχνουν ότι στον υπολογιζόµενο χρόνο 

της άφιξης είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ασφαλούς προσγείωσης. 
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δ) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις της OPS 1.500, ο 

αεροµεταφορέας πρέπει να αυξάνει τα περιθώρια εύρους που περιέχονται στα στοιχεία β) και 

γ) στα 18,5 km (10 nm), εφόσον η ακρίβεια πλοήγησης δεν πληροί το 95% του επιπέδου 

συγκράτησης. 

 

OPS 1.505 

Κατά τη διαδροµή - Αεροπλάνα µε τρεις ή περισσότερους κινητήρες, 

δύο εκ των οποίων είναι εκτός λειτουργίας 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι σε κανένα σηµείο του σχεδιαζόµενου ίχνους πτήσης, 

αεροπλάνο που διαθέτει τρεις ή περισσότερους κινητήρες δεν θα απέχει περισσότερο από 90 

λεπτά, έχοντας ταχύτητα πλεύσης µεγάλης εµβέλειας µε πλήρη ισχύ υπό συνθήκες σταθερής 

θερµοκρασίας και άπνοιας, από αεροδρόµιο στο οποίο πληρούνται οι απαιτήσεις επιδόσεων 

που ισχύουν για την αναµενόµενη µάζα προσγείωσης, εκτός εάν πληρούνται τα στοιχεία β) 

έως στ), κατωτέρω. 

 

β) Τα δεδοµένα καθαρού ίχνους πτήσης µε δύο κινητήρες εκτός λειτουργίας πρέπει να 

καθιστούν δυνατή τη συνέχιση της πτήσης του αεροπλάνου, στις αναµενόµενες 

µετεωρολογικές συνθήκες, από το σηµείο που θεωρείται ότι οι δύο κινητήρες παρουσίασαν 

βλάβη ταυτόχρονα, έως το αεροδρόµιο όπου είναι δυνατή η προσγείωση και η πλήρης 

ακινητοποίηση, εφόσον εφαρµόζεται η προκαθορισµένη διαδικασία προσγείωσης µε δύο 

κινητήρες εκτός λειτουργίας. Το καθαρό ίχνος πτήσης πρέπει να είναι ελεύθερο εµποδίων 

κατακόρυφα, σε ύψος τουλάχιστον 2000 ft από έδαφος οιασδήποτε µορφολογίας και από 

τυχόν εµπόδια, καθ’ όλη την πορεία, εντός απόστασης 9,3 km (5 nm) σε αµφότερες τις 

πλευρές της σχεδιαζόµενης πορείας. Σε απόλυτα ύψη και σε µετεωρολογικές συνθήκες που 

απαιτούν τη χρήση αντιπαγωτικών συστηµάτων, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση 

της χρήσης αυτών στα δεδοµένα καθαρού ίχνους πτήσης. Εάν η ακρίβεια πλοήγησης δεν 

πληροί το 95% του επιπέδου συγκράτησης, ο αεροµεταφορέας πρέπει να αυξάνει το εν λόγω 

περιθώριο εύρους στα 18·5 km (10 nm). 
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γ) Οι δύο κινητήρες θεωρούνται ότι παρουσιάζουν βλάβη στο πλέον κρίσιµο σηµείο της πορείας 

όπου το αεροσκάφος βρίσκεται πάνω από 90 λεπτά µε ταχύτητα συντηρητικής πλεύσης µε 

όλους τους κινητήρες, υπό κανονικές θερµοκρασίες και νηνεµία, µακριά από το αεροδρόµιο 

όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις απόδοσης που ισχύουν για την αναµενόµενη µάζα 

προσγείωσης. 

 

δ) Το καθαρό ίχνος πτήσης πρέπει να έχει θετική βαθµίδα σε ύψος 1.500 ft πάνω από το 

αεροδρόµιο όπου υποτίθεται ότι θα πραγµατοποιηθεί η προσγείωση µετά από βλάβη των δύο 

κινητήρων. 

 

ε) Η απόρριψη καυσίµων επιτρέπεται εφόσον η εναποµείνασα ποσότητα επαρκεί για την 

προσέγγιση στο αεροδρόµιο µε τα απαιτούµενα εφεδρικά καύσιµα, σε περίπτωση εφαρµογής 

ασφαλούς διαδικασίας. 

 

στ) Η αναµενόµενη µάζα του αεροσκάφους στο σηµείο όπου θεωρείται ότι δύο κινητήρες 

παρουσιάζουν βλάβη, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από εκείνη που θα περιελάµβανε επαρκή 

καύσιµα για την προσέγγιση στο αεροδρόµιο προσγείωσης και για την άφιξη στο σηµείο 

εκείνο σε ύψος τουλάχιστον 1500 ft πάνω ακριβώς από την περιοχή προσγείωσης και κατόπιν 

για την πραγµατοποίηση οριζόντιας πτήσης επί 15 λεπτά. 

 

OPS 1.510 

Προσγείωση - προορισµός και αεροδρόµια εναλλαγής 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα προσγείωσης του αεροσκάφους, που ορίζεται µε 

βάση την OPS 1475, στοιχείο α), δεν υπερβαίνει την µέγιστη µάζα προσγείωσης που 

καθορίζεται για το απόλυτο ύψος και την θερµοκρασία περιβάλλοντος που αναµένεται κατά 

τον προβλεπόµενο χρόνο προσγείωσης στο αεροδρόµιο προορισµού και εναλλαγής. 
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β) Για προσεγγίσεις µε όργανα µε κλίση ανόδου µετά από αποτυχηµένη προσέγγιση µεγαλύτερη 

του 2,5% ο αεροµεταφορέας ελέγχει ότι η αναµενόµενη µάζα προσγείωσης του αεροπλάνου 

επιτρέπει αποτυχηµένη προσέγγιση µε κλίση ανόδου ίση ή µεγαλύτερη από την ισχύουσα 

κλίση ανόδου αποτυχηµένης προσέγγισης σε διάταξη και ταχύτητα µε έναν κινητήρα εκτός 

λειτουργίας (βλ. ισχύουσες απαιτήσεις για την πιστοποίηση µεγάλων αεροπλάνων). Η χρήση 

εναλλακτικής λύσης πρέπει να εγκρίνεται από την Αρχή. 

 

γ) Για προσεγγίσεις µε όργανα σε ύψη απόφασης κάτω των 200 ft, ο αεροµεταφορέας πρέπει να 

επαληθεύει ότι η αναµενόµενη µάζα προσγείωσης του αεροπλάνου επιτρέπει βαθµίδα ανόδου 

αποτυχηµένης προσέγγισης, µε βλάβη στον κρίσιµο κινητήρα και µε την ταχύτητα και 

διάταξη που χρησιµοποιείται σε επανακύκλωση λαµβάνοντας κλίση τουλάχιστον 2,5%, ή την 

κλίση που είναι δηµοσιευµένη αλλού, ανάλογα µε το ποια είναι µεγαλύτερη (βλ. CS AWO 

243). Η χρήση εναλλακτικής λύσης πρέπει να εγκρίνεται από την Αρχή. 

 

OPS 1.515 

Προσγείωση - Ξηρός διάδροµος 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα προσγείωσης του αεροπλάνου, που καθορίζεται 

σύµφωνα µε την OPS 1.475, στοιχείο α), όσον αφορά τον προβλεπόµενο χρόνο προσγείωσης 

στο αεροδρόµιο προορισµού και σε οποιοδήποτε αεροδρόµιο εναλλαγής, καθιστά εφικτή την 

προσγείωση πλήρους ακινητοποίησης σε απόσταση 50 ft πάνω από το κατώφλι: 

 

1) Για αεροσκάφη µε στροβιλοκινητήρες εντός του 60% της διαθέσιµης διαδροµής 

προσγείωσης· ή 

 

2) Για αεροπλάνα µε ελικοστροβιλοκινητήρες, εντός του 70% της διαθέσιµης διαδροµής 

προσγείωσης· 
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3) Για διαδικασίες προσέγγισης µε µεγάλη γωνία η Αρχή δύναται να εγκρίνει τη χρήση 

δεδοµένων απόστασης προσγείωσης µε συντελεστή σύµφωνα µε το στοιχείο α), σηµεία 

1) και 2), κατά περίπτωση, η οποία βασίζεται σε περιοριστικό ύψος διέλευσης κάτω 

των 50 ft, αλλά όχι µικρότερο των 35 ft. (βλ. προσάρτηµα 1 για την OPS 1.515, 

στοιχείο α), σηµείο 3)· 

 

4) Προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση προς τις διατάξεις του στοιχείου α), σηµεία 

1) και 2), ανωτέρω, η Αρχή δύναται να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση, εάν κρίνει ότι 

παρίσταται ανάγκη (βλ. προσάρτηµα 1), την εκτέλεση χειρισµών βραχείας 

προσγείωσης, σύµφωνα µε τα προσαρτήµατα 1 και 2, καθώς και µε οιουσδήποτε 

άλλους πρόσθετους όρους που η Αρχή κρίνει αναγκαίους προκειµένου να εξασφαλιστεί 

ένα αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας για την συγκεκριµένη περίπτωση. 

 

β) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, 

ο αεροµεταφορέας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Το απόλυτο ύψος στο αεροδρόµιο· 

 

2) Το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, της συνιστώσας αντίθετου ανέµου ή τουλάχιστο το 150% 

της συνιστώσας ούριου ανέµου· και 

 

3) Την κλίση του διαδρόµου προς την κατεύθυνση προσγείωσης εφόσον είναι µεγαλύτερη 

από +/-2%. 
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γ) Προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, 

πρέπει να θεωρείται ότι: 

 

1) Η προσγείωση του αεροπλάνου πραγµατοποιείται στον πλέον κατάλληλο διάδροµο, σε 

συνθήκες άπνοιας· και 

 

2) Το αεροπλάνο προσγειώνεται στον πλέον κατάλληλο διάδροµο, αφού υπολογισθεί η 

πιθανή ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέµου και ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά 

χειρισµού του αεροπλάνου στο έδαφος, καθώς και άλλες συνθήκες όπως βοηθήµατα 

προσγείωσης και έδαφος. 

 

δ) Εάν ο αεροµεταφορέας δεν µπορεί να συµµορφωθεί προς τις διατάξεις του στοιχείου γ), 

σηµείο 1, ανωτέρω, σχετικά µε αεροδρόµιο προορισµού που διαθέτει έναν και µόνο 

διάδροµο, όπου η προσγείωση εξαρτάται από συγκεκριµένη συνιστώσα ανέµου, τότε το 

αεροπλάνο συνεχίζει την πορεία του εφόσον υποδεικνύονται 2 αεροδρόµια εναλλαγής που 

καθιστούν δυνατή την τήρηση των διατάξεων των στοιχείων α), β) και γ). Πριν ξεκινήσει η 

προσέγγιση προσγείωσης στο αεροδρόµιο προορισµού, ο κυβερνήτης θα πρέπει να είναι 

βέβαιος ότι η προσγείωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε πλήρη συµµόρφωση προς την OPS 

1.510 και τα στοιχεία α) και β), ανωτέρω. 

 

ε) Εάν ο αεροµεταφορέας δεν µπορεί να συµµορφωθεί προς το στοιχείο γ), σηµείο 2), ανωτέρω, 

όσον αφορά το αεροδρόµιο προορισµού, το αεροσκάφος συνεχίζει την πορεία του εφόσον 

υποδεικνύεται αεροδρόµιο εναλλαγής που καθιστά δυνατή την τήρηση των διατάξεων των 

στοιχείων α), β) και γ). 

 

OPS 1.520 

Προσγείωση - Υγροί διάδροµοι και διάδροµοι µε ρύπανση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, όταν τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή 

συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι στον υπολογιζόµενο χρόνο άφιξης ο διάδροµος ενδέχεται να 

είναι υγρός, η διαθέσιµη απόσταση προσγείωσης ισούται τουλάχιστον µε το 115% της 

απαιτούµενης απόστασης προσγείωσης, σύµφωνα µε την OPS 1.515. 
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β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, όταν τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή 

συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι στον υπολογιζόµενο χρόνο άφιξης στο διάδροµο ενδέχεται 

να υπάρχει ρύπανση, η διαθέσιµη απόσταση προσγείωσης ισούται τουλάχιστον µε την 

απόσταση προσγείωσης, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε το στοιχείο α), ανωτέρω, ή 

τουλάχιστον µε το 115% της απόστασης προσγείωσης που καθορίζεται µε βάση τα δεδοµένα 

εγκεκριµένης απόστασης προσγείωσης που έχει υποστεί ρύπανση, ή µε βάση άλλα δεδοµένα, 

εγκεκριµένα από την Αρχή, ανάλογα µε το ποια απόσταση είναι µεγαλύτερη. 

 

γ) Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση απόστασης προσγείωσης σε υγρό διάδροµο µικρότερης από 

αυτήν που προβλέπεται στο στοιχείο α), ανωτέρω, όχι όµως µικρότερης από αυτή που 

απαιτείται από την ΟΡS 1.515, στοιχείο α), εφόσον το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου 

περιλαµβάνει πρόσθετες ειδικές πληροφορίες για τις αποστάσεις προσγείωσης σε υγρούς 

διαδρόµους. 

 

δ) Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση απόστασης προσγείωσης σε ειδικά προετοιµασµένο διάδροµο 

που έχει υποστεί ρύπανση µικρότερης από αυτήν που προβλέπεται στο στοιχείο α), ανωτέρω, 

όχι όµως µικρότερης από αυτή που απαιτείται από την ΟΡS 1.515, στοιχείο α), εφόσον το 

εγχειρίδιο πτήσης του αεροπλάνου περιλαµβάνει συγκεκριµένες πρόσθετες πληροφορίες για 

τις αποστάσεις προσγείωσης σε διαδρόµους µε ρύπανση. 

 

ε) Προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση προς τις διατάξεις των στοιχείων β), γ) και δ), 

ανωτέρω, τα κριτήρια της OPS 1.515 ισχύουν ανάλογα, εκτός από την περίπτωση της OPS 

1.515, στοιχείο α), σηµεία 1) και 2) η οποία δεν εφαρµόζεται στο στοιχείο β), ανωτέρω. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 179 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.495, στοιχείο γ), σηµείο 3 

Έγκριση για αυξηµένες γωνίες κλίσης 

 

α) Για την χρήση αυξηµένων γωνιών κλίσης που απαιτούν ειδική έγκριση, πρέπει να πληρούνται 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

1) Το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου πρέπει να περιλαµβάνει εγκεκριµένα δεδοµένα για 

την απαιτούµενη αύξηση ταχύτητας πτητικής λειτουργίας, καθώς και δεδοµένα που 

καθιστούν δυνατό το σχεδιασµό του ίχνους πτήσης, λαµβάνοντας υπόψη τις αυξηµένες 

γωνίες κλίσης και ταχύτητες. 

 

2) Πρέπει να είναι δυνατή η χρήση οπτικής καθοδήγησης για την ακρίβεια πλοήγησης. 

 

3) Τα µετεωρολογικά ελάχιστα και οι περιορισµοί σε σχέση µε τον άνεµο πρέπει να 

προσδιορίζονται για κάθε διάδροµο και να εγκρίνονται από την Αρχή. 

 

4) Εκπαίδευση σύµφωνα µε την OPS 1.975. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.515, στοιχείο α), σηµείο 3 

∆ιαδικασίες προσέγγισης µε µεγάλη γωνία 

 

α) Οι Αρχή δύναται να εγκρίνει την εφαρµογή διαδικασιών προσέγγισης µε µεγάλη γωνία 

χρησιµοποιώντας γωνίες ίχνους καθόδου 4,5°, ή µεγαλύτερες, και περιοριστικά ύψη 

διέλευσης 50 ft κατ’ ανώτατο όριο, αλλά όχι κάτω των 35 ft, εφόσον πληρούνται τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 

1) Το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου πρέπει να αναφέρει την µέγιστη επιτρεπτή γωνία 

ίχνους καθόδου, κάθε άλλο περιορισµό, τις κανονικές ή µη κανονικές διαδικασίες, ή τις 

διαδικασίες επείγουσας ανάγκης σχετικά µε προσέγγιση µεγάλης γωνίας, καθώς και τις 

τροποποιήσεις στα δεδοµένα µήκους διαδρόµου, εφόσον χρησιµοποιούνται κριτήρια 

προσέγγισης µεγάλης γωνίας· 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 180 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

2) Κάθε αεροδρόµιο στο οποίο πρόκειται να εφαρµοστούν διαδικασίες προσέγγισης µε 

µεγάλη γωνία πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστηµα αναφοράς ίχνους καθόδου, το 

οποίο να περιλαµβάνει τουλάχιστον σύστηµα οπτικής ένδειξης ίχνους καθόδου· και 

 

3) Τα µετεωρολογικά ελάχιστα πρέπει να καθορίζονται και να εγκρίνονται για κάθε 

διάδροµο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε διαδικασία προσέγγισης µε µεγάλη 

γωνία. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

 

i) Η κατάσταση εµποδίων· 

 

ii) Ο τύπος της αναφοράς ίχνους καθόδου και καθοδήγησης διαδρόµου, όπως οπτικά 

βοηθήµατα, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB· 

 

iii) Η ελάχιστη οπτική αναφορά που απαιτείται σε DH και MDA· 

 

iv) Ο διαθέσιµος αεροµεταφερόµενος εξοπλισµός· 

 

v) Τα προσόντα χειριστή και η ειδική εξοικείωσή του µε το εκάστοτε αεροδρόµιο· 

 

vi) Τους περιορισµούς και τις διαδικασίες που προβλέπει το εγχειρίδιο πτήσης 

αεροπλάνου· και 

 

vii) Τα κριτήρια αποτυχηµένης προσέγγισης. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.515, στοιχείο α), σηµείο 4 

Χειρισµοί βραχείας προσγείωσης 

 

α) Για τους σκοπούς της ΟPS 1.515, στοιχείο α), σηµείο 4, η απόσταση που χρησιµοποιείται για 

τον υπολογισµό της επιτρεπτής µάζας προσγείωσης δύναται να αποτελείται από το χρήσιµο 

µήκος της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής αθροιζόµενο µε τη διαθέσιµη δηλωθείσα 

απόσταση προσγείωσης. Η Αρχή εγκρίνει τους χειρισµούς αυτούς σύµφωνα µε τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 

1) απόδειξη της ανάγκης για την διενέργεια χειρισµών βραχείας προσγείωσης. Πρέπει να 

υφίσταται σαφές κοινό συµφέρον και ανάγκη που υπαγορεύεται από λόγους 

επιχειρησιακής φύσεως για την εκτέλεση της πτητικής λειτουργίας, είτε λόγω της 

αποµακρυσµένης θέσης του αεροδροµίου είτε λόγω των φυσικών περιορισµών σχετικά 

µε την επέκταση του διαδρόµου. 

 

2) Κριτήρια σχετικά µε το αεροπλάνο και την πτητική λειτουργία. 

 

i) Χειρισµοί βραχείας προσγείωσης εγκρίνονται µόνο για αεροπλάνα στα οποία η 

κάθετη απόσταση µεταξύ του ίχνους του µατιού του πιλότου και του ίχνους του 

χαµηλότερου σηµείου των τροχών, και µε το αεροπλάνο να βρίσκεται σε 

κανονικό ίχνος καθόδου, δεν υπερβαίνει τα 3 m. 

 

ii) Σε περίπτωση θέσπισης επιχειρησιακών ελάχιστων αεροδροµίου, η ορατότητα 

διαδρόµου δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 1.5 km. Επιπλέον, οι περιορισµοί 

ανέµου πρέπει να προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

iii) Η ελάχιστη πείρα του χειριστή, οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και η εξοικείωση µε το 

αεροδρόµιο, πρέπει να προσδιορίζονται για παρόµοιες επιχειρήσεις στο εγχειρίδιο 

πτητικής λειτουργίας. 
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3) Γίνεται δεκτό ότι το ύψος διασταύρωσης πάνω από το σηµείο έναρξης του προς χρήση 

µήκους της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής είναι 50 ft. 

 

4) Πρόσθετα κριτήρια. Η Αρχή δύναται να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις οι οποίες 

κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή πτητική λειτουργία, λαµβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του τύπου του αεροπλάνου, τα ορογραφικά χαρακτηριστικά στην 

περιοχή προσέγγισης, τα διαθέσιµα βοηθήµατα προσέγγισης, καθώς και τις πιθανότητες 

αποτυχηµένης προσέγγισης/µαταιωθείσας προσγείωσης. Για παράδειγµα, τέτοιου 

είδους πρόσθετη απαίτηση συνιστά η προϋπόθεση για σύστηµα οπτικής ένδειξης 

καθόδου τύπου VASI (οπτική ένδειξη ίχνους καθόδου)/PAPI (ενδείκτης ίχνους 

προσέγγισης ακριβείας). 

 

Προσάρτηµα 2 της OPS 1.515, στοιχείο α), σηµείο 4 

Κριτήρια σχετικά µε το αεροδρόµιο για χειρισµούς βραχείας προσγείωσης 

 

α) Η χρήση της περιοχής ασφαλείας πρέπει να εγκρίνεται από την Αρχή του αεροδροµίου. 

 

β) Το ωφέλιµο µήκος της δηλωθείσας περιοχής ασφαλείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις την 1.515, 

στοιχείο α), σηµείο 4, και του παρόντος προσαρτήµατος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90 m. 

 

γ) Το πλάτος της δηλωθείσας περιοχής ασφαλείας ισούται τουλάχιστον µε το διπλάσιο του 

πλάτους του διαδρόµου ή το διπλάσιο του εκπετάσµατος πτέρυγας, ανάλογα ποιο από τα δύο 

είναι µεγαλύτερο, ενώ το κέντρο της περιοχής αυτής είναι τοποθετηµένο στην ίδια ευθεία µε 

την επεκταµένη κεντρική γραµµή του διαδρόµου. 
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δ) Η δηλωθείσα ασφαλής περιοχή πρέπει να είναι απαλλαγµένη από τα εµπόδια ή τις υποπιέσεις 

που θα µπορούσαν να διακινδυνέψουν µια προσγείωση «κοντός», ενώ κανένα κινητό 

αντικείµενο δεν επιτρέπεται εντός της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής όταν ο διάδροµος 

χρησιµοποιείται για χειρισµούς βραχείας προσγείωσης. 

 

ε) Η κλίση της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% στην ανοδική 

κλίση και το 2% στην καθοδική κλίση προς την κατεύθυνση της προσγείωσης. 

 

στ) Για τους σκοπούς της πτητικής αυτής λειτουργίας, δεν είναι αναγκαία η εφαρµογή της 

απαίτησης έντασης διόπτευσης της OPS 1.480, στοιχείο α), σηµείο 5, στην δηλωθείσα 

περιοχή ασφαλείας. 

 

ΤΜΗΜΑ H 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 

 

OPS 1.525 

Γενικά 

 

α) ∆εν επιτρέπεται η εκµετάλλευση µονοκινητήριου αεροπλάνου από τον αεροµεταφορέα: 

 

1) τη νύχτα, ή 

 

2) σε µετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης, εκτός εάν 

εκτελείται ειδική πτήση µε κανόνες εξ όψεως. 

 

Σηµείωση: Οι περιορισµοί στην πτητική λειτουργία µονοκινητήριων αεροπλάνων διέπονται 

από την OPS 1.240, στοιχείο α), σηµείο 6. 
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β) Αεροπλάνα µε δύο κινητήρες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανόδου του 

παραρτήµατος 1 της OPS 1.525, στοιχείο β), χρησιµοποιούνται από τον αεροµεταφορέα ως 

µονοκινητήρια αεροπλάνα. 

 

OPS 1.530 

Απογείωση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα απογείωσης δεν υπερβαίνει τη µέγιστη µάζα 

απογείωσης που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσεως του αεροπλάνου για το ύψος πίεσης και 

τη θερµοκρασία περιβάλλοντος στο αεροδρόµιο που πραγµατοποιείται η απογείωση. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η απόσταση απογείωσης χωρίς συντελεστή, όπως 

ορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροπλάνου, δεν υπερβαίνει: 

 

1) Πολλαπλασιαζόµενη µε τον συντελεστή 1,25, το διαθέσιµο µήκος διαδρόµου για 

απογείωση· ή 

 

2) Εφόσον διατίθεται προέκταση διαδρόµου για µαταίωση απογείωσης και/ή προέκταση 

διαδρόµου για απογείωση, τα ακόλουθα: 

 

i) Το διαθέσιµο µήκος διαδρόµου για απογείωση· 

 

ii) Πολλαπλασιαζόµενη µε τον συντελεστή 1,15, τη διαθέσιµη απόσταση 

απογείωσης· και 

 

iii) Πολλαπλασιαζόµενη µε το συντελεστή 1,3, τη διαθέσιµη απόσταση επιτάχυνσης- 

ακινητοποίησης. 
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γ) Ο αεροµεταφορέας, προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του 

στοιχείου β) ανωτέρω, λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Τη µάζα του αεροπλάνου στην αρχή της διαδροµής απογείωσης· 

 

2) Το απόλυτο ύψος πιέσεως στο αεροδρόµιο· 

 

3) Τη θερµοκρασία περιβάλλοντος στο αεροδρόµιο· 

 

4) Την κατάσταση της επιφάνειας του διαδρόµου και το είδος της επιφάνειας του 

διαδρόµου· 

 

5) Την κλίση του διαδρόµου προς την κατεύθυνση απογείωσης· και 

 

6) Το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, της συνιστώσας αντίθετου ανέµου που έχει αναφερθεί ή 

τουλάχιστο το 150% της συνιστώσας ούριου ανέµου που έχει αναφερθεί. 
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OPS 1.535 

Αποφυγή εµποδίων απογείωσης - Πολυκινητήρια αεροπλάνα 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ώστε το ίχνος πτήσης απογείωσης αεροπλάνων που 

διαθέτουν δύο ή περισσότερους κινητήρες, όπως ορίζεται στο παρόν στοιχείο, να είναι 

ελεύθερο από κάθε εµπόδιο σε κατακόρυφο περιθώριο 50 ft τουλάχιστον, ή σε οριζόντια 

απόσταση τουλάχιστον 90µ., στην οποία αθροίζεται το αποτέλεσµα της πράξης 0,125 x D, 

όπου D η οριζόντια απόσταση που διανύει ένα αεροπλάνο από το τέλος της διαθέσιµης 

απόστασης απογείωσης ή το τέλος της απόστασης απογείωσης, εφόσον προβλέπεται στροφή 

πριν το τέλος της διαθέσιµης απόστασης απογείωσης, µε την επιφύλαξη των στοιχείων β) και 

γ), κατωτέρω. Για αεροπλάνα µε εκπέτασµα πτέρυγας µικρότερο από 60 µ. µπορεί να 

χρησιµοποιείται οριζόντια απόσταση ελεύθερη από εµπόδια, η οποία είναι ίση µε το ήµισυ 

του εκπετάσµατος της πτέρυγας του αεροπλάνου συν 60 µ. συν 0,125 x D. Προκειµένου να 

αποδειχθεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος στοιχείου, πρέπει να θεωρείται ότι: 

 

1) Το ίχνος πτήσης απογείωσης ξεκινά σε ύψος 50 ft πάνω από την επιφάνεια στο τέλος 

της απαιτούµενης απόστασης απογείωσης σύµφωνα µε την OPS 1.530, στοιχείο β) και 

τελειώνει σε ύψος 1500 ft πάνω από την επιφάνεια· 

 

2) Το αεροπλάνο δεν παίρνει κλίση πριν φτάσει στο ύψος των 50 ft πάνω από την 

επιφάνεια και στη συνέχεια, η γωνία κλίσης δεν υπερβαίνει τις 15°· 

 

3) Η βλάβη του κρίσιµου κινητήρα εµφανίζεται στο ίχνος πτήσης απογείωσης µε 

συνθήκες πλήρους ισχύος, τη στιγµή κατά την οποία αναµένεται απώλεια αναφοράς 

οπτικής επαφής σε σχέση µε την αποφυγή εµποδίων· 
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4) Η βαθµίδα του ίχνους πτήσης απογείωσης από τα 50 ft έως το καθ’ υπόθεση ύψος 

βλάβης του κινητήρα ισούται µε τη µέση βαθµίδα µε πλήρη ισχύ κατά την άνοδο και τη 

µετάβαση στη διαµόρφωση κανονικής πορείας, πολλαπλασιαζόµενη µε τον συντελεστή 

0,77, και 

 

5) Η βαθµίδα του ίχνους πτήσης απογείωσης από το ύψος που έχει επιτευχθεί σύµφωνα µε 

το στοιχείο 4) ανωτέρω έως το τέλος του ίχνους πτήσης απογείωσης ισούται µε τη 

βαθµίδα ανόδου σε κανονική πορεία αεροπλάνου µε ένα κινητήρα εκτός λειτουργίας, 

όπως παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου. 

 

β) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, 

σχετικά µε τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το σχεδιαζόµενο ίχνος πτήσης δεν απαιτεί 

αλλαγές ίχνους πλέον των 15°, ο αεροµεταφορέας δεν υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη τα 

εµπόδια µε πλευρική απόσταση µεγαλύτερη των: 

 

1) 300 µ., εφόσον η πτήση εκτελείται υπό συνθήκες που επιτρέπουν πλοήγηση εξ όψεως 

µε καθοδήγηση πορείας, ή εφόσον διατίθενται βοηθήµατα πλοήγησης τα οποία 

παρέχουν τη δυνατότητα στο χειριστή να διατηρεί το σχεδιαζόµενο ίχνος πτήσης µε την 

ίδια ακρίβεια (βλ. παράρτηµα 1 της OPS 1.535, στοιχείο β), σηµείο 1 και στοιχείο γ), 

σηµείο 1), ή 

 

2) 600 µ., για πτήσεις υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. 
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γ) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του στοιχείου α) ανωτέρω, 

σχετικά µε τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το σχεδιαζόµενο ίχνος πτήσης απαιτεί 

αλλαγές ίχνους πλέον των 15°, ο αεροµεταφορέας δεν υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη τα 

εµπόδια µε πλευρική απόσταση µεγαλύτερη των: 

 

1) 600 µ. για πτήσεις που εκτελούνται υπό συνθήκες που επιτρέπουν την πλοήγηση εξ 

όψεως µε καθοδήγηση πορείας (βλ. παράρτηµα 1 της OPS 1.535 στοιχείο β), σηµείο 1 

και στοιχείο γ), σηµείο 1)· 

 

2) 900 µ. για πτήσεις υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. 

 

δ) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις των στοιχείων α), β) και γ), 

ο αεροµεταφορέας πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα ακόλουθα: 

 

1) Τη µάζα του αεροπλάνου στην αρχή της διαδροµής απογείωσης· 

 

2) Το απόλυτο ύψος πιέσεως στο αεροδρόµιο· 

 

3) Τη θερµοκρασία περιβάλλοντος στο αεροδρόµιο· και 

 

4) Το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, της συνιστώσας αντίθετου ανέµου που έχει αναφερθεί ή 

τουλάχιστο το 150% της συνιστώσας ούριου ανέµου που έχει αναφερθεί. 
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OPS 1.540 

Κανονική πορεία- πολυκινητήρια αεροπλάνα 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το αεροπλάνο, στις αναµενόµενες για την πτήση 

µετεωρολογικές συνθήκες και σε περίπτωση βλάβης ενός κινητήρα, και µε τους υπόλοιπους 

κινητήρες να λειτουργούν εντός των προβλεποµένων συνθηκών µέγιστης συνεχούς ισχύος, 

µπορεί να συνεχίζει την πτήση στο σχετικό ή πάνω από το απόλυτο ελάχιστο ύψος για την 

επίτευξη ασφαλούς πτήσης, όπως σηµειώνεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, έως 

σηµείου 1000 ft πάνω από αεροδρόµιο όπου µπορούν να επιτευχθούν οι απαιτήσεις επίδοσης. 

 

β) Προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω: 

 

1) το αεροπλάνο δεν πρέπει να ίπταται σε απόλυτο ύψος το οποίο υπερβαίνει εκείνο του 

οποίου ο ρυθµός ανόδου ισούται µε 300 ft ανά λεπτό, µε όλους τους κινητήρες να 

λειτουργούν εντός των καθορισµένων συνθηκών µέγιστης συνεχούς ισχύος, και 

 

2) η καθ’ υπόθεση βαθµίδα κανονικής πορείας µε ένα κινητήρα εκτός λειτουργίας είναι η 

µέγιστη βαθµίδα ανόδου ή καθόδου, ανάλογα µε την περίπτωση, αντίστοιχα αυξηµένη 

κατά 0,5% ή µειωµένη κατά 0,5%. 
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OPS 1.542 

Κανονική πορεία- Μονοκινητήρια αεροπλάνα 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το αεροπλάνο, στις αναµενόµενες για την πτήση 

µετεωρολογικές συνθήκες και σε περίπτωση βλάβης κινητήρα, µπορεί να φθάσει σε τόπο 

όπου µπορεί να πραγµατοποιηθεί ασφαλής αναγκαστική προσγείωση. Όσον αφορά τα 

χερσαία αεροπλάνα, απαιτείται χερσαία έκταση, εκτός εάν οι αρχές ορίσουν διαφορετικά. 

 

β) Προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω,: 

 

1) το αεροπλάνο δεν πρέπει να ίπταται, ενώ ο κινητήρας λειτουργεί µέσα στις 

καθοριζόµενες συνθήκες µέγιστης συνεχούς ισχύος, σε απόλυτο ύψος που υπερβαίνει 

εκείνο του οποίου ο ρυθµός ανόδου ισούται µε 300 ft ανά λεπτό· και 

 

2) Η καθ’ υπόθεση βαθµίδα κανονικής πορείας είναι η µέγιστη βαθµίδα καθόδου 

αυξηµένη κατά 0,5%. 

 

OPS 1.545 

Προσγείωση - αεροδρόµιο προορισµού και αεροδρόµια εναλλαγής 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα προσγείωσης του αεροσκάφους, που ορίζεται µε βάση 

την OPS 1475, στοιχείο α), δεν υπερβαίνει την µέγιστη µάζα προσγείωσης που καθορίζεται για το 

απόλυτο ύψος και την θερµοκρασία περιβάλλοντος που αναµένεται κατά τον προβλεπόµενο χρόνο 

προσγείωσης στο αεροδρόµιο προορισµού και εναλλαγής. 
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OPS 1.550 

Προσγείωση - ξηρός διάδροµος 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα προσγείωσης του αεροσκάφους, που ορίζεται 

σύµφωνα µε την OPS 1.475, στοιχείο α), για τον προβλεπόµενο χρόνο προσγείωσης, καθιστά 

εφικτή την προσγείωση πλήρους ακινητοποίησης σε απόσταση 50 ft πάνω από το κατώφλι 

και µέσα στα πλαίσια του 70% της διαθέσιµης απόστασης προσγείωσης στο αεροδρόµιο 

προορισµού και σε κάθε αεροδρόµιο εναλλαγής. 

 

1) Οι αρχές δύνανται να εγκρίνουν τη χρήση δεδοµένων απόστασης προσγείωσης µε 

συντελεστή σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, η οποία βασίζεται σε περιοριστικό 

ύψος διέλευσης κάτω των 50 ft, αλλά όχι µικρότερο των 35 ft (βλ. παράρτηµα 1 της 

ΟPS 1.550, στοιχείο α)· 

 

2) Οι αρχές δύνανται να εγκρίνουν τους χειρισµούς βραχείας προσγείωσης, σύµφωνα µε 

τα κριτήρια του παραρτήµατος 2 της OPS 1.550, στοιχείο α). 

 

β) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του στοιχείου α) ανωτέρω, 

ο αεροµεταφορέας πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα ακόλουθα: 

 

1) Το απόλυτο ύψος στο αεροδρόµιο· 

 

2) Το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, της συνιστώσας αντίθετου ανέµου ή τουλάχιστο το 150% 

της συνιστώσας ούριου ανέµου· 
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3) Την κατάσταση της επιφάνειας του διαδρόµου και το είδος της επιφάνειας του 

διαδρόµου· και 

 

4) Την κλίση του διαδρόµου προς την κατεύθυνση της προσγείωσης. 

 

γ) Για την αποστολή αεροσκάφους σε διαφορετικό τόπο, σύµφωνα µε το στοιχείο α) ανωτέρω, 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Η προσγείωση του αεροπλάνου πραγµατοποιείται στον πλέον κατάλληλο διάδροµο, σε 

συνθήκες άπνοιας· και 

 

2) Το αεροπλάνο προσγειώνεται στον πλέον κατάλληλο διάδροµο, αφού υπολογισθεί η 

πιθανή ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέµου και ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά 

χειρισµού του αεροπλάνου στο έδαφος, καθώς και άλλες συνθήκες όπως βοηθήµατα 

προσγείωσης και έδαφος. 

 

δ) Σε περίπτωση αδυναµίας συµµόρφωσης του αεροµεταφορέα µε το στοιχείο γ), σηµείο 2), 

σχετικά µε το αεροδρόµιο προορισµού, το αεροπλάνο ενδέχεται να σταλεί προς άλλη 

κατεύθυνση, εφόσον οριστεί αεροδρόµιο εναλλαγής, στο οποίο είναι εφικτή η πλήρης 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις των στοιχείων α), β) και γ), ανωτέρω. 

 

OPS 1.555 

Προσγείωση - Υγροί διάδροµοι και διάδροµοι µε ρύπανση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όταν τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή 

συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι στον υπολογιζόµενο χρόνο της άφιξης ο διάδροµος 

ενδέχεται να είναι υγρός, η διαθέσιµη απόσταση προσγείωσης είναι ίση ή υπερβαίνει την 

απαιτούµενη απόσταση προσγείωσης που καθορίζεται σύµφωνα µε την OPS 1.550, 

πολλαπλασιαζόµενη µε το συντελεστή 1,15. 
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β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όταν τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή 

συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι στον υπολογιζόµενο χρόνο της άφιξης στο διάδροµος 

ενδέχεται να υπάρχει ρύπανση, η απόσταση προσγείωσης που καθορίζεται χρησιµοποιώντας 

στοιχεία αποδεκτά από τις αρχές για τις συνθήκες αυτές, δεν υπερβαίνει τη διαθέσιµη 

απόσταση προσγείωσης. 

 

γ) Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση απόστασης προσγείωσης σε υγρό διάδροµο µικρότερης από 

αυτήν που προβλέπεται στο στοιχείο α), ανωτέρω, όχι όµως µικρότερης από αυτή που 

απαιτείται από την ΟΡS 1.550, στοιχείο α), εφόσον το εγχειρίδιο πτήσης του αεροπλάνου 

περιλαµβάνει πρόσθετες ειδικές πληροφορίες για τις αποστάσεις προσγείωσης σε υγρούς 

διαδρόµους. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.525, στοιχείο β) 

Γενικά - Άνοδος απογείωσης και προσγείωσης 

 

(Οι απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος βασίζονται στις JAR-23.63 στοιχείο γ, σηµείο 1, και 

JAR-23.63 στοιχείο γ, σηµείο 2, που ισχύουν από τις 11 Μαρτίου 1994) 

 

α) Άνοδος µετά την απογείωση 

 

1) Όλοι οι κινητήρες σε λειτουργία 

 

i) Η σταθερή βαθµίδα ανόδου µετά την απογείωση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4% 

µε: 

 

Α) Ισχύ απογείωσης σε κάθε κινητήρα· 
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Β) Το σύστηµα προσγείωσης σε θέση έκτασης εκτός εάν το σύστηµα 

προσγείωσης µπορεί να ανασυρθεί σε χρόνο µικρότερο των 7 

δευτερολέπτων, οπότε θεωρείται ως ανασυρµένο· 

 

Γ) Τα πτερύγια υπεραντωτικής διάταξης σε θέση(εις) απογείωσης· και 

 

∆) Ταχύτητα ανόδου όχι µικρότερη από τη µέγιστη τιµή των 1,1 VMC και 

1,2 VS1. 

 

2) Κινητήρας εκτός λειτουργίας 

 

i) Η σταθερή βαθµίδα ανόδου σε απόλυτο ύψος 400 ft πάνω από την επιφάνεια 

απογείωσης πρέπει να είναι µετρήσιµα θετική µε: 

 

Α) Τον κρίσιµο κινητήρα εκτός λειτουργίας και τον έλικα αυτού στην ελάχιστη 

θέση οπισθέλκουσας· 

 

Β) Τον εναποµείναντα κινητήρα σε ισχύ απογείωσης· 

 

Γ) Το σύστηµα προσγείωσης ανασυρµένο· 

 

∆) Τα πτερύγια υπεραντωτικής διάταξης σε θέση(εις) απογείωσης· και 

 

Ε) Ταχύτητα ανόδου ίση µε αυτήν που επιτεύχθηκε στα 50 ft. 
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ii) Η σταθερή βαθµίδα ανόδου δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 0,75% σε απόλυτο 

ύψος 1500 ft πάνω από την επιφάνεια προσγείωσης µε: 

 

Α) Τον κρίσιµο κινητήρα εκτός λειτουργίας και τον έλικα αυτού στην ελάχιστη 

θέση οπισθέλκουσας· 

 

Β) Τον εναποµείναντα κινητήρα να µην υπερβαίνει τη µέγιστη συνεχή ισχύ· 

 

Γ) Το σύστηµα προσγείωσης ανασυρµένο· 

 

∆) Τα πτερύγια υπεραντωτικής διάταξης ανασυρµένα· και 

 

Ε) Ταχύτητα ανόδου όχι µικρότερη του 1,2 VS1. 

 

β) Άνοδος προσγείωσης 

 

1) Όλοι οι κινητήρες σε λειτουργία 

 

i) Η σταθερή βαθµίδα ανόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5% µε: 

 

Α) Ισχύ ή ώση που δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη ισχύ ή ώση που 

αναπτύσσεται 8 δευτερόλεπτα µετά την εκκίνηση των συστηµάτων ελέγχου 

ισχύος από την ελάχιστη θέση βραδείας πτήσης· 
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Β) Το σύστηµα προσγείωσης σε θέση έκτασης· 

 

Γ) Τα πτερύγια υπεραντωτικής διάταξης σε θέση προσγείωσης· και 

 

∆) Ταχύτητα ανόδου ίση µε VREF· 

 

2) Κινητήρας εκτός λειτουργίας 

 

i) Ο σταθερός λόγος ανόδου δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 0,75% σε απόλυτο 

ύψος 1500 ft πάνω από την επιφάνεια προσγείωσης µε 

 

Α) Τον κρίσιµο κινητήρα εκτός λειτουργίας και τον έλικα αυτού στην ελάχιστη 

θέση οπισθέλκουσας· 

 

Β) Τον εναποµείναντα κινητήρα να µην υπερβαίνει τη µέγιστη συνεχή ισχύ· 

 

Γ) Το σύστηµα προσγείωσης ανασυρµένο· 

 

∆) Τα πτερύγια υπεραντωτικής διάταξης ανασυρµένα, και 

 

Ε) Ταχύτητα ανόδου όχι µικρότερη του 1,2 VS1. 
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Παράρτηµα 1 της OPS 1.535, στοιχείο β), σηµείο 1 και στοιχείο γ), σηµείο 1 

Ίχνος πτήσης απογείωσης - πλοήγηση εξ όψεως µε καθοδήγηση πορείας 

 

Προκειµένου να καταστεί εφικτή η πλοήγηση εξ όψεως µε καθοδήγηση πορείας, ο 

αεροµεταφορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν το χρόνο πτητικής 

λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένης της οροφής και της ορατότητας, είναι τέτοιες ώστε να 

καθιστούν τα εµπόδια ή/και τα σηµεία αναφοράς στο έδαφος ορατά και αναγνωρίσιµα. Το 

εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας πρέπει να καθορίζει για το εκάστοτε αεροδρόµιοα), τις ελάχιστες 

καιρικές συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν στο πλήρωµα πτήσης να προσδιορίζει και διατηρεί κατά 

τρόπο συνεχή το ορθό ίχνος πτήσης, λαµβάνοντας υπόψη τα σηµεία αναφοράς του εδάφους, 

προκειµένου να παρέχεται άδεια ασφαλούς πτήσης µε γνώµονα τα εµπόδια και τη µορφολογία του 

εδάφους ως ακολούθως: 

 

α) Η διαδικασία πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισµένη σε σχέση µε τα σηµεία αναφοράς στο 

έδαφος προκειµένου να καταστεί εφικτή η ανάλυση του ίχνους που πρέπει να ακολουθηθεί 

ως προς τις απαιτήσεις απελευθέρωσης από εµπόδια· 

 

β) Η διαδικασία πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια των ικανοτήτων του αεροπλάνου όσον 

αφορά την ταχύτητα προς τα εµπρός, τη γωνία κλίσης και τις επιπτώσεις του ανέµου· 

 

γ) Το πλήρωµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε περιγραφή της διαδικασίας σε γραπτή ή 

εικονογραφική µορφή για δική του χρήση· και 

 

δ) Πρέπει να διευκρινίζονται οι περιοριστικές περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. άνεµος, νέφωση, 

ορατότητα, συνθήκες νύχτας/ηµέρας, φωτισµός περιβάλλοντα χώρου, φωτισµός εµποδίων). 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.550, στοιχείο α) 

∆ιαδικασίες προσέγγισης µε µεγάλη γωνία 

 

α) Η Αρχή δύναται να εγκρίνει την εφαρµογή των διαδικασιών προσέγγισης µε µεγάλη γωνία 

χρησιµοποιώντας γωνίες ίχνους καθόδου 4,5°, ή µεγαλύτερες, και περιοριστικά ύψη 

διέλευσης 50 ft κατ’ ανώτατο όριο, αλλά όχι κάτω των 35 ft, εφόσον πληρούνται τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 

1) Το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου πρέπει να µνηµονεύει την µέγιστη επιτρεπτή γωνία 

ίχνους καθόδου, κάθε άλλο περιορισµό, τις κανονικές ή µη κανονικές διαδικασίες, ή τις 

διαδικασίες επείγουσας ανάγκης σχετικά µε προσέγγιση µεγάλης γωνίας, καθώς και τις 

τροποποιήσεις στα δεδοµένα µήκους διαδρόµου, εφόσον χρησιµοποιούνται κριτήρια 

προσέγγισης µεγάλης γωνίας· 

 

2) Κάθε αεροδρόµιο στο οποίο πρόκειται να εφαρµοστούν διαδικασίες προσέγγισης µε 

µεγάλη γωνία πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστηµα αναφοράς ίχνους καθόδου, το 

οποίο να περιλαµβάνει τουλάχιστον σύστηµα οπτικής ένδειξης ίχνους καθόδου· 

 

3) Τα µετεωρολογικά ελάχιστα πρέπει να καθορίζονται και να εγκρίνονται για κάθε 

διάδροµο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε διαδικασία προσέγγισης µε µεγάλη 

γωνία. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

 

i) Η κατάσταση εµποδίων· 

 

ii) Ο τύπος της αναφοράς ίχνους καθόδου και καθοδήγησης διαδρόµου, όπως οπτικά 

βοηθήµατα, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB· 

 

iii) Η ελάχιστη οπτική αναφορά που απαιτείται σε DH και MDA· 
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iv) Ο διαθέσιµος αεροµεταφερόµενος εξοπλισµός· 

 

v) Τα προσόντα χειριστή και η ειδική εξοικείωσή του µε το εκάστοτε αεροδρόµιο· 

 

vi) Τους περιορισµούς και τις διαδικασίες που προβλέπει το εγχειρίδιο πτήσης 

αεροπλάνου· και 

 

vii) Τα κριτήρια αποτυχηµένης προσέγγισης. 

 

Παράρτηµα 2 της OPS 1. 550, στοιχείο α) 

Χειρισµοί βραχείας προσγείωσης 

 

α) Για τους σκοπούς της ΟPS 1.550, στοιχείο α), σηµείο 2), η απόσταση που χρησιµοποιείται 

για τον υπολογισµό της επιτρεπτής µάζας προσγείωσης δύναται να αποτελείται από το 

χρήσιµο µήκος της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής αθροιζόµενο µε τη διαθέσιµη δηλωθείσα 

απόσταση προσγείωσης. Η Αρχή εγκρίνει τους χειρισµούς αυτούς σύµφωνα µε τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 

1) Οι αρχές του αεροδροµίου πρέπει να εγκρίνουν τη χρήση της δηλωθείσας ασφαλούς 

περιοχής· 

 

2) Η δηλωθείσα ασφαλής περιοχή πρέπει να είναι απαλλαγµένη από τα εµπόδια ή τις 

υποπιέσεις που θα µπορούσαν να διακινδυνέψουν µια προσγείωση «κοντός», ενώ 

κανένα κινητό αντικείµενο δεν επιτρέπεται εντός της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής 

όταν ο διάδροµος χρησιµοποιείται για χειρισµούς βραχείας προσγείωσης· 
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3) Η κλίση της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% στην 

ανοδική κλίση ούτε το 2% στην καθοδική κλίση προς την κατεύθυνση της 

προσγείωσης· 

 

4) Το προς χρήση µήκος της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

90 m, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος· 

 

5) Το πλάτος της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το 

διπλάσιο του πλάτους του διαδρόµου, ενώ το κέντρο της περιοχής αυτής είναι 

τοποθετηµένο στην ίδια ευθεία µε την επεκταµένη κεντρική γραµµή διαδρόµου· 

 

6) Γίνεται δεκτό ότι το ύψος διασταύρωσης πάνω από το σηµείο έναρξης του προς χρήση 

µήκους της δηλωθείσας ασφαλούς περιοχής είναι τουλάχιστον 50 ft· 

 

7) Για τους σκοπούς της πτητικής αυτής λειτουργίας, δεν είναι αναγκαία η εφαρµογή της 

απαίτησης έντασης διόπτευσης της OPS 1.480, στοιχείο α), σηµείο 5, στην δηλωθείσα 

περιοχή ασφαλείας· 

 

8) Τα µετεωρολογικά ελάχιστα πρέπει να προσδιορίζονται και να εγκρίνονται για κάθε 

διάδροµο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, ενώ δεν πρέπει να είναι κατώτερα από τη 

µέγιστη τιµή του VFR ή τα ελάχιστα προσέγγισης µη ακριβείας· 

 

9) Πρέπει να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις που αφορούν το χειριστή (µνεία στην OPS 

1.975, στοιχείο α)· 

 

10) Οι αρχές δύνανται να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις τις οποίες θεωρούν αναγκαίες 

για τον ασφαλή χειρισµό, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τύπου του 

αεροπλάνου, τα βοηθήµατα προσέγγισης και τις πιθανότητες αποτυχηµένης 

προσέγγισης/µαταιωθείσας προσγείωσης. 
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ΤΜΗΜΑ Θ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 

 

OPS 1.560 

Γενικά 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, για τον προσδιορισµό της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του 

παρόντος Τµήµατος, τα εγκεκριµένα στοιχεία επιδόσεων του εγχειριδίου πτήσεως του αεροπλάνου 

έχουν συµπληρωθεί µε άλλα στοιχεία αποδεκτά από την Αρχή, εάν τα εγκεκριµένα στοιχεία 

επιδόσεων στο εγχειρίδιο πτήσεως του αεροπλάνου είναι ανεπαρκή. 

 

OPS 1.565 

Απογείωση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα απογείωσης δεν υπερβαίνει τη µέγιστη µάζα 

απογείωσης που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσεως του αεροπλάνου για το ύψος πίεσης και 

τη θερµοκρασία περιβάλλοντος στο αεροδρόµιο που πραγµατοποιείται η απογείωση. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι για αεροπλάνα, στα στοιχεία των οποίων σχετικά µε το 

µήκος του πεδίου απογείωσης που περιέχονται στο εγχειρίδιο πτήσεως του αεροπλάνου δεν 

συνυπολογίζεται η βλάβη (κράτηση) κινητήρα, η απόσταση που απαιτείται για να ανέλθει το 

αεροπλάνο, από την έναρξη της τροχοδρόµησης απογείωσης, σε ύψος 50 ft πάνω από την 

επιφάνεια, µε όλους τους κινητήρες να λειτουργούν στις καθορισµένες συνθήκες µέγιστης 

ισχύος απογείωσης, όταν πολλαπλασιάζεται µε ένα από τους εξής συντελεστές: 

 

1) 1,33 για αεροπλάνα µε δύο κινητήρες· ή 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 202 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

2) 1,25 για αεροπλάνα µε τρεις κινητήρες· ή 

 

3) 1,18 για αεροπλάνα µε τέσσερις κινητήρες, 

 

δεν υπερβαίνει τη διαθέσιµη διαδροµή απογείωσης του αεροδροµίου στο οποίο πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί η απογείωση. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι για αεροπλάνα, στα στοιχεία των οποίων σχετικά µε το 

µήκος του πεδίου απογείωσης που περιέχονται στο εγχειρίδιο πτήσεως του αεροπλάνου 

συνυπολογίζεται η βλάβη (κράτηση) κινητήρα, πληρούνται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

στο εγχειρίδιο πτήσεως του αεροπλάνου, οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

1) Η απόσταση επιτάχυνσης-ακινητοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαθέσιµη 

απόσταση επιτάχυνσης-ακινητοποίησης· 

 

2) Η απόσταση απογείωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαθέσιµη απόσταση απογείωσης, 

µε απόσταση προέκτασης διαδρόµου για απογείωση η οποία δεν υπερβαίνει το ήµισυ 

της διαθέσιµης διαδροµής απογείωσης· 

 

3) Η διαδροµή απογείωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαθέσιµη διαδροµή απογείωσης· 

 

4) Η συµµόρφωση µε την παρούσα παράγραφο πρέπει να αποδεικνύεται χρησιµοποιώντας 

µια απλή τιµή της ταχύτητας V1 για τη µαταιωθείσα και τη συνεχιζόµενη απογείωση· 

και 

 

5) Σε ένα υγρό διάδροµο ή διάδροµο µε ρύπανση, η µάζα απογείωσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει εκείνη που επιτρέπεται για απογείωση σε ένα στεγνό διάδροµο κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες. 
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δ) Ο αεροµεταφορέας, συµµορφούµενος µε τα παραπάνω στοιχεία β) και γ), πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Το απόλυτο ύψος πιέσεως στο αεροδρόµιο· 

 

2) Τη θερµοκρασία περιβάλλοντος στο αεροδρόµιο· 

 

3) Την κατάσταση της επιφάνειας του διαδρόµου και τον τύπο της επιφάνειας του 

διαδρόµου· 

 

4) Την κλίση του διαδρόµου στη διεύθυνση της απογείωσης· 

 

5) Το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, της συνιστώσας αντίθετου ανέµου που έχει αναφερθεί ή 

τουλάχιστο το 150% της συνιστώσας του ούριου ανέµου που έχει αναφερθεί· και 

 

6) Την ενδεχόµενη απώλεια µήκους διαδρόµου που οφείλεται στην ευθυγράµµιση του 

αεροπλάνου πριν από την απογείωση. 

 

OPS 1.570 

Αποφυγή εµποδίων κατά την απογείωση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το ίχνος πτήσης κατά την απογείωση µε ένα κινητήρα 

εκτός λειτουργίας αποφεύγει όλα τα εµπόδια σε κάθετη απόσταση τουλάχιστον 50 ft συν 0,01 

x D, ή σε οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 90 m συν 0,125 x D, όπου D είναι η οριζόντια 

απόσταση που το αεροπλάνο έχει διανύσει από το τέλος της διαθέσιµης απόστασης 

απογείωσης. Για αεροπλάνα µε εκπέτασµα πτέρυγας µικρότερο από 60 µ. µπορεί να 

χρησιµοποιείται οριζόντια απόσταση ελεύθερη από εµπόδια, η οποία είναι ίση µε το ήµισυ 

του εκπετάσµατος της πτέρυγας του αεροπλάνου συν 60 µ. συν 0,125 x D. 
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β) Το ίχνος πτήσης απογείωσης πρέπει να αρχίζει σε ύψος 50 ft πάνω από την επιφάνεια στο 

τέλος της απόστασης απογείωσης που απαιτείται κατά OPS 1.565 στοιχείο β) ή γ), κατά 

περίπτωση, και να τερµατίζει σε ύψος 1500 ft πάνω από την επιφάνεια. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας, συµµορφούµενος µε τις διατάξεις του στοιχείου α), πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Τη µάζα του αεροπλάνου στην αρχή της διαδροµής απογείωσης· 

 

2) Το απόλυτο ύψος πιέσεως στο αεροδρόµιο· 

 

3) Τη θερµοκρασία περιβάλλοντος στο αεροδρόµιο· και 

 

4) Το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, της συνιστώσας αντίθετου ανέµου που έχει αναφερθεί ή 

τουλάχιστο το 150% της συνιστώσας ούριου ανέµου που έχει αναφερθεί. 

 

δ) Προκειµένου να αποδειχθεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παραπάνω στοιχείου α), δεν 

επιτρέπονται αλλαγές του ίχνους µέχρι το σηµείο του ίχνους πτήσης απογείωσης που 

βρίσκεται σε ύψος 50 ft πάνω από την επιφάνεια. Από το σηµείο αυτό και µέχρι το ύψος των 

400 ft, η κλίση του αεροπλάνου δέον να µην υπερβαίνει τις 15°. Πάνω από το ύψος των 400 

ft µπορούν να σχεδιασθούν γωνίες κλίσης µεγαλύτερες από τις 15°, χωρίς, όµως, να 

υπερβαίνουν τις 25°. Πρέπει να συνυπολογίζεται επαρκής ανοχή για την επίδραση της γωνίας 

κλίσης στις επιχειρησιακές ταχύτητες και στο ίχνος πτήσης, συµπεριλαµβανοµένων των 

αυξήσεων της απόστασης που προκύπτουν από τις αυξανόµενες επιχειρησιακές ταχύτητες. 
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ε) Ο αεροµεταφορέας, προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του µε τις διατάξεις του 

παραπάνω στοιχείου α), για εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες δεν απαιτούν αλλαγές του 

ίχνους µεγαλύτερες από 15°, δεν είναι απαραίτητο να λαµβάνει υπόψη εκείνα τα εµπόδια τα 

οποία βρίσκονται σε πλευρική απόσταση µεγαλύτερη από: 

 

1) 300 µ., αν ο χειριστής µπορεί να διατηρήσει την απαιτούµενη ακρίβεια πλεύσης µέσα 

στην περιοχή υπολογισµού των εµποδίων· ή 

 

2) 600 µ., για πτήσεις υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. 

 

στ) Ο αεροµεταφορέας, προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του µε τις διατάξεις του 

παραπάνω στοιχείου α), και για εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν αλλαγές του 

ίχνους µεγαλύτερες από 15°, δεν είναι απαραίτητο να λαµβάνει υπόψη εκείνα τα εµπόδια τα 

οποία βρίσκονται σε πλευρική απόσταση µεγαλύτερη από: 

 

1) 600 µ., εφόσον ο χειριστής δύναται να διατηρήσει την απαιτούµενη ακρίβεια 

πλοήγησης εντός της περιοχής συνυπολογισµού του εµποδίου, ή 

 

2) 900 µ. για πτήσεις υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. 

 

ζ) Ο αεροµεταφορέας εισαγάγει διαδικασίες έκτακτης ανάγκης προκειµένου να συµµορφωθεί 

προς τις απαιτήσεις κατά JAR-OPS 1.570 και προκειµένου να εξασφαλίσει ασφαλή διαδροµή 

ελεύθερη από εµπόδια, ώστε το αεροπλάνο να µπορεί είτε να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις 

πορείας κατά OPS 1.580, ή να προσγειωθεί είτε στο αεροδρόµιο αναχώρησης είτε σε 

εναλλακτικό αεροδρόµιο απογείωσης. 
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OPS 1.575 

Κατά τη διαδροµή - Όλοι οι κινητήρες σε λειτουργία 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει, ότι το αεροπλάνο µπορεί, κάτω από τις αναµενόµενες στην 

πτήση µετεωρολογικές συνθήκες, σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής του ή σε κάθε 

προγραµµατισµένη παρέκκλιση από αυτή, να ανέρχεται µε ελάχιστο βαθµό ανόδου 300 ft ανά 

λεπτό µε όλους του κινητήρες να λειτουργούν σε συνθήκες µέγιστης συνεχούς ισχύος που 

καθορίζονται για: 

 

1) Τα ελάχιστα απόλυτα ύψη για ασφαλή πτήση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδροµής 

που γίνεται η πτήση ή σε κάθε σχεδιασµένη απόκλιση από αυτήν, που καθορίζονται στο 

σχετικό µε το αεροπλάνο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας ή υπολογίζονται µε βάση τις 

πληροφορίες που αυτό περιέχει· και 

 

2) Τα απαραίτητα ελάχιστα απόλυτα ύψη για τη συµµόρφωση µε τους όρους που 

προβλέπονται, κατά περίπτωση, στην OPS 1.580 και 1.585. 

 

OPS 1.580 

Κατά τη διαδροµή - Ένας κινητήρας εκτός λειτουργίας 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει, ότι το αεροπλάνο µπορεί, κάτω από τις αναµενόµενες στην 

πτήση µετεωρολογικές συνθήκες, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε κινητήρας τεθεί εκτός 

λειτουργίας σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής του ή σε µία προγραµµατισµένη απόκλιση 

από τη διαδροµή και µε τον άλλο κινητήρα ή κινητήρες να λειτουργούν στις καθορισµένες 

συνθήκες µέγιστης συνεχούς ισχύος, να συνεχίσει την πτήση από το ύψος ταξιδίου µέχρι 

αεροδρόµιο όπου η προσγείωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την OPS 1.595 ή 

την OPS 1.600, κατά περίπτωση, αποφεύγοντας τα εµπόδια εντός 9,3 km (5 nm) εκατέρωθεν 

του σχεδιασµένου ίχνους σε απόσταση, κατακόρυφα, τουλάχιστον: 

 

1) 1000 ft όταν ο βαθµός ανόδου είναι µηδέν ή µεγαλύτερος· ή 
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2) 2000 ft όταν ο βαθµός ανόδου είναι µικρότερος από µηδέν. 

 

β) Το ίχνος πτήσης πρέπει να έχει θετική κλίση σε απόλυτο ύψος 450 µ. (1500 ft) πάνω από το 

αεροδρόµιο στο οποίο υποτίθεται ότι θα γίνει η προσγείωση µετά τη βλάβη (κράτηση) ενός 

κινητήρα. 

 

γ) Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, ο διαθέσιµος βαθµός ανόδου του αεροπλάνου 

θεωρείται ότι είναι 150 ft ανά λεπτό µικρότερος από τον καθορισµένο ολικό βαθµό ανόδου. 

 

δ) Ο αεροµεταφορέας, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του παρόντος στοιχείου, 

πρέπει να αυξήσει τα όρια εύρους του παραπάνω στοιχείου α) στα 18,5 km (10 nm) αν η 

ακρίβεια πλεύσης δεν πληροί το 95% του επιπέδου συγκράτησης. 

 

ε) Η απόρριψη καυσίµων επιτρέπεται εφόσον η εναποµείνασα ποσότητα επαρκεί για την 

προσέγγιση στο αεροδρόµιο µε τα απαιτούµενα εφεδρικά καύσιµα, σε περίπτωση εφαρµογής 

ασφαλούς διαδικασίας. 

 

OPS 1.585 

Κατά τη διαδροµή - Αεροπλάνα µε τρεις ή περισσότερους κινητήρες,  

µε δύο κινητήρες εκτός λειτουργίας 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι αεροπλάνο που διαθέτει τρεις ή περισσότερους κινητήρες 

δεν απέχει, σε κανένα σηµείο κατά µήκος του σχεδιασµένου ίχνους, πάνω από 90 λεπτά, µε 

ταχύτητα πλεύσης µεγάλης εµβέλειας µε όλους τους κινητήρες σε λειτουργία, υπό σταθερή 

θερµοκρασία και µε νηνεµία, από αεροδρόµιο για το οποίο πληρούνται οι απαιτήσεις 

επιδόσεων που ισχύουν για την αναµενόµενη µάζα προσγείωσης, εκτός αν πληροί τις 

διατάξεις των παρακάτω εδαφίων β) έως ε). 
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β) Το ίχνος πτήσης που παρουσιάζεται µε δύο κινητήρες εκτός λειτουργίας, πρέπει να επιτρέπει 

στο αεροπλάνο να συνεχίσει την πτήση, κάτω από τις αναµενόµενες µετεωρολογικές 

συνθήκες, αποφεύγοντας όλα τα εµπόδια εντός 9,3 km (5 nm) εκατέρωθεν του σχεδιασµένου 

ίχνους σε απόσταση, κατακόρυφα, τουλάχιστον 2000 ft, σε ένα αεροδρόµιο για το οποίο 

πληρούνται οι απαιτήσεις επιδόσεων που ισχύουν για την αναµενόµενη µάζα προσγείωσης. 

 

γ) Οι δύο κινητήρες θεωρούνται ότι παρουσιάζουν βλάβη στο πλέον κρίσιµο σηµείο της πορείας 

όπου το αεροσκάφος βρίσκεται πάνω από 90 λεπτά µε ταχύτητα συντηρητικής πλεύσης µε 

όλους τους κινητήρες, υπό κανονικές θερµοκρασίες και νηνεµία, µακριά από το αεροδρόµιο 

όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις απόδοσης που ισχύουν για την αναµενόµενη µάζα 

προσγείωσης. 

 

δ) Η αναµενόµενη µάζα του αεροπλάνου στο σηµείο όπου θεωρείται ότι υπάρχει κράτηση των 

δύο κινητήρων, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από εκείνη η οποία συµπεριλαµβάνει επαρκή 

καύσιµα για να προσεγγίσει στο αεροδρόµιο στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η προσγείωση, 

και να αφιχθεί εκεί σε απόλυτο ύψος τουλάχιστον 450 µ. (1500 ft) πάνω ακριβώς από την 

περιοχή προσγείωσης και στη συνέχεια να εκτελέσει οριζόντια πτήση 15 λεπτών. 

 

ε) Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, ο διαθέσιµος βαθµός ανόδου του αεροπλάνου 

θεωρείται ότι είναι κατά 150 ft ανά λεπτό µικρότερος από τον προκαθορισµένο. 

 

στ) Ο αεροµεταφορέας, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του παρόντος στοιχείου, 

πρέπει να αυξήσει τα όρια εύρους του παραπάνω στοιχείου α) στα 18,5 km (10 nm) αν η 

ακρίβεια πλεύσης δεν πληροί το 95% του επιπέδου συγκράτησης. 

 

ζ) Η απόρριψη καυσίµων επιτρέπεται εφόσον η εναποµείνασα ποσότητα επαρκεί για την 

προσέγγιση στο αεροδρόµιο µε τα απαιτούµενα εφεδρικά καύσιµα, σε περίπτωση εφαρµογής 

ασφαλούς διαδικασίας. 
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OPS 1.590 

Προσγείωση - αεροδρόµιο προορισµού και αεροδρόµια εναλλαγής 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα προσγείωσης του αεροσκάφους, που ορίζεται µε βάση 

την OPS 1.475, στοιχείο α), δεν υπερβαίνει την µέγιστη µάζα προσγείωσης που καθορίζεται στο 

εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου για το απόλυτο ύψος και, εάν συνυπολογίζεται στο εγχειρίδιο 

πτήσης αεροπλάνου, τη θερµοκρασία περιβάλλοντος που αναµένεται κατά τον προβλεπόµενο 

χρόνο προσγείωσης στο αεροδρόµιο προορισµού και εναλλαγής. 

 

OPS 1.595 

Προσγείωση - ξηρός διάδροµος 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η µάζα προσγείωσης του αεροπλάνου που καθορίζεται 

σύµφωνα µε την OPS 1.475, στοιχείο α) για τον υπολογιζόµενο χρόνο προσγείωσης, 

επιτρέπει προσγείωση για πλήρη ακινητοποίηση στο αεροδρόµιο προορισµού ή σε 

οποιοδήποτε αεροδρόµιο εναλλαγής, εντός του 70% της διαθέσιµης απόστασης προσγείωσης 

από σηµείο που βρίσκεται 50 ft πάνω από το κατώφλι. 

 

β) Προκειµένου να αποδείξει τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, 

ο αεροµεταφορέας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Το απόλυτο ύψος στο αεροδρόµιο· 

 

2) Το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, της συνιστώσας αντίθετου ανέµου ή τουλάχιστο το 150% 

της συνιστώσας του ούριου ανέµου· 

 

3) Το είδος της επιφάνειας του διαδρόµου· και 
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4) Την κλίση του διαδρόµου στη διεύθυνση της προσγείωσης. 

 

γ) Για την αποστολή αεροπλάνου, σύµφωνα µε το στοιχείο α), ανωτέρω, πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1) Το αεροπλάνο προσγειώνεται µε άπνοια στον πλέον ευνοϊκό διάδροµο· και 

 

2) Το αεροπλάνο προσγειώνεται στον πλέον κατάλληλο διάδροµο, αφού υπολογισθεί η 

πιθανή ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέµου και ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά 

χειρισµού του αεροπλάνου στο έδαφος, καθώς και άλλες συνθήκες όπως βοηθήµατα 

προσγείωσης και έδαφος. 

 

δ) Εάν ο αεροµεταφορέας δεν µπορεί να συµµορφωθεί προς το στοιχείο γ), σηµείο 2), ανωτέρω, 

όσον αφορά το αεροδρόµιο προορισµού, το αεροσκάφος συνεχίζει την πορεία του εφόσον 

υποδεικνύεται αεροδρόµιο εναλλαγής που καθιστά δυνατή την τήρηση των διατάξεων των 

στοιχείων α), β) και γ). 

 

OPS 1.600 

Προσγείωση - Υγροί διάδροµοι και διάδροµοι µε ρύπανση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όταν τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή 

συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι στον υπολογιζόµενο χρόνο της άφιξης ο διάδροµος 

ενδέχεται να είναι υγρός, η διαθέσιµη απόσταση προσγείωσης είναι ίση ή υπερβαίνει την 

απαιτούµενη απόσταση προσγείωσης που καθορίζεται σύµφωνα µε την OPS 1.595, 

πολλαπλασιαζόµενη µε το συντελεστή 1,15. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όταν τα ενδεδειγµένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή 

συνδυασµός αυτών, δείχνουν ότι στον υπολογιζόµενο χρόνο της άφιξης στο διάδροµο 

ενδέχεται να υπάρχει ρύπανση, η απόσταση προσγείωσης που καθορίζεται χρησιµοποιώντας 

στοιχεία αποδεκτά από την Αρχή για αυτές τις συνθήκες, δεν υπερβαίνει τη διαθέσιµη 

απόσταση προσγείωσης. 
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ΤΜΗΜΑ Ι 

ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 

OPS 1.605 

Γενικά 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.605) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η φόρτωση, η µάζα και το κέντρο βάρους του 

αεροπλάνου, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης της πτητικής λειτουργίας, 

συµµορφώνονται προς τους περιορισµούς που καθορίζονται στο εγκεκριµένο εγχειρίδιο 

πτήσεως αεροπλάνου, ή στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, εφόσον αυτό θέτει 

αυστηρότερους περιορισµούς. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθορίζει τη µάζα και το κέντρο βάρους οποιουδήποτε 

αεροπλάνου µετά από πραγµατική ζύγιση του αεροπλάνου πριν από την αρχική πτητική 

εκµετάλλευσή του, καθώς και µετά από αυτήν, ανά 4 έτη όταν χρησιµοποιούνται µάζες 

µεµονωµένων αεροπλάνων και ανά 9 έτη όταν χρησιµοποιούνται µάζες στόλου αεροπλάνων. 

Τα συσσωρευµένα αποτελέσµατα των τροποποιήσεων και των επισκευών πάνω στη µάζα και 

τη ζυγοστάθµιση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να τεκµηριώνονται κατάλληλα. 

Επιπλέον, τα αεροπλάνα πρέπει να ζυγίζονται εκ νέου, εφόσον τα αποτελέσµατα των 

τροποποιήσεων πάνω στη µάζα και τη ζυγοστάθµιση δεν είναι επακριβώς γνωστά. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθορίζει τη µάζα όλων των εξαρτηµάτων πτητικής 

λειτουργίας του αεροπλάνου καθώς και των µελών του πληρώµατος που περιλαµβάνονται 

στη συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας, µε ζύγιση ή τη χρήση σταθερών µαζών. Πρέπει να 

καθορίζεται η επίδραση της θέσης τους πάνω στο κέντρο βάρους του αεροπλάνου. 

 

δ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθορίζει τη µάζα του ωφέλιµου φορτίου, 

συµπεριλαµβανοµένου του έρµατος, µε πραγµατική ζύγιση του αεροπλάνου ή να καθορίζει 

τη µάζα του ωφέλιµου φορτίου σύµφωνα µε τις σταθερές µάζες επιβατών και αποσκευών, 

όπως ορίζονται στην OPS 1.620. 
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ε) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθορίζει τη µάζα του φορτίου καυσίµου, χρησιµοποιώντας την 

πραγµατική πυκνότητα, ή, αν αυτή δεν είναι γνωστή, την πυκνότητα που υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τη µέθοδο που προδιαγράφεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

OPS 1.607 

Ορολογία 

 

α) Συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας. Η συνολική µάζα του αεροπλάνου, όταν αυτό πρόκειται 

να χρησιµοποιηθεί για ένα καθορισµένο τύπο πτητικής λειτουργίας, αφού αφαιρεθεί το 

καύσιµο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και το ωφέλιµο φορτίο. Η ανωτέρω µάζα 

αποτελείται από τα εξής επιµέρους στοιχεία: 

 

1) Το πλήρωµα και τις αποσκευές πληρώµατος· 

 

2) Τον εξοπλισµό τροφοδοσίας και τον αφαιρούµενο εξοπλισµό εξυπηρέτησης επιβατών· 

και 

 

3) Το πόσιµο νερό και τις χηµικές ουσίες αποχωρητηρίων. 

 

β) Μέγιστη µάζα χωρίς καύσιµο. Η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του αεροπλάνου χωρίς το 

καύσιµο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Η µάζα του καυσίµου που περιέχεται σε 

συγκεκριµένες δεξαµενές καυσίµου πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στη µάζα χωρίς καύσιµο 

του αεροπλάνου, εφόσον αυτό σηµειώνεται ρητά στους περιορισµούς του εγχειριδίου 

πτήσεως αεροπλάνου. 

 

γ) Μέγιστη δοµική µάζα προσγείωσης. Η µέγιστη επιτρεπόµενη συνολική µάζα του αεροπλάνου 

κατά τη προσγείωση, κάτω από κανονικές συνθήκες. 

 

δ) Μέγιστη δοµική µάζα απογείωσης. Η µέγιστη επιτρεπόµενη συνολική µάζα του αεροπλάνου 

κατά την έναρξη της διαδροµής απογείωσης. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 213 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

ε) Κατάταξη επιβατών. 

 

1) Ως ενήλικες, άρρενες και θήλεις, νοούνται τα άτοµα ηλικίας 12 ετών και άνω. 

 

2) Ως παιδιά νοούνται τα άτοµα ηλικίας 2 ετών και άνω, τα οποία όµως είναι µικρότερα 

των 12 ετών. 

 

3) Ως βρέφη/νήπια νοούνται τα άτοµα ηλικίας µικρότερης των 2 ετών. 

 

στ) Ωφέλιµο φορτίο. Η συνολική µάζα επιβατών, αποσκευών και φορτίου, 

συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε µη εµπορικού φορτίου. 

 

OPS 1.610 

Φόρτωση, µάζα και ζυγοστάθµιση 

 

Ο αεροµεταφορέας καθορίζει στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας τις αρχές και τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται στη φόρτωση και στο σύστηµα µάζας και ζυγοστάθµισης, οι οποίες πληρούν τις 

απαιτήσεις της OPS 1.605. Το σύστηµα αυτό πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους των πτητικών 

λειτουργιών που πρόκειται να εκτελούνται. 

 

OPS 1.615 

Τιµές µάζας για το πλήρωµα 

 

α) Ο αεροµεταφορέας χρησιµοποιεί τις ακόλουθες τιµές µάζας για να καθορίζει τη συνολική 

µάζα πτητικής λειτουργίας: 

 

1) Τις πραγµατικές µάζες, συµπεριλαµβανοµένων των αποσκευών του πληρώµατος· ή 
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2) Τις σταθερές µάζες, συµπεριλαµβανοµένων των χειραποσκευών, ή 85 kg για τα µέλη 

του πληρώµατος πτήσης και 75 kg, για τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου· ή 

 

3) Άλλες σταθερές µάζες, µε τιµές αποδεκτές από την Αρχή. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να προσαρµόζει τη συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας για να 

λαµβάνεται υπόψη η µάζα πρόσθετων αποσκευών. Η θέση των ανωτέρω πρόσθετων 

αποσκευών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κέντρου βάρους του 

αεροπλάνου. 

 

OPS 1.620 

Τιµές µάζας για επιβάτες και αποσκευές 

 

α) Ο αεροµεταφορέας υπολογίζει τη µάζα των επιβατών και των ελεγµένων αποσκευών, 

χρησιµοποιώντας είτε την πραγµατική µάζα κάθε επιβάτη και την πραγµατική µάζα των 

αποσκευών, οι οποίες προκύπτουν από πραγµατική ζύγιση, είτε τις σταθερές τιµές µάζας που 

καθορίζονται κατωτέρω, στους Πίνακες 1 έως 3, εκτός από την περίπτωση που οι θέσεις 

επιβατών που διαθέτει το αεροπλάνο είναι λιγότερες από 10. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 

µάζα των επιβατών µπορεί να καθοριστεί µε προφορική δήλωση κάθε επιβάτη, προσωπική ή 

εξ ονόµατός του, προσθέτοντας σε αυτή µια προκαθορισµένη σταθερά ώστε να 

συνυπολογίζονται οι χειραποσκευές και ο ρουχισµός. (Η διαδικασία που καθορίζει τις 

περιπτώσεις επιλογής των πραγµατικών ή των σταθερών µαζών, καθώς και η διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθηθεί όταν χρησιµοποιούνται προφορικές δηλώσεις πρέπει να 

περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας). 

 

β) Στην περίπτωση καθορισµού της πραγµατικής µάζας µε ζύγιση, ο αεροµεταφορέας πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι συµπεριλαµβάνονται τα προσωπικά αντικείµενα και οι χειραποσκευές των 

επιβατών. Η ζύγιση αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται αµέσως πριν από την επιβίβαση στο 

αεροπλάνο και σε γειτονική µε το αεροπλάνο θέση. 
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γ) Στην περίπτωση καθορισµού της µάζας των επιβατών µε τη χρήση σταθερών τιµών µάζας, 

πρέπει να χρησιµοποιούνται οι σταθερές τιµές µάζας που παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2 

κατωτέρω. Οι σταθερές µάζες περιλαµβάνουν τις χειραποσκευές και κάθε βρέφος/νήπιο κάτω 

των 2 ετών το οποίο µεταφέρεται από ενήλικα σε θέση επιβάτη. Τα βρέφη/νήπια που 

καταλαµβάνουν χωριστές θέσεις επιβατών πρέπει να θεωρούνται ως παιδιά για τους σκοπούς 

αυτού του στοιχείου. 

 

δ) Τιµές µάζας για επιβάτες - 20 ή περισσότερες θέσεις 

 

1) Όπου ο συνολικός αριθµός των θέσεων επιβατών που διατίθενται στο αεροπλάνο είναι 

20 ή περισσότερες, εφαρµόζονται οι σταθερές µάζες αρρένων και θηλέων του 

Πίνακα 1. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός αριθµός των διατιθέµενων 

θέσεων επιβατών είναι 30 ή περισσότερες, εφαρµόζονται οι τιµές µάζας «Όλοι 

ενήλικες» του Πίνακα 1. 

 

2) Για τους σκοπούς του Πίνακα 1, ναυλωµένη πτήση για διακοπές σηµαίνει έκτακτη 

πτήση µε ενοίκιο, της οποίας ο µόνος σκοπός είναι να αποτελεί µέρος πακέτου ταξιδιού 

διακοπών. Οι τιµές µάζας της ναυλωµένης πτήσης για διακοπές εφαρµόζονται υπό τον 

όρο ότι δεν χρησιµοποιείται πάνω από το 5% των θέσεων επιβατών που υπάρχουν στο 

αεροπλάνο για µη εµπορική µεταφορά ορισµένων κατηγοριών επιβατών. 

 

Πίνακας 1 

 

20 και άνω Θέσεις επιβατών: 

Άρρενες 
Θήλεις 

30 και άνω 
«όλοι 

ενήλικες» 

Όλες οι πτήσεις εκτός από 
ναυλωµένες πτήσεις για διακοπές 

88 kg 70 kg 84 kg 

Ναυλωµένες πτήσεις για διακοπές 83 kg 69 kg 76 kg 

Παιδιά 35 kg 35 kg 35 kg 
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ε) Τιµές µάζας για επιβάτες - 19 ή λιγότερες θέσεις 

 

1) Όπου ο συνολικός αριθµός των θέσεων επιβατών που διαθέτει το αεροπλάνο είναι 19 ή 

λιγότερες, ισχύουν οι σταθερές µάζες του Πίνακα 2. 

 

2) Σε πτήσεις όπου δεν µεταφέρονται χειραποσκευές στον θάλαµο επιβατών ή όπου οι 

χειραποσκευές υπολογίζονται ξεχωριστά, µπορούν να αφαιρεθούν 6 kg από τις 

ανωτέρω µάζες αρρένων και θηλέων. Είδη, όπως ένα πανωφόρι, µία οµπρέλα, µία 

µικρή χειραποσκευή ή ένα πορτοφόλι, διάφορα έντυπα ανάγνωσης ή µία µικρή 

φωτογραφική µηχανή δεν θεωρούνται χειραποσκευές για τους σκοπούς του παρόντος 

σηµείου. 

 

Πίνακας 2 

 

Θέσεις επιβατών 1-5 6-9 10-19 

Άρρενες 104 kg 96 kg 92 kg 

Θήλεις 86 kg 78 kg 74 kg 

Παιδιά 35 kg 35 kg 35 kg 

 

στ) Τιµές µάζας για αποσκευές 

 

1) Όπου ο συνολικός αριθµός των θέσεων επιβατών που διατίθενται στο αεροπλάνο είναι 

20 και άνω, εφαρµόζονται οι σταθερές τιµές µάζας που δίνονται στον Πίνακα 3 για 

κάθε τεµάχιο ελεγµένων αποσκευών. Για αεροπλάνα µε 19 θέσεις επιβατών ή 

λιγότερες, πρέπει να χρησιµοποιείται η πραγµατική µάζα των ελεγµένων αποσκευών, 

όπως αυτή προσδιορίζεται µε ζύγιση. 
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2) Για τους σκοπούς του Πίνακα 3: 

 

i) Πτήση εσωτερικού ορίζεται η πτήση µε προέλευση και προορισµό εντός των συνόρων 

ενός κράτους· 

 

ii) Πτήσεις εντός του ευρωπαϊκού χώρου ορίζονται οι πτήσεις, εκτός των πτήσεων 

εσωτερικού, των οποίων η προέλευση και ο προορισµός είναι εντός της περιοχής που 

καθορίζεται στο Προσάρτηµα 1 στην OPS 1.620, στοιχείο στ)· και 

 

iii) Ως διεθνής πτήση, εκτός των πτήσεων εντός του ευρωπαϊκού χώρου, ορίζεται η πτήση 

µε προέλευση και προορισµό σε διαφορετικές ηπείρους. 

 

Πίνακας 3 

20 ή περισσότερες θέσεις 

 

Τύπος πτήσης Σταθερή µάζα 
αποσκευών 

Εσωτερικού 11 kg 

Εντός του ευρωπαϊκού χώρου 13 kg 

∆ιεθνής 15 kg 

Όλες οι υπόλοιπες 13 kg 
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ζ) Σε περίπτωση που ο αεροµεταφορέας επιθυµεί να χρησιµοποιήσει σταθερές τιµές µάζας που 

είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχονται στους κατωτέρω Πίνακες 1 έως 3, πρέπει να 

ενηµερώνει την Αρχή για τους λόγους που επικαλείται και να λαµβάνει προκαταβολικά την 

έγκρισή της. Πρέπει επίσης να υποβάλει για έγκριση λεπτοµερές σχέδιο ελέγχου βάρους και 

να εφαρµόσει τη µέθοδο στατιστικής ανάλυσης του Παραρτήµατος 1 της OPS 1.620, στοιχείο 

ζ). Αφού η Αρχή εξακριβώσει και εγκρίνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου βάρους, οι 

αναθεωρηµένες σταθερές τιµές µάζας εφαρµόζονται µόνο για το συγκεκριµένο 

αεροµεταφορέα. Οι αναθεωρηµένες σταθερές τιµές µάζας µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο 

σε συνθήκες που είναι συµβατές µε εκείνες κάτω από τις οποίες διεξήχθη ο έλεγχος. Όπου οι 

αναθεωρηµένες σταθερές τιµές µάζας υπερβαίνουν εκείνες των Πινάκων 1-3, τότε πρέπει να 

χρησιµοποιούνται οι εν λόγω µεγαλύτερες τιµές. 

 

η) Σε κάθε πτήση που πιστοποιείται ότι µεταφέρει σηµαντικό αριθµό επιβατών, των οποίων οι 

µάζες, συµπεριλαµβανοµένων των χειραποσκευών, αναµένεται να υπερβαίνουν τη σταθερή 

µάζα επιβατών, ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθορίζει την πραγµατική µάζα αυτών των 

επιβατών µε ζύγιση ή µε την προσθήκη επαρκούς επιπλέον µάζας. 

 

θ) Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται σταθερές τιµές µάζας για τις ελεγµένες αποσκευές και 

σηµαντικός αριθµός επιβατών παραδίνουν στον έλεγχο αποσκευές που αναµένεται να 

υπερβαίνουν τη σταθερή µάζα αποσκευών, ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθορίζει την 

πραγµατική µάζα αυτών των αποσκευών µε ζύγιση ή µε την προσθήκη επαρκούς επιπλέον 

µάζας. 

 

ι) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο κυβερνήτης ενηµερώνεται όταν έχει χρησιµοποιηθεί 

µέθοδος µε µη σταθερές τιµές µάζας για τον προσδιορισµό της µάζας του φορτίου και ότι η 

µέθοδος αυτή σηµειώνεται στην έγγραφη τεκµηρίωση µάζας και ζυγοστάθµισης. 
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OPS 1.625 

Έγγραφη τεκµηρίωση µάζας και ζυγοστάθµισης 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.625) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας τεκµηριώνει εγγράφως τη µάζα και τη ζυγοστάθµιση, πριν από κάθε 

πτήση, καθορίζοντας το φορτίο και την κατανοµή του. Τα έγγραφα τεκµηρίωσης της µάζας 

και της ζυγοστάθµισης πρέπει να παρέχουν στον κυβερνήτη τη δυνατότητα να µπορεί να 

αποφασίσει κατά πόσο το φορτίο και η κατανοµή του είναι τέτοια ώστε δεν γίνεται υπέρβαση 

των ορίων µάζας και ζυγοστάθµισης του αεροπλάνου. Το όνοµα του ατόµου που συνέταξε 

την έγγραφη τεκµηρίωση µάζας και ζυγοστάθµισης πρέπει να µνηµονεύεται στο έγγραφο. Το 

άτοµο που επέβλεπε τη φόρτωση του αεροπλάνου πρέπει να βεβαιώνει ενυπόγραφα ότι το 

φορτίο και η κατανοµή του συµφωνούν µε την έγγραφη τεκµηρίωση µάζας και 

ζυγοστάθµισης. Το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι αποδεκτό από τον κυβερνήτη, ο οποίος 

βεβαιώνει την αποδοχή του συνυπογράφοντας ή µε άλλον ισοδύναµο τρόπο. (βλ. επίσης OPS 

1.1055, στοιχείο α), σηµείο 12) 

 

β) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να καθορίσει διαδικασίες για τις αλλαγές της τελευταίας στιγµής 

στο φορτίο. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει εναλλακτικές διαδικασίες, αντί των 

διαδικασιών που απαιτούνται από τα στοιχεία α) καιβ), ανωτέρω, υπό τον όρο της έγκρισης 

από την Αρχή. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.605 

Μάζα και ζυγοστάθµιση - Γενικά 

Βλέπε OPS 1.605 

 

α) Καθορισµός της συνολικής µάζας πτητικής λειτουργίας του αεροπλάνου 

 

1) Ζύγιση του αεροπλάνου 

 

i) Κανονικά, τα καινούργια αεροπλάνα ζυγίζονται στο εργοστάσιο και µπορούν να 

τεθούν σε πτητική λειτουργία, χωρίς να ζυγίζονται εκ νέου, εφόσον οι 

καταχωρίσεις µάζας και ζυγοστάθµισης έχουν διευθετηθεί έτσι ώστε να 

περιλαµβάνουν τις µεταβολές και τις µετατροπές του αεροπλάνου. Τα αεροπλάνα 

που µεταβιβάζονται από αεροµεταφορέα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ελέγχου 

µάζας σε άλλον αεροµεταφορέα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα, δεν χρειάζεται να 

ζυγίζονται εκ νέου από τον παραλαµβάνοντα αεροµεταφορέα πριν αρχίσουν να 

χρησιµοποιούνται σε πτητική λειτουργία, εκτός αν έχουν περάσει περισσότερα 

από 4 έτη από την τελευταία ζύγιση. 

 

ii) Η συγκεκριµένη µάζα και η συγκεκριµένη θέση του κέντρου βάρους (ΚΒ) κάθε 

αεροπλάνου επαναπροσδιορίζονται σε περιοδικά χρονικά διαστήµατα. Το µέγιστο 

διάστηµα µεταξύ δύο ζυγίσεων πρέπει να καθορίζεται από τον αεροµεταφορέα 

και πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της OPS 1.605, στοιχείο β). Επιπρόσθετα, η 

µάζα και το ΚΒ κάθε αεροπλάνου επαναπροσδιορίζονται είτε µε: 

 

Α) Ζύγιση, είτε µε 

 

Β) Υπολογισµό, αν ο αεροµεταφορέας είναι σε θέση να παράσχει την αναγκαία 

τεκµηρίωση, ώστε να αποδείξει την εγκυρότητα της µεθόδου υπολογισµού 

που επέλεξε, σε περίπτωση που οι αθροιστικές αλλαγές στη συνολική µάζα 

πτητικής λειτουργίας υπερβαίνουν το ±0,5% της µέγιστης µάζας 

προσγείωσης ή η αθροιστική αλλαγή της θέσης του ΚΒ υπερβαίνει το 0,5% 

της µέσης αεροδυναµικής χορδής. 
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2) Μάζα στόλου και θέση του ΚΒ 

 

i) Για στόλο ή οµάδα αεροπλάνων του ιδίου τύπου και διαµόρφωσης, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η µέση συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας ως µάζα στόλου, και 

η µέση θέση του ΚΒ ως θέση του ΚΒ του στόλου, µε την προϋπόθεση ότι οι 

συνολικές µάζες πτητικής λειτουργίας και οι θέσεις του ΚΒ των µεµονωµένων 

αεροπλάνων πληρούν τις ανοχές που καθορίζονται στο στοιχείο ii) κατωτέρω. 

Επιπλέον, εφαρµόζονται τα κριτήρια που καθορίζονται στα στοιχεία iii), iv) και 

α), σηµείο 3, κατωτέρω. 

 

ii) Ανοχές 

 

Α) Αν η συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας µετά τη ζύγιση του αεροπλάνου 

ή η υπολογισµένη συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας οποιουδήποτε 

αεροπλάνου του στόλου παρουσιάζει απόκλιση µεγαλύτερη από ±0,5% της 

µέγιστης δοµικής µάζας προσγείωσης σε σχέση µε την καθορισµένη 

συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας του στόλου ή αν η θέση του ΚΒ 

παρουσιάζει απόκλιση µεγαλύτερη από ±0,5 % της µέσης αεροδυναµικής 

χορδής από το ΚΒ του στόλου, τότε το αεροπλάνο αυτό εξαιρείται από το 

συγκεκριµένο στόλο. Μπορούν να καθορίζονται διαφορετικοί στόλοι µε 

διαφορετική µέση µάζα στόλου ο καθένας. 

 

Β) Στις περιπτώσεις που η µάζα του αεροπλάνου είναι εντός των ορίων ανοχής 

της συνολικής µάζας πτητικής λειτουργίας του στόλου, αλλά η θέση του ΚΒ 

του βρίσκεται εκτός της επιτρεπόµενης ανοχής του στόλου, το αεροπλάνο 

µπορεί να χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πτητικής λειτουργίας σύµφωνα 

µε την ισχύουσα συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας του στόλου, 

χρησιµοποιώντας, ωστόσο, τη θέση ΚΒ του συγκεκριµένου αεροπλάνου. 
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Γ) Αν ένα συγκεκριµένο αεροπλάνο παρουσιάζει, συγκρινόµενο µε άλλα 

αεροπλάνα του στόλου, φυσική διαφορά που µπορεί να περιγραφεί µε 

σαφήνεια (π.χ. στην κουζίνα ή στη διαµόρφωση των θέσεων), η οποία έχει 

ως αποτέλεσµα υπέρβαση των ορίων ανοχών του στόλου, τότε το 

αεροπλάνο αυτό µπορεί να παραµείνει στο στόλο, µε την προϋπόθεση ότι 

πραγµατοποιούνται κατάλληλες διορθώσεις στη µάζα και/ή στη θέση του 

ΚΒ του συγκεκριµένου αεροπλάνου. 

 

∆) Τα αεροπλάνα, για τα οποία δεν έχει δηµοσιευθεί επίσηµα µέση 

αεροδυναµική χορδή, πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τις ατοµικές τους 

τιµές µάζας και θέσης ΚΒ ή πρέπει να αποτελούν αντικείµενο ειδικής 

µελέτης και έγκρισης. 

 

iii) Χρήση των τιµών στόλου 

 

Α) Μετά από τη ζύγιση του αεροπλάνου, ή σε περίπτωση που επέλθει 

οποιαδήποτε αλλαγή στον εξοπλισµό ή στη διαµόρφωση του αεροπλάνου, ο 

αεροµεταφορέας πρέπει να αποδεικνύει ότι το αεροπλάνο αυτό εµπίπτει 

εντός των ορίων ανοχών που καθορίζονται στο σηµείο 2, σηµείο ii) 

ανωτέρω. 

 

Β) Τα αεροπλάνα που δεν έχουν ζυγιστεί µετά από τον τελευταίο 

προσδιορισµό µάζας του στόλου µπορούν να εξακολουθούν να ανήκουν σε 

ένα στόλο, ο οποίος εκτελεί πτητικές λειτουργίες µε τιµές στόλου, µε την 

προϋπόθεση ότι οι ατοµικές τιµές έχουν αναθεωρηθεί βάσει υπολογισµών 

και παραµένουν µέσα στα όρια ανοχών που καθορίζονται στο σηµείο 2, 

σηµείο ii) ανωτέρω. Αν οι ατοµικές τιµές αυτές δεν εµπίπτουν πλέον εντός 

των επιτρεποµένων ανοχών, ο αεροµεταφορέας πρέπει είτε να καθορίσει 

νέες τιµές στόλου, οι οποίες να πληρούν τους όρους του σηµείου 2, σηµεία 

i) και ii), ανωτέρω, είτε να χρησιµοποιεί τα αεροπλάνα που δεν εµπίπτουν 

στα όρια µε τις ατοµικές τους τιµές. 
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Γ) Για να προστεθεί ένα αεροπλάνο σε ένα στόλο, ο οποίος εκτελεί πτητικές 

λειτουργίες µε τιµές στόλου, ο αεροµεταφορέας πρέπει να αποδείξει, µε 

ζύγιση ή µε υπολογισµό, ότι οι πραγµατικές τιµές του αεροπλάνου 

εµπίπτουν στα όρια ανοχών που καθορίζονται στο σηµείο 2, σηµείο ii) 

ανωτέρω. 

 

iv) Για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του στοιχείου 2), σηµείο i) ανωτέρω, οι τιµές 

του στόλου πρέπει να ενηµερώνονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε διαδικασίας 

προσδιορισµού της µάζας του στόλου. 

 

3) Αριθµός αεροπλάνων που πρέπει να ζυγίζονται για τον προσδιορισµό των τιµών στόλου 

 

i) Αν «ν» είναι ο αριθµός των αεροπλάνων σε ένα στόλο, τα οποία χρησιµοποιούν 

τιµές στόλου, τότε ο αεροµεταφορέας πρέπει να ζυγίζει, στο διάστηµα µεταξύ δύο 

προσδιορισµών µάζας του στόλου, ορισµένο αριθµό αεροπλάνων, όπως ορίζεται 

στον παρακάτω Πίνακα: 

 

Αριθµός αεροπλάνων 
στο στόλο 

Ελάχιστος αριθµός 
ζυγίσεων 

2 ή 3 Ν 

4 έως 9 (ν + 3)/2 

10 και άνω (ν +51)/10 

 

ii) Κατά την επιλογή των αεροπλάνων που πρόκειται να ζυγιστούν, πρέπει να 

επιλέγονται τα αεροπλάνα του στόλου που δεν έχουν ζυγιστεί για το µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα. 

 

iii) Το χρονικό διάστηµα µεταξύ 2 προσδιορισµών τιµών µάζας του στόλου δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τους 48 µήνες. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 224 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

4) ∆ιαδικασία ζύγισης 

 

i) Η ζύγιση πρέπει να πραγµατοποιείται είτε από τον κατασκευαστή είτε από 

εγκεκριµένο οργανισµό συντήρησης. 

 

ii) Πρέπει να λαµβάνονται οι συνήθεις προφυλάξεις που είναι σύµφωνες µε την ορθή 

πρακτική, όπως: 

 

Α) Να πραγµατοποιείται έλεγχος της πληρότητας του αεροπλάνου και του 

εξοπλισµού· 

 

Β) Να καθορίζεται ότι έχουν υπολογισθεί κατάλληλα τα υγρά που φέρει το 

αεροπλάνο· 

 

Γ) Να εξασφαλίζεται ότι το αεροπλάνο είναι καθαρό· και 

 

∆) Να εξασφαλίζεται ότι η ζύγιση πραγµατοποιείται σε κλειστό χώρο. 

 

iii) Κάθε εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για ζύγιση πρέπει να βαθµονοµείται, να 

µηδενίζεται και να χρησιµοποιείται κατάλληλα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Κάθε ζυγός πρέπει, κάθε 2 έτη ή εντός χρονικού διαστήµατος που 

καθορίζεται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού ζύγισης, όποιο από τα δύο 

διαστήµατα είναι µικρότερο, να βαθµονοµείται είτε από τον κατασκευαστή, είτε 

από την Εθνική Υπηρεσία Μέτρων και Σταθµών, είτε από κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένο οργανισµό. Ο εξοπλισµός πρέπει να επιτρέπει τον ακριβή 

προσδιορισµό της µάζας του αεροπλάνου. 

 

β) Ειδικές σταθερές µάζες για το ωφέλιµο φορτίο. Εκτός από τις σταθερές µάζες για επιβάτες 

και ελεγµένες αποσκευές, ο αεροµεταφορέας µπορεί να υποβάλλει για έγκριση από την Αρχή 

σταθερές µάζες και για άλλα στοιχεία του φορτίου. 
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γ) Φόρτωση του αεροπλάνου 

 

1) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίσει ότι η φόρτωση των αεροπλάνων του 

διεξάγεται υπό την επίβλεψη προσωπικού το οποίο έχει τα κατάλληλα προσόντα. 

 

2) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι η φόρτωση του φορτίου 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό 

της µάζας και της ζυγοστάθµισης του αεροπλάνου. 

 

3) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να συµµορφώνεται µε τα πρόσθετα δοµικά όρια, όπως οι 

περιορισµοί αντοχής δαπέδου, το µέγιστο φορτίο ανά τρέχον µέτρο, τη µέγιστη µάζα 

ανά διαµέρισµα εµπορευµάτων και/ή τα µέγιστα όρια καθισµάτων. 

 

δ) Όρια κέντρου βάρους 

 

1) Φάκελος πτητικής λειτουργίας ΚΒ. Πρέπει να εφαρµόζονται περιθώρια πτητικής 

λειτουργίας στο φάκελο πτήσης του πιστοποιηµένου κέντρου βάρους, εκτός εάν 

εφαρµόζεται η πρακτική της κατανοµής καθισµάτων και λαµβάνονται κατάλληλα 

υπόψη στον υπολογισµό της ζυγοστάθµισης οι επιδράσεις του αριθµού επιβατών ανά 

σειρά καθισµάτων, των εµπορευµάτων σε ανεξάρτητα διαµερίσµατα εµπορευµάτων και 

του καυσίµου σε ανεξάρτητες δεξαµενές. Για τον καθορισµό των περιθωρίων του ΚΒ, 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι πιθανές αποκλίσεις από την υποτιθέµενη κατανοµή 

βάρους. Εάν εφαρµόζεται η πρακτική της ελεύθερης επιλογής καθισµάτων, ο 

αεροµεταφορέας πρέπει να εισάγει διαδικασίες για τις απαραίτητες διορθωτικές 

ενέργειες από το πλήρωµα πτήσης ή το πλήρωµα θαλάµου, στην περίπτωση που η 

διαµήκης επιλογή καθίσµατος είναι άκρως µονόπλευρη. Τα περιθώρια του ΚΒ καθώς 

και οι σχετικές διαδικασίες πτητικής λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων των 

υποθέσεων σχετικά µε τον τρόπο που κάθονται οι επιβάτες, πρέπει να είναι αποδεκτά 

από την Αρχή. 
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2) Κέντρο βαρύτητας κατά την πτήση. Επιπρόσθετα στις διατάξεις του στοιχείου δ), 

σηµείο 1, ανωτέρω, ο αεροµεταφορέας πρέπει να αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες 

λαµβάνουν πλήρως υπόψη τη µέγιστη µεταβολή του ΚΒ κατά την πτήση, η οποία 

προκαλείται από τις κινήσεις των επιβατών ή του πληρώµατος, καθώς και από την 

κατανάλωση ή τη µεταφορά καυσίµου. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.620, στοιχείο στ) 

Ορισµός της περιοχής για πτήσεις εντός του ευρωπαϊκού χώρου 

 

Για τους σκοπούς της OPS 1.620, στοιχείο στ), πτήσεις εντός του ευρωπαϊκού χώρου, εκτός από τις 

εσωτερικές πτήσεις, είναι οι πτήσεις που εκτελούνται εντός της περιοχής που περικλείεται από 

λοξοδροµικές γραµµές µεταξύ των ακόλουθων σηµείων: 

 

- Β7200 Α04500 

- Β4000 Α04500 

- Β3500 Α03700 

- Β3000 Α03700 

- Β3000 ∆00600 

- Β2700 ∆00900 

- Β2700 ∆03000 

- Β6700 ∆03000 
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- Β7200 ∆01000 

- Β7200 Α04500 

 

όπως απεικονίζονται στο σχεδιάγραµµα 1 κατωτέρω: 

 

 
 

Σχεδιάγραµµα 1 

Ευρωπαϊκός χώρος 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.620 ζ) 

∆ιαδικασία για τον καθορισµό αναθεωρηµένων σταθερών τιµών µάζας 

για επιβάτες και αποσκευές 

 

α) Επιβάτες 

 

1) Μέθοδος δειγµατοληψίας βαρών. Η µέση µάζα των επιβατών και των χειραποσκευών 

τους πρέπει να καθορίζεται µε τυχαία δειγµατοληψία. Η επιλογή των τυχαίων 

δειγµάτων πρέπει, από τη φύση της και το εύρος της, να είναι αντιπροσωπευτική του 

όγκου των επιβατών, λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο της πτητικής λειτουργίας, τη 

συχνότητα των πτήσεων σε διάφορες διαδροµές, τις εισερχόµενες και εξερχόµενες 

πτήσεις, την εποχή εφαρµογής και τον αριθµό θέσεων του αεροπλάνου. 

 

2) Μέγεθος δείγµατος. Το σχέδιο ελέγχου πρέπει να καλύπτει τη ζύγιση τουλάχιστον του 

µεγαλύτερου από τα παρακάτω: 

 

i) Του αριθµού επιβατών που υπολογίζεται σύµφωνα µε προκαταρκτικό δείγµα, µε 

τη χρησιµοποίηση συνήθων διαδικασιών στατιστικής ανάλυσης και µε βάση 

εύρος σχετικής αξιοπιστίας (ακρίβειας) για µέσες µάζες: 1% για την περίπτωση 

«όλοι ενήλικες» και 2% για ξεχωριστές οµάδες «άρρενες» και «θήλεις»· και 

 

ii) Για αεροπλάνα: 

 

Α) Με αριθµό θέσεων επιβατών 40 και άνω ενός συνόλου 2000 επιβατών, ή 

 

Β) µε αριθµό θέσεων επιβατών µικρότερο από 40, συνολικού αριθµού 50 x 

(τον αριθµό των θέσεων επιβατών). 
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3) Μάζες επιβατών. Οι µάζες των επιβατών πρέπει να περιλαµβάνουν τη µάζα των 

προσωπικών αντικειµένων που κρατούν οι επιβάτες όταν εισέρχονται στο αεροπλάνο. 

Όταν λαµβάνονται τυχαία δείγµατα των µαζών των επιβατών, τα βρέφη/νήπια πρέπει 

να ζυγίζονται µαζί µε τον ενήλικα που τα συνοδεύει. (βλ. επίσης OPS 1620, στοιχεία γ), 

δ) και ε). 

 

4) Τόπος ζύγισης. Ο τόπος ζύγισης των επιβατών επιλέγεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στο αεροπλάνο, σε ένα σηµείο όπου είναι απίθανο να επέλθει αλλαγή της µάζας των 

επιβατών, µε την εγκατάλειψη ή την ανάληψη περισσότερων προσωπικών αντικειµένων 

από αυτούς, πριν από την επιβίβασή τους στο αεροπλάνο. 

 

5) Μηχανή ζύγισης. Η µηχανή ζύγισης που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ζύγιση των 

επιβατών πρέπει να έχει ικανότητα τουλάχιστον 150 kg. Η µάζα επιδεικνύεται µε 

ελάχιστη υποδιαίρεση 500 g. Η µηχανή ζύγισης πρέπει να είναι ακριβής µέχρι τη 

µεγαλύτερη από τις ακόλουθες τιµές: 0,5% ή 200 g. 

 

6) Καταγραφή των τιµών µαζών. Για κάθε πτήση πρέπει να καταγράφεται η µάζα των 

επιβατών, η αντίστοιχη κατηγορία επιβατών (π.χ. άρρενες/θήλεις/παιδιά) και ο αριθµός 

πτήσης. 

 

β) Ελεγµένες αποσκευές. Η στατιστική µέθοδος για τον καθορισµό των αναθεωρηµένων 

σταθερών τιµών µάζας των αποσκευών που βασίζεται στις µέσες µάζες των αποσκευών του 

ελάχιστου απαιτούµενου µεγέθους δείγµατος είναι βασικά ίδια µε την αντίστοιχη µέθοδο για 

επιβάτες, όπως καθορίζεται στο στοιχείο α), σηµείο 1. Για αποσκευές, το σχετικό εύρος 

αξιοπιστίας (ακρίβεια) ανέρχεται σε 1%. Πρέπει να ζυγιστούν τουλάχιστον 2000 τεµάχια 

ελεγµένων αποσκευών. 
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γ) Καθορισµός των αναθεωρηµένων σταθερών τιµών µάζας για επιβάτες και ελεγµένες 

αποσκευές 

 

1) Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται οι αναθεωρηµένες σταθερές τιµές µάζας για 

επιβάτες και ελεγµένες αποσκευές, αντί των πραγµατικών µαζών που προκύπτουν από 

ζύγιση, πρέπει να πραγµατοποιείται στατιστική ανάλυση για να εξασφαλίζεται ότι 

αυτές δεν επηρεάζουν δυσµενώς την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας. Από την 

ανάλυση αυτή θα προκύπτουν µέσες τιµές µάζας για επιβάτες και αποσκευές, καθώς 

και άλλα στοιχεία. 

 

2) Σε αεροπλάνα µε 20 ή περισσότερες θέσεις επιβατών, οι ανωτέρω µέσες τιµές 

εφαρµόζονται ως αναθεωρηµένες σταθερές τιµές µάζας για άρρενες και θήλεις. 

 

3) Για µικρότερα αεροπλάνα, οι ακόλουθες αυξήσεις πρέπει να προστίθενται στη µέση 

µάζα επιβατών για να προκύψουν οι αναθεωρηµένες σταθερές τιµές µάζας: 

 

Αριθµός θέσεων 
επιβατών 

Απαιτούµενη 
επιπλέον µάζα 

1 - και 5 16 kg 

6 - και 9 8 kg 

10 - και 19 4 kg 

 

Εναλλακτικά, για αεροσκάφη µε 30 ή περισσότερες θέσεις επιβατών, µπορούν να 

εφαρµοστούν οι αναθεωρηµένες σταθερές (µέσες) τιµές µάζας που ισχύουν για την 

περίπτωση «Όλοι ενήλικες». Οι αναθεωρηµένες σταθερές (µέσες) τιµές µάζας 

αποσκευών ισχύουν για αεροπλάνα µε 20 ή περισσότερες θέσεις επιβατών. 
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4) Οι αεροµεταφορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν λεπτοµερές σχέδιο ελέγχου 

στην Αρχή για έγκριση, και συνεπώς για απόκλιση από την αναθεωρηµένη σταθερή 

τιµή µάζας, µε την προϋπόθεση ότι η αποκλίνουσα αυτή τιµή καθορίζεται µετά από 

χρήση της διαδικασίας που ερµηνεύεται στο παρόν προσάρτηµα. Οι αποκλίσεις αυτές 

πρέπει να αναθεωρούνται σε διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα 5 έτη. 

 

5) Οι αναθεωρηµένες σταθερές τιµές µάζας για την περίπτωση «Όλοι ενήλικες» πρέπει να 

βασίζονται σε αναλογία αρρένων/θηλέων 80/20, όσον αφορά «όλες τις πτήσεις», εκτός 

από την περίπτωση «µισθωµένων πτήσεων για διακοπές» όπου η αναλογία είναι 50/50. 

Αν ο αεροµεταφορέας επιθυµεί να λάβει έγκριση για χρήση διαφορετικής αναλογίας για 

συγκεκριµένες διαδροµές ή πτήσεις, τότε πρέπει να υποβάλλει στοιχεία στην Αρχή, µε 

τα οποία αποδεικνύεται ότι η εναλλακτική αναλογία αρρένων/θηλέων είναι 

συντηρητική και καλύπτει τουλάχιστον το 84% των πραγµατικών αναλογιών 

αρρένων/θηλέων σε δείγµα τουλάχιστον 100 αντιπροσωπευτικών πτήσεων. 

 

6) Οι µέσες τιµές µάζας που προκύπτουν στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο 

αριθµό σε kg. Οι τιµές µάζας των ελεγµένων αποσκευών στρογγυλοποιούνται στον 

πλησιέστερο αριθµό 0,5 kg, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.625 

Έγγραφη τεκµηρίωση µάζας και ζυγοστάθµισης 

 

α) Έγγραφη τεκµηρίωση µάζας και ζυγοστάθµισης 

 

1) Περιεχόµενα 
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i) Τα έγγραφα τεκµηρίωσης µάζας και ζυγοστάθµισης πρέπει να περιλαµβάνουν τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

 

Α) Τη νηολόγηση και τον τύπο του αεροπλάνου· 

 

Β) Το διακριτικό αριθµό πτήσης και την ηµεροµηνία· 

 

Γ) Τα στοιχεία ταυτότητας του κυβερνήτη· 

 

∆) Τα στοιχεία ταυτότητας του ατόµου που συνέταξε το έγγραφο· 

 

Ε) Τη συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας και το αντίστοιχο ΚΒ του 

αεροπλάνου· 

 

ΣΤ) Τη µάζα καυσίµου κατά την απογείωση και τη µάζα καυσίµου του ταξιδιού· 

 

Ζ) Τη µάζα των αναλώσιµων, εκτός από το καύσιµο· 

 

(H) Τις συνιστώσες του φορτίου, συµπεριλαµβανοµένων των επιβατών, των 

αποσκευών, του φορτίου ναύλου και του έρµατος· 

 

(Θ) Τη µάζα απογείωσης, τη µάζα προσγείωσης και τη µάζα χωρίς καύσιµο· 

 

(Ι) Την κατανοµή φορτίου· 

 

(ΙΑ) Τις εφαρµοζόµενες θέσεις ΚΒ του αεροπλάνου· και 

 

(ΙΒ) Τις οριακές τιµές µάζας και ΚΒ. 

 

ii) Ο αεροµεταφορέας µπορεί να παραλείψει ορισµένα από τα ανωτέρω στοιχεία από 

την έγγραφη τεκµηρίωση µάζας και ζυγοστάθµισης, εφόσον έχει χορηγηθεί 

σχετική έγκριση από την Αρχή. 
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2) Αλλαγή τελευταίας στιγµής. Οποιαδήποτε αλλαγή τελευταίας στιγµής µετά από τη 

συµπλήρωση της έγγραφης τεκµηρίωσης µάζας και ζυγοστάθµισης πρέπει να 

ανακοινώνεται στον κυβερνήτη και να καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης µάζας 

και ζυγοστάθµισης. Η µέγιστη επιτρεπόµενη αλλαγή του αριθµού των επιβατών ή του 

φορτίου χειρός, που είναι αποδεκτές ως αλλαγές τελευταίας στιγµής, πρέπει να 

καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Αν γίνει υπέρβαση αυτού του 

αριθµού, πρέπει να συντάσσονται νέα έγγραφα τεκµηρίωσης µάζας και ζυγοστάθµισης. 

 

β) Ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήµατα. Στις περιπτώσεις όπου τα έγγραφα τεκµηρίωσης 

µάζας και ζυγοστάθµισης παράγονται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστικού συστήµατος, ο 

αεροµεταφορέας πρέπει να επαληθεύει την ορθότητα των παραγόµενων στοιχείων. Πρέπει να 

δηµιουργήσει σύστηµα για να ελέγχει ότι οι τροποποιήσεις στα δεδοµένα τροφοδοσίας του 

συστήµατος, ενσωµατώνονται κατάλληλα στο σύστηµα και ότι το σύστηµα λειτουργεί σωστά 

σε συνεχή βάση, επαληθεύοντας τα παραγόµενα στοιχεία ανά χρονικά διαστήµατα που δεν 

υπερβαίνουν τους 6 µήνες. 

 

γ) Συστήµατα υπολογισµού µάζας και ζυγοστάθµισης επί του αεροπλάνου. Ο αεροµεταφορέας 

πρέπει να λάβει έγκριση της Αρχής, αν επιθυµεί να χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό σύστηµα 

υπολογισµού µάζας και ζυγοστάθµισης, το οποίο βρίσκεται επί του αεροπλάνου, ως κύρια 

πηγή διεκπεραίωσης του υπολογισµού. 

 

δ) Ζεύξη δεδοµένων (Datalink). Όταν τα έγγραφα τεκµηρίωσης µάζας και ζυγοστάθµισης 

διαβιβάζονται στα αεροπλάνα µε ηλεκτρονική µορφή, πρέπει να υπάρχει στο έδαφος ένα 

αντίγραφο του τελικού εγγράφου τεκµηρίωσης µάζας και ζυγοστάθµισης, όπως αυτό έγινε 

δεκτό από τον κυβερνήτη. 
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ΤΜΗΜΑ ΙΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

OPS 1.630 

Γενική εισαγωγή 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ουδεµία πτήση εκτελείται, εκτός εάν τα όργανα και ο 

εξοπλισµός που απαιτούνται, σύµφωνα µε το παρόν Τµήµα: 

 

1) Είναι εγκεκριµένα, εκτός της περίπτωσης που καθορίζεται στο στοιχείο γ), και έχουν 

εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικά απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων 

και των ελάχιστων προτύπων επιδόσεων και των απαιτήσεων πτητικής λειτουργίας και 

πτητικής ικανότητας· 

 

2) Βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς επιχειρησιακής ετοιµότητας για το είδος της 

πτητικής λειτουργίας που εκτελείται, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον 

πίνακα ελάχιστου εξοπλισµού (ΠΕΕ) (παραποµπή στην OPS 1.030). 

 

β) Τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων των οργάνων και του εξοπλισµού είναι εκείνα που 

καθορίζονται στις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες Τεχνικών Προτύπων (ΕΟΤΠ (ETSO)), 

όπως παρατίθενται στις ισχύουσες προδιαγραφές για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Τεχνικών 

Προτύπων (CS-TSO), εκτός εάν καθορίζονται διαφορετικά πρότυπα επιδόσεων στους 

κώδικες πτητικής λειτουργίας ή πτητικής ικανότητας. Όργανα και εξοπλισµός τα οποία, κατά 

την ηµεροµηνία εφαρµογής της OPS, συµµορφώνονται µε διαφορετικές προδιαγραφές 

σχεδιασµού και επιδόσεων από εκείνες των (ΕΟΤΠ (ETSO)), µπορούν να παραµείνουν σε 

χρήση, ή να εγκατασταθούν, εκτός εάν καθορίζονται πρόσθετες απαιτήσεις στο παρόν 

Τµήµα. Τα όργανα και ο εξοπλισµός που έχουν ήδη εγκριθεί δεν απαιτείται να 

συµµορφώνονται µε αναθεωρηµένη (ΕΟΤΠ (ETSO)) ή αναθεωρηµένη προδιαγραφή, η οποία 

είναι διαφορετική από µια (ΕΟΤΠ (ETSO)), εκτός εάν καθορίζεται απαίτηση µε αναδροµική 

ισχύ. 
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γ) Για τα ακόλουθα είδη δεν απαιτείται έγκριση εξοπλισµού: 

 

1) Ηλεκτρικές ασφάλειες κατά την OPS 1.635· 

 

2) Ηλεκτρικοί φανοί κατά την OPS 1.640, στοιχείο α), σηµείο 4· 

 

3) Ακριβές ρολόι, κατά την OPS 1.650, στοιχείο β) & 1.652, στοιχείο β)· 

 

4) Υποδοχή χάρτη, κατά την OPS 1.652, στοιχείο ιδ)· 

 

5) Κυτία πρώτων βοηθειών, κατά την OPS 1.745· 

 

6) Κυτίο µε ιατρικά είδη έκτακτης ανάγκης, κατά την OPS 1.755· 

 

7) Μεγάφωνα, κατά την OPS 1.810· 

 

8) σωστικά µέσα και σήµατα µε φωτοβολίδες, κατά την OPS 1.835, στοιχείο α) και γ)· και 

 

9) άγκυρες θαλάσσης και εξοπλισµός πρόσδεσης, αγκυροβόλησης ή ελιγµών υδροπλάνων 

και αµφιβίων αεροπλάνων στο νερό, κατά την OPS 1.840. 

 

δ) Εάν µέλος του πληρώµατος πτήσης πρέπει, κατά τη διάρκεια της πτήσης και από τη θέση του, 

να χρησιµοποιήσει τον εξοπλισµό, πρέπει να είναι εύκολος ο χειρισµός του από αυτή τη 

θέση. Όταν περισσότερα από ένα µέλη του πληρώµατος πτήσης πρέπει να χειρίζονται µονάδα 

του εξοπλισµού, η µονάδα αυτή πρέπει να είναι εγκατεστηµένη έτσι ώστε να είναι εύκολη η 

λειτουργία του εξοπλισµού από κάθε θέση από την οποία απαιτείται ο χειρισµός του. 
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ε) Τα όργανα που χρησιµοποιούνται από οποιοδήποτε µέλος του πληρώµατος πτήσης είναι 

τοποθετηµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν στο µέλος του πληρώµατος πτήσης να 

βλέπει µε ευκολία τις ενδείξεις από τη θέση του, µε την ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τη 

θέση και την οπτική γραµµή που κανονικά έχει, όταν κοιτά προς τα εµπρός, κατά µήκος του 

ίχνους πτήσης. Όταν απαιτείται η λειτουργία ενός µόνο οργάνου σε αεροπλάνο, του οποίου η 

πτητική λειτουργία εκτελείται από περισσότερα από 1 µέλη του πληρώµατος πτήσης, αυτό 

πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το όργανο να είναι ορατό από κάθε ενδεδειγµένη θέση του 

πληρώµατος πτήσης. 

 

OPS 1.635 

Μηχανισµοί προστασίας κυκλώµατος 

 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου στο οποίο χρησιµοποιούνται ηλεκτρικές ασφάλειες, 

εκτός εάν υπάρχουν εφεδρικές ασφάλειες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την πτήση, 

ο αριθµός των οποίων είναι τουλάχιστον ίσος µε το 10% του αριθµού των ασφαλειών κάθε 

κατηγορίας ή 3 ασφάλειες από κάθε κατηγορία, ανάλογα ποιος από τους δύο είναι µεγαλύτερος. 

 

OPS 1.640 

Φώτα πτητικής λειτουργίας αεροπλάνου 

 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου, από τον αεροµεταφορέα, εκτός εάν αυτό είναι 

εφοδιασµένο µε: 

 

α) Για πτήση ηµέρας: 

 

1) Σύστηµα φώτων αποφυγής σύγκρουσης· 
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2) Φωτισµό, τροφοδοτούµενο από το ηλεκτρικό σύστηµα του αεροπλάνου, που παρέχει 

επαρκές φως για όλα τα όργανα και τον εξοπλισµό, που είναι απαραίτητα για την 

ασφαλή λειτουργία του αεροπλάνου· 

 

3) Φωτισµό, τροφοδοτούµενο από το ηλεκτρικό σύστηµα του αεροπλάνου, που παρέχει 

φως σε όλα τα διαµερίσµατα επιβατών· και 

 

4) Ηλεκτρικό φανό για κάθε απαιτούµενο µέλος πληρώµατος, ο οποίος είναι εύκολα 

προσιτός από τα µέλη του πληρώµατος, όταν αυτά κάθονται στις καθορισµένες θέσεις 

τους. 

 

β) Για νυκτερινή πτήση, εκτός του εξοπλισµού που καθορίζεται στο ανωτέρω στοιχείο α): 

 

1) Φώτα πλοήγησης/θέσης· και 

 

2) ∆ύο φώτα προσγείωσης ή ένα µόνο φως µε δύο χωριστά ενεργοποιούµενα νηµάτια και 

 

3) Φώτα σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς για την αποφυγή συγκρούσεων στη 

θάλασσα, εάν το αεροπλάνο είναι υδροπλάνο ή αµφίβιο αεροπλάνο. 

 

OPS 1.645 

Καθαριστήρες αλεξήνεµου 

 

Απαγορεύεται η εκµετάλλευση αεροπλάνου µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 

µεγαλύτερη από 5.700 kg, εκτός εάν είναι εφοδιασµένο µε καθαριστήρα αλεξήνεµου σε κάθε θέση 

χειριστή ή µε αντίστοιχο µέσο, ώστε να διατηρείται καθαρό από υετό µέρος του αλεξήνεµου. 
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OPS 1.650 

«Πτήσεις εξ όψεως» (VFR) κατά την ηµέρα - όργανα πτήσης και πλοήγησης 

και σχετικός εξοπλισµός 

 

Απαγορεύεται η πτητική εκµετάλλευση αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της ηµέρας, σύµφωνα µε 

τους Κανόνες «Πτήσεων εξ όψεως» (VFR), εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε τα όργανα 

πτήσης και πλοήγησης και το σχετικό εξοπλισµό και, κατά περίπτωση, πληρούνται οι εξής 

συνθήκες: 

 

α) Μαγνητική πυξίδα· 

 

β) Ακριβές ρολόι που δείχνει τον χρόνο σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα· 

 

γ) Υψόµετρο ευαίσθητο στην πίεση, βαθµονοµηµένο σε ft, µε ρύθµιση υποκλίµακας, 

βαθµονοµηµένη σε hectopascals/millibars, το οποίο είναι ρυθµιζόµενο για κάθε βαροµετρική 

πίεση που ενδέχεται να επικρατήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης· 

 

δ) Ενδείκτη ταχύτητας αέρα, βαθµονοµηµένο σε κόµβους (knots)· 

 

ε) Ενδείκτη κατακόρυφης ταχύτητας· 

 

στ) Ενδείκτη στροφών και κλίσεων ή συντονιστή στροφών µε ενσωµατωµένο ενδείκτη κλίσεων· 

 

ζ) Ενδείκτη στάσης· 

 

η) Σταθεροποιηµένο ενδείκτη κατεύθυνσης· και 
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θ) Μέσο ένδειξης, στο θάλαµο του πληρώµατος πτήσης, της εξωτερικής θερµοκρασίας αέρα, 

βαθµονοµηµένο σε βαθµούς Κελσίου. 

 

ι) Για πτήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 60 λεπτά σε διάρκεια, οι οποίες απογειώνονται και 

προσγειώνονται στο ίδιο αεροδρόµιο, και οι οποίες παραµένουν εντός 50 ναυτ. µίλια από 

αυτό το αεροδρόµιο, όλα τα όργανα που καθορίζονται στα στοιχεία στ), ζ) και η) ανωτέρω 

και στο στοιχείο ια), σηµείο 4, στοιχείο ια), σηµείο 5, και στοιχείο ια), σηµείο 6, κατωτέρω, 

µπορούν να αντικατασταθούν είτε από ενδείκτη στροφών και κλίσεων, είτε από συντονιστή 

στροφών µε ενσωµατωµένο ενδείκτη κλίσεων, είτε από έναν ενδείκτη στάσης και έναν 

ενδείκτη κλίσεων. 

 

ια) Οποτεδήποτε απαιτούνται δύο χειριστές, η θέση του δεύτερου χειριστή πρέπει να διαθέτει τα 

ακόλουθα ξεχωριστά όργανα: 

 

1) Υψόµετρο ευαίσθητο στην πίεση, βαθµονοµηµένο σε ft, µε ρύθµιση υποκλίµακας, 

βαθµονοµηµένη σε hectopascals/millibars, το οποίο είναι ρυθµιζόµενο για κάθε 

βαροµετρική πίεση που ενδέχεται να επικρατήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης· 

 

2) Ενδείκτη ταχύτητας αέρα, βαθµονοµηµένο σε κόµβους (knots)· 

 

3) Ενδείκτη κατακόρυφης ταχύτητας· 

 

4) Ενδείκτη στροφών και κλίσεων ή συντονιστή στροφών µε ενσωµατωµένο ενδείκτη 

κλίσεων· 

 

5) Ενδείκτη στάσης· και 

 

6) Σταθεροποιηµένο ενδείκτη κατεύθυνσης. 
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ιβ) Κάθε σύστηµα ένδειξης ταχύτητας αέρα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε θερµαινόµενο 

σωλήνα pitot ή µε ισοδύναµο µέσο, για την αποφυγή δυσλειτουργίας λόγω συµπύκνωσης ή 

λόγω παγοποίησης για: 

 

1) Αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 5.700 kg ή µε 

µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων επιβατών για περισσότερες από 9 θέσεις· 

 

2) Αεροπλάνα για τα οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά ατοµικό πιστοποιητικό πτητικής 

ικανότητας την 1η Απριλίου 1999 ή αργότερα. 

 

ιγ) Στις περιπτώσεις που απαιτούνται διπλά όργανα, η απαίτηση περιλαµβάνει ξεχωριστές 

ενδείξεις για κάθε χειριστή και ξεχωριστούς επιλογείς ή άλλο σχετικό εξοπλισµό, όπου είναι 

απαραίτητο. 

 

ιδ) Όλα τα αεροπλάνα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε µέσα που δείχνουν πότε δεν παρέχεται 

επαρκής ισχύς στα απαιτούµενα όργανα πτήσης· και 

 

ιε) Όλα τα αεροπλάνα µε περιορισµούς συµπιεστότητας, που δεν γίνονται εµφανείς µε άλλο 

τρόπο από τους απαιτούµενους ενδείκτες ταχύτητας αέρα, είναι εφοδιασµένα µε ένα ενδείκτη 

αριθµού Mach σε κάθε θέση χειριστή. 

 

ιστ) Ο αεροµεταφορέας δεν εκτελεί λειτουργίες VFR την ηµέρα, εκτός εάν το αεροπλάνο είναι 

εξοπλισµένο µε διάταξη ακουστικών κεφαλής και µικροφώνου τύπου προβόλου ή ισοδύναµη 

διάταξη για κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης που βρίσκεται σε υπηρεσία στο θάλαµο 

διακυβέρνησης. 
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OPS 1.652 

«Πτήσεις µε όργανα» (ΙFR) ή νυκτερινές πτήσεις - όργανα πτήσης και πλοήγησης 

και σχετικός εξοπλισµός 

 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου σύµφωνα µε τους κανόνες «πτήσεων µε όργανα» 

(IFR) ή κατά τη νύκτα σύµφωνα µε τους κανόνες «πτήσεων εξ όψεως» (VFR), εκτός εάν αυτό είναι 

εφοδιασµένο µε τα όργανα πτήσης και πλοήγησης και το σχετικό εξοπλισµό και, κατά περίπτωση, 

υπό µε τις εξής συνθήκες: 

 

α) Μαγνητική πυξίδα· 

 

β) Ακριβές ρολόι που δείχνει το χρόνο σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα· 

 

γ) ∆ύο υψόµετρα ευαίσθητα στην πίεση, βαθµονοµηµένα σε ft, µε ρυθµίσεις υποκλίµακας, 

βαθµονοµηµένες σε hectopascals/millibars, τα οποία είναι ρυθµιζόµενα για κάθε βαροµετρική 

πίεση που ενδέχεται να επικρατήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης. Τα εν λόγω υψόµετρα 

πρέπει να έχουν µετρητή µε ψηφιακή ένδειξη και µε δείκτη, ή ισοδύναµη παρουσίαση. 

 

δ) Σύστηµα ένδειξης ταχύτητας του αέρα µε θερµαινόµενο σωλήνα pitot ή άλλο ισοδύναµο 

µέσο για την αποφυγή δυσλειτουργίας λόγω συµπύκνωσης ή παγοποίησης, 

συµπεριλαµβανοµένoυ και προειδοποιητικού ενδείκτη αστοχίας του θερµαντήρα pitot. H 

απαίτηση για προειδοποιητικό ενδείκτη αστοχίας του θερµαντήρα pitot δεν εφαρµόζεται για 

εκείνα τα αεροπλάνα µε µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 9 ή λιγότερες θέσεις επιβατών 

ή µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 5.700 kg ή µικρότερη και για τα οποία έχει 

εκδοθεί ιδιαίτερο Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας πριν από την 1η Απριλίου 1998. 

 

ε) Ενδείκτη κατακόρυφης ταχύτητας· 
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στ) Ενδείκτη στροφών και κλίσεων· 

 

ζ) Ενδείκτη στάσης· 

 

η) Σταθεροποιηµένο ενδείκτη κατεύθυνσης· 

 

θ) Μέσο ένδειξης, στο θάλαµο του πληρώµατος πτήσης, της εξωτερικής θερµοκρασίας αέρα, 

βαθµονοµηµένο σε βαθµούς Κελσίου· και 

 

ι) ∆ύο ανεξάρτητα συστήµατα στατικής πίεσης, εκτός της περίπτωσης ελικοφόρων 

αεροσκαφών µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 5.700 kg ή µικρότερη, όπου 

επιτρέπεται ένα σύστηµα στατικής πίεσης και µία εναλλακτική πηγή στατικής πίεσης· 

 

ια) Οποτεδήποτε απαιτούνται δύο χειριστές, η θέση του δεύτερου χειριστή πρέπει να διαθέτει τα 

ακόλουθα ξεχωριστά όργανα: 

 

1) Υψόµετρο ευαίσθητο στην πίεση, βαθµονοµηµένο σε ft, µε ρύθµιση υποκλίµακας, 

βαθµονοµηµένη σε hectopascals/millibars, το οποίο είναι ρυθµιζόµενο για κάθε 

βαροµετρική πίεση που ενδέχεται να επικρατήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης και 

µπορεί να είναι ένα από τα δύο υψόµετρα που απαιτούνται βάσει του στοιχείου γ) πιο 

πάνω. Τα εν λόγω υψόµετρα πρέπει να έχουν µετρητή µε ψηφιακή ένδειξη και µε 

δείκτη, ή ισοδύναµη παρουσίαση. 
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2) Σύστηµα ένδειξης ταχύτητας του αέρα µε θερµαινόµενο σωλήνα pitot ή άλλο 

ισοδύναµο µέσο για την αποφυγή δυσλειτουργίας λόγω συµπύκνωσης ή πάγου, 

συµπεριλαµβανοµένoυ και προειδοποιητικού δείκτη αστοχίας του θερµαντήρα pitot. H 

απαίτηση για προειδοποιητικό δείκτη αστοχίας του θερµαντήρα pitot δεν εφαρµόζεται 

για εκείνα τα αεροπλάνα µε µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 9 ή λιγότερες θέσεις 

επιβατών ή µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 5.700 kg ή µικρότερη και για 

τα οποία έχει εκδοθεί ιδιαίτερο Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας πριν από την 

1η Απριλίου 1998. 

 

3) ∆είκτη κατακόρυφης ταχύτητας· 

 

4) ∆είκτη στροφών και κλίσεων· 

 

5) ∆είκτη στάσης· και 

 

6) Σταθεροποιηµένο δείκτη κατεύθυνσης. 

 

ιβ) Τα αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 5.700 kg ή µε 

µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 9 θέσεις επιβατών πρέπει να είναι 

εξοπλισµένα µε πρόσθετο δείκτη στάσης σε αναµονή (τεχνητό ορίζοντα), που είναι δυνατόν 

να χρησιµοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση χειριστή, ο οποίος: 

 

1) Τροφοδοτείται συνεχώς µε ηλεκτρικό ρεύµα κατά τη διάρκεια της κανονικής 

λειτουργίας και, µετά από ολική βλάβη του κανονικού συστήµατος παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύµατος, τροφοδοτείται από πηγή που είναι ανεξάρτητη από το κανονικό 

σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος· 

 

2) Λειτουργεί µε αξιοπιστία για τουλάχιστον 30 λεπτά µετά από την ολική βλάβη του 

κανονικού συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, λαµβάνοντας υπόψη και 

άλλα φορτία στην παροχή ισχύος ανάγκης, καθώς και τις επιχειρησιακές διαδικασίες· 
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3) Λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο σύστηµα ένδειξης στάσης· 

 

4) Τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία, αµέσως µετά την ολική βλάβη του κανονικού 

συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος· και 

 

5) Φωτίζεται κατάλληλα κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της πτητικής λειτουργίας, 

εκτός της περίπτωσης αεροπλάνων µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 5.700 

kg ή µικρότερη, που είναι ήδη νηολογηµένα σε ένα κράτος µέλος την 1η Απριλίου 

1995, και είναι εφοδιασµένα µε ενδείκτη στάσης σε αναµονή στο αριστερό τµήµα του 

πίνακα οργάνων. 

 

ιγ) Για τη συµµόρφωση µε το στοιχείο ιβ) ανωτέρω, πρέπει να καθίσταται µε σαφήνεια εµφανές 

στο πλήρωµα πτήσης πότε ο ενδείκτης στάσης σε αναµονή, που απαιτείται από τις διατάξεις 

του εν λόγω στοιχείου, λειτουργεί τροφοδοτούµενος από την ισχύ ανάγκης. Όπου ο ενδείκτης 

στάσης σε αναµονή έχει τη δική του ιδιαίτερη παροχή, πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη, 

είτε στο ίδιο το όργανο είτε στον πίνακα οργάνων, για το πότε χρησιµοποιείται η παροχή 

αυτή. 

 

ιδ) Υποδοχή χάρτη, σε θέση που επιτρέπει την εύκολη ανάγνωσή του και η οποία µπορεί να 

φωτιστεί κατά τη διάρκεια νυκτερινών επιχειρήσεων. 

 

ιε) Εάν το σύστηµα ένδειξης στάσης σε αναµονή είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις CS 

25.1303, στοιχείο β), σηµείο 4, ή ισοδύναµες διατάξεις, τότε οι ενδείκτες στροφών και 

κλίσεων µπορούν να αντικατασταθούν από ενδείκτες κλίσεων. 

 

ιστ) Όπου απαιτούνται διπλά όργανα, η απαίτηση περιλαµβάνει ξεχωριστές ενδείξεις για κάθε 

χειριστή και ατοµικοί επιλογείς ή άλλο σχετικό εξοπλισµό αναλόγως της περίπτωσης· 
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ιζ) Όλα τα αεροπλάνα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε µέσα που δείχνουν πότε δεν παρέχεται 

επαρκής ισχύς στα απαιτούµενα όργανα πτήσης· και 

 

ιη) Όλα τα αεροπλάνα µε περιορισµούς συµπιεστότητας, που δεν γίνονται εµφανείς µε άλλο 

τρόπο από τους απαιτούµενους ενδείκτες ταχύτητας αέρα, είναι εφοδιασµένα µε ένα ενδείκτη 

αριθµού Mach σε κάθε θέση χειριστή. 

 

ιθ) Ο αεροµεταφορέας εκτελεί πτήση µε όργανα ή πτητικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια της 

νύχτας µόνον εφόσον το αεροπλάνο είναι εξοπλισµένο µε διάταξη ακουστικών κεφαλής και 

µικροφώνου τύπου προβόλου ή ισοδύναµη διάταξη για κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης 

που βρίσκεται σε υπηρεσία στο θάλαµο διακυβέρνησης και µε διακόπτη µετάδοσης στα 

χειριστήρια πτήσης για κάθε απαιτούµενο χειριστή. 

 

OPS 1.655 

Πρόσθετος εξοπλισµός για πτητική λειτουργία µε ένα χειριστή 

σε «πτήση µε όργανα» (IFR) ή κατά τη νύκτα 

 

Ο αεροµεταφορέας απαγορεύεται να εκτελεί πτητική λειτουργία µε ένα χειριστή σε «πτήση µε 

όργανα» (IFR), εκτός εάν το αεροπλάνο είναι εφοδιασµένο µε αυτόµατο πιλότο, που έχει 

τουλάχιστον τρόπο κράτησης του ύψους και της πορείας. 

 

OPS 1.660 

Σύστηµα συναγερµού ύψους 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, στροβιλοελικοφόρου αεροπλάνου, 

που έχει µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 5.700 kg ή µέγιστη 

εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 9 θέσεις επιβατών, ή αεροπλάνου µε 

στροβιλοκινητήρες αντίδρασης, εκτός εάν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα συναγερµού ύψους, 

ικανό: 

 

1) Να προειδοποιεί το πλήρωµα πτήσης για την προσέγγιση σε προεπιλεγµένο ύψος, και 
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2) Να προειδοποιεί το πλήρωµα πτήσης, τουλάχιστον µε ένα ακουστικό σήµα, για την 

παρέκκλιση άνω ή κάτω από προεπιλεγµένο ύψος, 

 

εκτός της περίπτωσης αεροπλάνων µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 5.700 

kg ή µικρότερη, τα οποία έχουν µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες 

από 9 θέσεις επιβατών και για τα οποία έχει εκδοθεί για πρώτη φορά ατοµικό 

πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας πριν από την 1η Απριλίου 1972 και είναι ήδη 

νηολογηµένα σε ένα κράτος µέλος την 1η Απριλίου 1995. 

 

OPS 1.665 

Σύστηµα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους και 

σύστηµα προειδοποίησης εντοπισµού εδάφους 

 

α) Ο αεροµεταφορέας θέτει σε λειτουργία στροβιλοκίνητο αεροπλάνο µε µέγιστη πιστοποιηµένη 

µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 5.700 kg ή µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 

περισσότερες από 9 θέσεις επιβατών, µόνο εάν είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 

προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους που να περιλαµβάνει λειτουργία πρόβλεψης και 

προειδοποίησης για κίνδυνο στο έδαφος (σύστηµα εντοπισµού εδάφους και προειδοποίησης - 

TAWS). 

 

β) Το σύστηµα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους, πρέπει αυτόµατα να προειδοποιεί 

έγκαιρα και µε σαφή τρόπο, µέσω ακουστικών σηµάτων, τα οποία µπορούν να 

συµπληρωθούν µε οπτικά σήµατα, το πλήρωµα πτήσης για το βαθµό βύθισης, την 

προσέγγιση του εδάφους, την απώλεια ύψους µετά την απογείωση ή την επανακύκλωση, τη 

λανθασµένη διαµόρφωση προσγείωσης και την παρέκκλιση ίχνους καθόδου προς τα κάτω. 

 

γ) Το σύστηµα εντοπισµού εδάφους και προειδοποίησης πρέπει να προειδοποιεί αυτοµάτως το 

πλήρωµα πτήσης, µε οπτικά και ακουστικά σήµατα και σε οθόνη Εντοπισµού Εδάφους, κατά 

τρόπον ώστε να του παρέχεται επαρκής χρόνος προκειµένου να αποφεύγει περιστατικά 

πρόσκρουσης στο έδαφος ελεγχόµενης πτήσης και να έχει δυνατότητα ανίχνευσης προς τα 

εµπρός και κατώτατου ύψους ασφαλείας από το έδαφος. 
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OPS 1.668 

Εναέριο σύστηµα αποφυγής σύγκρουσης (ACAS) 

 

Ο αεροµεταφορέας θέτει σε λειτουργία στροβιλοκίνητο αεροπλάνο µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα 

απογείωσης µεγαλύτερη από 5700 kg ή µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 19 

θέσεις επιβατών, µόνο εάν είναι εξοπλισµένο µε εναέριο σύστηµα αποφυγής σύγκρουσης, µε 

ελάχιστο επίπεδο επιδόσεων τουλάχιστον ACAS II. 

 

OPS 1.670 

Εναέριος εξοπλισµός ραντάρ καιρού 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τον αεροµεταφορέα: 

 

1) Αεροπλάνου µε θάλαµο συµπίεσης· ή 

 

2) Αεροπλάνου χωρίς θάλαµο συµπίεσης, το οποίο έχει µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα 

απογείωσης µεγαλύτερη από 5.700 kg· ή 

 

3) Αεροπλάνου χωρίς θάλαµο συµπίεσης µε µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 

περισσότερες από 9 θέσεις επιβατών, εκτός εάν είναι εφοδιασµένο µε εναέριο 

εξοπλισµό ραντάρ καιρού οποτεδήποτε το αεροπλάνο εκτελεί πτητική λειτουργία τη 

νύκτα ή σε ενόργανες µετεωρολογικές συνθήκες σε περιοχές όπου µπορούν να 

αναµένονται κατά την πορεία καταιγίδες ή άλλες ενδεχοµένως επικίνδυνες καιρικές 

συνθήκες, οι οποίες θεωρούνται ανιχνεύσιµες από το εναέριο ραντάρ καιρού. 
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β) Για τα ελικοφόρα αεροπλάνα µε θάλαµο συµπίεσης, που έχουν µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα 

απογείωσης µικρότερη από 5.700 kg µε µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για λιγότερες από 

9 θέσεις επιβατών, ο εναέριος εξοπλισµός ραντάρ καιρού µπορεί να αντικατασταθεί από 

άλλου είδους εξοπλισµό, που είναι ικανός να ανιχνεύει καταιγίδες και άλλες ενδεχοµένως 

επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες θεωρούνται ανιχνεύσιµες από τον εναέριο 

εξοπλισµό ραντάρ καιρού, µε την προϋπόθεση της έγκρισης από την Αρχή. 

 

OPS 1.675 

Εξοπλισµός για πτητική εκµετάλλευση σε συνθήκες παγοποίησης 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου, από τον αεροµεταφορέα, σε αναµενόµενες ή 

πραγµατικές συνθήκες παγοποίησης, εκτός εάν αυτό είναι πιστοποιηµένο και εξοπλισµένο 

για να λειτουργεί σε συνθήκες παγοποίησης. 

 

β) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου, από τον αεροµεταφορέα, σε αναµενόµενες ή 

πραγµατικές συνθήκες παγοποίησης, εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλο µέσο 

φωτισµού ή ανίχνευσης του σχηµατισµού πάγου. Ο φωτισµός που χρησιµοποιείται πρέπει να 

είναι τέτοιου τύπου ώστε να µην προκαλεί λάµψη ή αντανάκλαση που θα µπορούσε να 

δυσχεραίνει τα µέλη του πληρώµατος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

OPS 1.680 

Εξοπλισµός ανίχνευσης κοσµικής ακτινοβολίας 

 

Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι τα αεροπλάνα που προορίζονται να λειτουργούν σε ύψος άνω 

των 15 000 m (49 000 ft) είναι εξοπλισµένα µε όργανο µέτρησης και συνεχούς ένδειξης της 

αναλογίας δόσης της συνολικής κοσµικής ακτινοβολίας που δέχονται (δηλαδή του συνόλου της 

ακτινοβολίας λόγω ιονισµού και νετρονίων γαλαξιακής και ηλιακής προέλευσης) και της 

αθροιστικής δόσης για κάθε πτήση. 
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OPS 1.685 

Σύστηµα ενδοεπικοινωνίας πληρώµατος πτήσης 

 

Απαγορεύεται η πτητική εκµετάλλευση αεροπλάνου, από τον αεροµεταφορέα, το οποίο απαιτεί 

πλήρωµα πτήσης µε περισσότερα από ένα µέλη, εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα 

ενδοεπικοινωνίας πληρώµατος πτήσης, συµπεριλαµβανοµένων ακουστικών και µικροφώνων, που 

δεν είναι του τύπου που κρατιούνται µε το χέρι, για χρήση από όλα τα µέλη του πληρώµατος 

πτήσης. 

 

OPS 1.690 

Σύστηµα ενδοεπικοινωνίας µελών πληρώµατος 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου, από τον αεροµεταφορέα, µε µέγιστη 

πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 15.000 kg ή µε µέγιστη εγκεκριµένη 

διαµόρφωση για περισσότερες από 19 θέσεις επιβατών, εκτός εάν είναι εφοδιασµένο µε 

σύστηµα ενδοεπικοινωνίας των µελών του πληρώµατος, µε εξαίρεση τα αεροπλάνα για τα 

οποία είχε εκδοθεί για πρώτη φορά ατοµικό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας πριν από την 

1η Απριλίου 1965 και τα οποία ήταν ήδη νηολογηµένα σε ένα κράτος µέλος την 1η Απριλίου 

1995. 

 

β) Το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας των µελών του πληρώµατος που απαιτείται σύµφωνα µε την 

παρούσα παράγραφο πρέπει να: 

 

1) Λειτουργεί ανεξάρτητα από το σύστηµα αναγγελιών κοινού, εκτός από τις συσκευές 

χειρός, τα ακουστικά, τα µικρόφωνα, τους διακόπτες επιλογής και τις συσκευές 

σηµάτων· 

 

2) Παρέχει έναν αµφίδροµο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ του θαλάµου πληρώµατος πτήσης 

και: 

 

i) Κάθε διαµερίσµατος επιβατών· 
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ii) Κάθε χώρου εστιάσεως (κουζίνας) που δεν βρίσκεται στο επίπεδο των θαλάµων 

των επιβατών· και 

 

iii) Κάθε αποµακρυσµένου θαλάµου πληρώµατος που δεν βρίσκεται στο θάλαµο 

επιβατών και δεν είναι εύκολα προσπελάσιµος από το θάλαµο επιβατών· 

 

3) Είναι εύκολα προσιτός για χρήση από κάθε απαιτούµενη θέση πληρώµατος πτήσης στο 

θάλαµο πληρώµατος πτήσης· 

 

4) Είναι εύκολα προσιτός για χρήση στις απαιτούµενες θέσεις των µελών του πληρώµατος 

θαλάµου επιβατών, κοντά σε κάθε µεµονωµένο ή σε κάθε ζεύγος εξόδων κινδύνου στο 

επίπεδο του δαπέδου· 

 

5) ∆ιαθέτει σύστηµα προειδοποίησης µε ενσωµατωµένα ηχητικά ή οπτικά σήµατα για 

χρήση από τα µέλη του πληρώµατος πτήσης για την προειδοποίηση του πληρώµατος 

θαλάµου επιβατών και για χρήση από τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών για 

την προειδοποίηση του πληρώµατος πτήσης· 

 

6) ∆ιαθέτει κατάλληλο σύστηµα, ώστε ο καλούµενος να µπορεί να προσδιορίσει εάν 

πρόκειται για κανονική κλήση ή για κλήση έκτακτης ανάγκης· και 

 

7) Παρέχει στο έδαφος σύστηµα αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ του προσωπικού 

εδάφους και τουλάχιστον δύο µελών του πληρώµατος πτήσης. 
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OPS 1.695 

Σύστηµα αναγγελιών κοινού 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου, από τον αεροµεταφορέα, το οποίο έχει µέγιστη 

εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 19 θέσεις επιβατών, εκτός εάν είναι 

εγκαταστηµένο σύστηµα αναγγελιών κοινού. 

 

β) Το σύστηµα αναγγελιών κοινού, που απαιτείται από την παρούσα παράγραφο, πρέπει να: 

 

1) Λειτουργεί ανεξάρτητα από τα συστήµατα ενδοεπικοινωνίας, εκτός από τις συσκευές 

χειρός, τα ακουστικά, τα µικρόφωνα, τους διακόπτες επιλογής και τις συσκευές 

σηµάτων· 

 

2) Είναι εύκολα προσιτό για άµεση χρήση από κάθε απαιτούµενη θέση µέλους 

πληρώµατος πτήσης· 

 

3) Για κάθε απαιτούµενη έξοδο κινδύνου των επιβατών στο επίπεδο του δαπέδου, µε 

προσκείµενο κάθισµα πληρώµατος θαλάµου επιβατών, το σύστηµα πρέπει να διαθέτει 

µικρόφωνο που είναι εύκολα προσιτό στο καθήµενο µέλος του πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών, εκτός από την περίπτωση που ένα µικρόφωνο ενδέχεται να εξυπηρετεί 

περισσότερες από µία εξόδους, µε την προϋπόθεση ότι η προσέγγιση των εξόδων 

επιτρέπει τη µη υποβοηθούµενη προφορική επικοινωνία µεταξύ των καθήµενων µελών 

του πληρώµατος θαλάµου επιβατών· 

 

4) Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία µέσα σε 10 δευτερόλεπτα από ένα µέλος του 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών σε καθεµία από τις θέσεις του διαµερίσµατος, από τις 

οποίες η χρήση του είναι προσιτή· και 

 

5) Ακούγεται ευχερώς και κατανοητά σε όλες τις θέσεις επιβατών, τις τουαλέτες καθώς 

και τις θέσεις και σταθµούς εργασίας του πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 
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OPS 1.700 

Καταγραφείς συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης-1 

 

α) Απαγορεύεται η πτητική εκµετάλλευση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου για το οποίο 

εκδόθηκε για πρώτη φορά ιδιαίτερο Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας την ή µετά την 

1η Απριλίου 1998 και το οποίο: 

 

1) είναι πολυκινητήριο στροβιλοφόρο και έχει µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 

περισσότερες από 9 θέσεις επιβατών· ή 

 

2) έχει µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 5.700 kg, 

 

εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε καταγραφέα συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης ο 

οποίος, µε αναφορά σε κλίµακα χρόνου, καταχωρεί: 

 

i) Συνοµιλίες που εκπέµπονται από ή λαµβάνονται στο θάλαµο διακυβέρνησης από 

τον ασύρµατο· 

 

ii) Το ακουστικό περιβάλλον του θαλάµου διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων, 

χωρίς διακοπή, και των ακουστικών σηµάτων που λαµβάνονται από κάθε 

χρησιµοποιούµενο σταθερό µικρόφωνο µε προέκταση και µικρόφωνο 

εφαρµοσµένο σε προσωπίδα· 

 

iii) Συνοµιλίες των µελών του πληρώµατος πτήσης στο θάλαµο διακυβέρνησης, όταν 

χρησιµοποιούν το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας του αεροπλάνου· 

 

iv) Ηχητικά ή ακουστικά σήµατα για την αναγνώριση των βοηθηµάτων 

αεροναυτιλίας ή προσέγγισης, τα οποία λαµβάνονται από ένα ακουστικό ή 

µεγάφωνο, και 
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v) Συνοµιλίες των µελών του πληρώµατος πτήσης στο θάλαµο διακυβέρνησης, όταν 

χρησιµοποιούν το σύστηµα αναγγελιών κοινού, εάν είναι εγκατεστηµένο. 

 

β) Ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης έχει την ικανότητα να διατηρεί τις 

πληροφορίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των 2 τελευταίων ωρών της 

λειτουργίας του, εξαιρουµένης της περίπτωσης των αεροπλάνων µε µέγιστη πιστοποιηµένη 

µάζα απογείωσης έως 5.700 kg, όπου αυτή η περίοδος µπορεί να µειωθεί στα 30 λεπτά. 

 

γ) Ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης πρέπει να αρχίζει αυτόµατα να 

καταγράφει πριν το αεροπλάνο κινηθεί µε δική του ισχύ και να συνεχίζει να καταγράφει έως 

τη διακοπή της πτήσης, όταν το αεροπλάνο δεν µπορεί να κινείται µε τη δική του ισχύ. 

Επιπλέον, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα ηλεκτρικής ισχύος, ο καταγραφέας συνοµιλιών στο 

θάλαµο διακυβέρνησης πρέπει να αρχίζει να καταγράφει όσο το δυνατόν ενωρίτερα κατά τη 

διάρκεια των ελέγχων στο θάλαµο διακυβέρνησης, πριν από την εκκίνηση των κινητήρων 

κατά την έναρξη της πτήσης έως τους ελέγχους στο θάλαµο διακυβέρνησης αµέσως µετά την 

κράτηση των κινητήρων στο τέλος της πτήσης. 

 

δ) Ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης πρέπει να διαθέτει συσκευή για τη 

διευκόλυνση του εντοπισµού του, όταν αυτός βρεθεί στο νερό. 

 

OPS 1.705 

Καταγραφείς συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης-2 

 

α) Απαγορεύεται η πτητική λειτουργία, από τον αεροµεταφορέα, πολυκινητήριου 

στροβιλοφόρου αεροπλάνου για το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά ιδιαίτερο Πιστοποιητικό 

Πτητικής Ικανότητας στο διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 1998 έως και την 31η Μαρτίου 

1998, το οποίο έχει µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης ίση ή µικρότερη από 5.700 kg 

και µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 9 θέσεις επιβατών, εκτός εάν 

είναι εφοδιασµένο µε καταγραφέα συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης ο οποίος 

καταγράφει: 

 

1) Συνοµιλίες που εκπέµπονται από ή λαµβάνονται στο θάλαµο διακυβέρνησης από τον 

ασύρµατο· 
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2) Το ακουστικό περιβάλλον του θαλάµου του πληρώµατος πτήσης, 

συµπεριλαµβανοµένων και, όπου είναι πρακτικά δυνατόν και χωρίς διακοπή, των 

ακουστικών σηµάτων που λαµβάνονται από κάθε χρησιµοποιούµενο σταθερό 

µικρόφωνο ράβδου και µικρόφωνο µάσκας· 

 

3) Συνοµιλίες των µελών του πληρώµατος πτήσης στο θάλαµο διακυβέρνησης, όταν 

χρησιµοποιούν το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας του αεροπλάνου· 

 

4) Ηχητικά ή ακουστικά σήµατα για την αναγνώριση των βοηθηµάτων αεροναυτιλίας ή 

προσέγγισης, τα οποία λαµβάνονται από ένα ακουστικό ή µεγάφωνο, και 

 

5) Συνοµιλίες των µελών του πληρώµατος πτήσης στο θάλαµο διακυβέρνησης, όταν 

χρησιµοποιούν το σύστηµα αναγγελιών κοινού, εάν είναι εγκατεστηµένο. 

 

β) Ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης έχει την ικανότητα να διατηρεί τις 

πληροφορίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια, τουλάχιστον, των 30 τελευταίων λεπτών 

της λειτουργίας του. 

 

γ) Ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης πρέπει να αρχίζει να καταγράφει 

πριν το αεροπλάνο κινηθεί µε δική του ισχύ και να συνεχίζει να καταγράφει έως τη διακοπή 

της πτήσης, όταν το αεροπλάνο δεν µπορεί να κινείται µε τη δική του ισχύ. Επιπλέον, 

ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα της ηλεκτρικής ισχύος, ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο 

διακυβέρνησης πρέπει να αρχίζει να καταγράφει όσο το δυνατόν ενωρίτερα κατά τη διάρκεια 

των ελέγχων στο θάλαµο διακυβέρνησης, πριν από την πτήση ως τους ελέγχους στο θάλαµο 

διακυβέρνησης αµέσως µετά την κράτηση των κινητήρων στο τέλος της πτήσης. 

 

δ) Ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης πρέπει να διαθέτει συσκευή για τη 

διευκόλυνση του εντοπισµού του, όταν αυτός βρεθεί στο νερό. 
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OPS 1.710 

Καταγραφείς συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης-3 

 

α) Απαγορεύεται η πτητική εκµετάλλευση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου µε µέγιστη 

πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 5.700 kg, για το οποίο εκδόθηκε για πρώτη 

φορά ιδιαίτερο Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας πριν από την 1η Απριλίου 1998, εκτός 

εάν είναι εφοδιασµένο µε καταγραφέα συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης, ο οποίος 

καταγράφει: 

 

1) Συνοµιλίες που εκπέµπονται από ή λαµβάνονται στο θάλαµο διακυβέρνησης από τον 

ασύρµατο· 

 

2) Το ακουστικό περιβάλλον του θαλάµου του πληρώµατος πτήσης· 

 

3) Συνοµιλίες των µελών του πληρώµατος πτήσης στο θάλαµο διακυβέρνησης, όταν 

χρησιµοποιούν το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας του αεροπλάνου· 

 

4) Ηχητικά ή ακουστικά σήµατα για την αναγνώριση των βοηθηµάτων αεροναυτιλίας ή 

προσέγγισης, τα οποία λαµβάνονται από ένα ακουστικό ή µεγάφωνο, και 

 

5) Συνοµιλίες των µελών του πληρώµατος πτήσης στο θάλαµο διακυβέρνησης, όταν 

χρησιµοποιούν το σύστηµα αναγγελιών κοινού, εάν είναι εγκατεστηµένο. 

 

β) Ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης έχει την ικανότητα να διατηρεί τις 

πληροφορίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια, τουλάχιστον, των 30 τελευταίων λεπτών 

της λειτουργίας του. 
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γ) Ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης πρέπει να αρχίζει να καταγράφει 

πριν το αεροπλάνο κινηθεί µε δική του ισχύ και να συνεχίζει να καταγράφει έως τη διακοπή 

της πτήσης, όταν το αεροπλάνο δεν µπορεί να κινείται µε τη δική του ισχύ. 

 

δ) Ο καταγραφέας συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης πρέπει να διαθέτει συσκευή για τη 

διευκόλυνση του εντοπισµού του, όταν αυτός βρεθεί στο νερό. 

 

OPS 1.715 

Καταγραφείς στοιχείων πτήσης-1 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.715) 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου για το οποίο εκδόθηκε 

για πρώτη φορά ατοµικό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας την ή µετά την 1η Απριλίου 

1998, το οποίο: 

 

1) είναι πολυκινητήριο στροβιλοφόρο και έχει µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 

περισσότερες από 9 θέσεις επιβατών· ή 

 

2) έχει µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 5.700 kg, εκτός εάν 

αυτό είναι εφοδιασµένο µε καταγραφέα στοιχείων πτήσης που χρησιµοποιεί ψηφιακή 

µέθοδο καταγραφής και αποθήκευσης στοιχείων και υφίσταται µέθοδος άµεσης και 

εύκολης ανάκτησης αυτών των στοιχείων από το µέσο αποθήκευσης. 

 

β) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης έχει την ικανότητα να διατηρεί τις πληροφορίες που 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των 25 τελευταίων ωρών της λειτουργίας του, 

εξαιρουµένης της περίπτωσης των αεροπλάνων µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 

έως 5.700 kg, όπου αυτή η περίοδος µπορεί να µειωθεί στις 2 ώρες. 
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γ) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης πρέπει, µε αναφορά σε κλίµακα χρόνου, να καταγράφει: 

 

1) τις παραµέτρους που περιλαµβάνονται στους Πίνακες Α1 ή Α2 του Προσαρτήµατος 1 

της OPS 1.715, ανάλογα µε την περίπτωση· 

 

2) για τα αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 

27.000 kg, τις πρόσθετες παραµέτρους που περιλαµβάνονται στον Πίνακα Β του 

Προσαρτήµατος 1 της OPS 1.715· 

 

3) για τα αεροπλάνα που καθορίζονται στο στοιχείο α) ανωτέρω, ο καταγραφέας 

στοιχείων πτήσης πρέπει να καταγράφει κάθε ειδική παράµετρο που σχετίζεται µε 

καινοτοµία ή µοναδικότητα στο σχεδιασµό ή τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του 

αεροπλάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την Αρχή κατά την πιστοποίηση τύπου ή τη 

συµπληρωµατική πιστοποίηση τύπου και 

 

4) για τα αεροπλάνα που είναι εξοπλισµένα µε ηλεκτρονικό σύστηµα απεικόνισης, τις 

παραµέτρους που παρατίθενται στον Πίνακα Γ του Προσαρτήµατος 1 της OPS 1.715, 

εκτός του ότι, για τα αεροπλάνα για τα οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά ιδιαίτερο 

πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας πριν από τις 20 Αυγούστου 2002 εκείνες τις 

παραµέτρους για τις οποίες: 

 

i) Ο αισθητήρας δεν είναι διαθέσιµος, ή 

 

ii) το σύστηµα του αεροπλάνου ή ο εξοπλισµός που δηµιουργεί τα δεδοµένα 

χρειάζεται τροποποίηση, ή 

 

iii) τα σήµατα είναι ασύµβατα µε το σύστηµα καταγραφής, 

 

δεν χρειάζεται να καταγράφονται εάν αυτό είναι αποδεκτό από την Αρχή. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 258 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

δ) Τα στοιχεία πρέπει να προέρχονται από τα σηµεία του αεροσκάφους που επιτρέπουν ακριβή 

συσχετισµό µε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται οπτικά στο πλήρωµα πτήσης. 

 

ε) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης πρέπει να αρχίζει αυτόµατα να καταγράφει τα στοιχεία 

πριν το αεροπλάνο κινηθεί µε δική του ισχύ και πρέπει να σταµατά αυτόµατα όταν το 

αεροπλάνο δεν µπορεί να κινείται µε τη δική του ισχύ. 

 

στ) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης πρέπει να διαθέτει συσκευή για τη διευκόλυνση του 

εντοπισµού του, όταν αυτός βρεθεί στο νερό. 

 

ζ) Τα αεροπλάνα για τα οποία έχει εκδοθεί για πρώτη φορά ιδιαίτερο πιστοποιητικό πτητικής 

ικανότητας την 1η Απριλίου 1998 ή µετά από την ηµεροµηνία αυτή, όχι όµως µετά την 

1η Απριλίου 2001, µπορούν να µην υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε την OPS 1.715 

στοιχείο γ) εάν εγκρίνονται από την Αρχή, υπό τον όρο ότι: 

 

1) Η συµµόρφωση προς την OPS 1.715 στοιχείο γ) δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς 

σηµαντική τροποποίηση των συστηµάτων και του εξοπλισµού του αεροπλάνου, πέραν 

του συστήµατος καταγραφής στοιχείων πτήσης· και 

 

2) Το αεροπλάνο συµµορφούται προς την OPS 1.715 στοιχείο γ), εκτός του ότι η 

παράµετρος 15β στον Πίνακα Α του Προσαρτήµατος 1 της OPS 1.720 δεν χρειάζεται 

να καταγράφεται. 
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OPS 1.720 

Καταγραφείς στοιχείων πτήσης-2 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.720) 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου για το οποίο εκδόθηκε 

για πρώτη φορά ατοµικό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας από την 1η Ιουνίου 1990 έως 

και την 31η Μαρτίου 1998, και το οποίο έχει µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 

µεγαλύτερη από 5.700 kg, εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε καταγραφέα στοιχείων 

πτήσης που χρησιµοποιεί ψηφιακή µέθοδο καταγραφής και αποθήκευσης στοιχείων και 

υφίσταται µέθοδος άµεσης και εύκολης ανάκτησης αυτών των στοιχείων από το µέσο 

αποθήκευσης. 

 

β) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης έχει την ικανότητα να διατηρεί τις πληροφορίες που 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των 25 τελευταίων ωρών της λειτουργίας του. 

 

γ) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης πρέπει, µε αναφορά σε κλίµακα χρόνου, να καταγράφει: 

 

1) Τις παραµέτρους που περιλαµβάνονται στον Πίνακα Α του Προσαρτήµατος 1 της OPS 

1.720· και 

 

2) για τα αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 

27.000 kg, τις πρόσθετες παραµέτρους που περιλαµβάνονται στον Πίνακα Β του 

Προσαρτήµατος 1 της OPS 1.720. 

 

δ) Για τα αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 27.000 kg ή µικρότερη, εάν το 

δέχεται η Αρχή, δεν απαιτείται η καταγραφή των παραµέτρων 14 και 15β του Πίνακα Α του 

Προσαρτήµατος 1 της OPS 1.720, εφόσον πληρούται οιοσδήποτε από τους ακόλουθους 

όρους: 

 

1) ο αισθητήρας δεν είναι άµεσα διαθέσιµος, 
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2) το σύστηµα καταγραφής πτήσης δεν έχει επαρκή χωρητικότητα, 

 

3) απαιτείται τροποποίηση του εξοπλισµού που δηµιουργεί τα δεδοµένα. 

 

ε) Για τα αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 27.000 kg ή µικρότερη, εάν το 

δέχεται η Αρχή, δεν απαιτείται η καταγραφή των ακόλουθων παραµέτρων: 15β του Πίνακα Α 

του Προσαρτήµατος 1 της OPS 1.720, και 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του Πίνακα Β 

του Προσαρτήµατος 1, εφόσον πληρούται οιοσδήποτε από τους ακόλουθους όρους: 

 

1) Ο αισθητήρας δεν είναι άµεσα διαθέσιµος, 

 

2) το σύστηµα καταγραφής δεδοµένων πτήσης δεν έχει επαρκή χωρητικότητα, 

 

3) απαιτείται τροποποίηση του εξοπλισµού που δηµιουργεί τα δεδοµένα, 

 

4) για στοιχεία πλοήγησης (επιλογή συχνότητας NAV, απόσταση DME, γεωγραφικό 

µήκος και πλάτος, ταχύτητα εδάφους και έκπτωση), τα σήµατα δεν υπάρχουν σε 

ψηφιακή µορφή. 

 

στ) επιµέρους παράµετροι οι οποίες µπορούν να εξαχθούν µε υπολογισµό από άλλες 

καταγεγραµµένες παραµέτρους, δεν χρειάζεται να καταγράφονται, εφόσον το δέχεται η Αρχή. 

 

ζ) Τα στοιχεία πρέπει να προέρχονται από τα σηµεία του αεροσκάφους που επιτρέπουν ακριβή 

συσχετισµό µε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται οπτικά στο πλήρωµα πτήσης. 
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