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η) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης πρέπει να αρχίζει να καταγράφει τα στοιχεία πριν το 

αεροπλάνο κινηθεί µε δική του ισχύ και πρέπει να σταµατά όταν το αεροπλάνο δεν κινείται 

µε τη δική του ισχύ. 

 

θ) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης πρέπει να διαθέτει συσκευή για τη διευκόλυνση του 

εντοπισµού του, όταν αυτός βρεθεί στο νερό. 

 

OPS 1.725 

Καταγραφείς στοιχείων πτήσης-3 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.725) 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, στροβιλοφόρου αεροπλάνου για το 

οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά ατοµικό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας πριν την 

1η Ιουνίου 1990 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 

1.725. 
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2) Για τα αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 

27.000 kg, που ανήκουν σε τύπο που πιστοποιήθηκε µετά την 30ή Σεπτεµβρίου 1969, 

τις πρόσθετες παραµέτρους 6 έως 15β του Πίνακα Β του Προσαρτήµατος 1 της OPS 

1.725 αυτής της παραγράφου. Οι παράµετροι που ακολουθούν δεν χρειάζεται να 

καταγράφονται εάν αυτό είναι αποδεκτό από την Αρχή: 13, 14 και 15β του Πίνακα Β 

του Προσαρτήµατος 1, εφόσον πληρούται οιοσδήποτε από τους ακόλουθους όρους: 

 

i) Ο αισθητήρας δεν είναι άµεσα διαθέσιµος· 

 

ii) Το σύστηµα καταγραφής πτήσης δεν έχει επαρκή χωρητικότητα· 

 

iii) Απαιτείται τροποποίηση του εξοπλισµού που δηµιουργεί τα δεδοµένα· και 

 

3) Όταν το σύστηµα καταγραφής πτήσης έχει επαρκή χωρητικότητα, ο αισθητήρας είναι 

άµεσα διαθέσιµος και δεν απαιτείται τροποποίηση του εξοπλισµού που δηµιουργεί τα 

δεδοµένα: 

 

i) Για αεροπλάνα για τα οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά ατοµικό Πιστοποιητικό 

Πτητικής Ικανότητας την 1η Ιανουαρίου 1998 ή µετά από αυτή την ηµεροµηνία, 

µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης άνω των 5.700 kg αλλά όχι 

µεγαλύτερη των 27 000 kg, οι παράµετροι 6 έως 15β του Πίνακα Β του 

Προσαρτήµατος 1 της OPS 1.725· και 

 

ii) Για αεροπλάνα για τα οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά ατοµικό Πιστοποιητικό 

Πτητικής Ικανότητας την 1η Ιανουαρίου 1987 ή µετά από αυτή την ηµεροµηνία, 

µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης άνω των 27 000 kg, οι υπόλοιπες 

παράµετροι του Πίνακα Β του Προσαρτήµατος 1 της OPS 1.725. 
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δ) Επιµέρους παράµετροι οι οποίες µπορούν να εξαχθούν µε υπολογισµό από άλλες 

καταγεγραµµένες παραµέτρους, δεν χρειάζεται να καταγράφονται, εφόσον το δέχεται η Αρχή. 

 

ε) Τα στοιχεία πρέπει να προέρχονται από τα σηµεία του αεροσκάφους που επιτρέπουν ακριβή 

συσχετισµό µε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται οπτικά στο πλήρωµα πτήσης. 

 

στ) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης πρέπει να αρχίζει να καταγράφει τα στοιχεία πριν το 

αεροπλάνο κινηθεί µε δική του ισχύ και πρέπει να σταµατά όταν το αεροπλάνο δεν κινείται 

µε τη δική του ισχύ. 

 

ζ) Ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης πρέπει να διαθέτει συσκευή για τη διευκόλυνση του 

εντοπισµού του, όταν αυτός βρεθεί στο νερό. 

 

OPS 1.727 

Συνδυαστικός καταγραφέας 

 

α) Η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις για καταγραφέα συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης 

και για καταγραφέα στοιχείων πτήσης µπορεί να επιτυγχάνεται µε: 

 

1) Συνδυαστικό καταγραφέα, εάν το αεροπλάνο πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε 

καταγραφέα συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης ή µε καταγραφέα στοιχείων 

πτήσης µόνο· ή 

 

2) Συνδυαστικό καταγραφέα, εάν το αεροπλάνο µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα 

απογείωσης έως 5.700 kg πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε καταγραφέα συνοµιλιών στο 

θάλαµο διακυβέρνησης και µε καταγραφέα στοιχείων πτήσης· ή 
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3) ∆ύο συνδυαστικούς καταγραφείς, εάν το αεροπλάνο µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα 

απογείωσης άνω των 5.700 kg πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε καταγραφέα συνοµιλιών 

στο θάλαµο διακυβέρνησης και µε καταγραφέα στοιχείων πτήσης. 

 

β) Συνδυαστικός καταγραφέας είναι ο καταγραφέας πτήσης ο οποίος καταγράφει: 

 

1) τις συνοµιλίες και το ακουστικό περιβάλλον που περιλαµβάνονται στην σχετική µε τον 

καταγραφέα συνοµιλιών στο θάλαµο διακυβέρνησης παράγραφο· και 

 

2) τις παραµέτρους που περιλαµβάνονται στην σχετική µε τον καταγραφέα στοιχείων 

πτήσης παράγραφο, µε τους όρους που απαιτούνται βάσει αυτών των παραγράφων. 

 

OPS 1.730 

Καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας, ιµάντες πρόσδεσης και µηχανισµοί συγκράτησης για παιδιά 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου, από τον αεροµεταφορέα, εκτός εάν αυτό είναι 

εφοδιασµένο µε: 

 

1) Ένα κάθισµα ή µια θέση-κρεβάτι για κάθε άτοµο ηλικίας δύο ετών και άνω· 

 

2) Μία ζώνη ασφαλείας, µε ή χωρίς διαγώνιο ιµάντα ώµου, ή ένα ιµάντα πρόσδεσης για 

χρήση σε κάθε κάθισµα επιβάτη για κάθε επιβάτη ηλικίας 2 ετών και άνω· 

 

3) Μία βοηθητική κυκλική ζώνη ή άλλο µηχανισµό συγκράτησης για κάθε βρέφος/νήπιο· 
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4) Εκτός της περίπτωσης που καθορίζεται στο στοιχείο β), κατωτέρω, µία ζώνη ασφαλείας 

µε ιµάντα πρόσδεσης ώµου για κάθε κάθισµα µέλους του πληρώµατος πτήσης και για 

κάθε κάθισµα δίπλα στο κάθισµα του χειριστή, που έχει ενσωµατωµένο µηχανισµό που 

συγκρατεί αυτόµατα τον κορµό του καθήµενου σε περίπτωση απότοµης επιβράδυνσης· 

 

5) Εκτός της περίπτωσης που καθορίζεται στο στοιχείο β), κατωτέρω, µία ζώνη ασφαλείας 

µε ιµάντα πρόσδεσης ώµου για κάθε κάθισµα µέλους του πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών και για κάθε κάθισµα παρατηρητή. Ωστόσο, αυτή η απαίτηση δεν αποκλείει 

τη χρήση των καθισµάτων επιβατών από τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, 

που µεταφέρονται καθ’ υπέρβασιν του συνολικού αριθµού του απαιτούµενου 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών· και  

 

6) Καθίσµατα για τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, που βρίσκονται κοντά στις 

απαιτούµενες θύρες εξόδου κινδύνου στο επίπεδο του δαπέδου, µε την εξαίρεση ότι 

είναι αποδεκτές άλλες θέσεις τοποθέτησης, εάν η έκτακτη εκκένωση των επιβατών 

µπορεί να διευκολύνεται σε περίπτωση που τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών κάθονται αλλού. Οι θέσεις αυτές πρέπει να βλέπουν προς τα εµπρός ή προς τα 

πίσω εντός γωνίας 15° σε σχέση µε το διαµήκη άξονα του αεροπλάνου. 

 

β) Όλες οι ζώνες ασφαλείας µε ιµάντα πρόσδεσης ώµου πρέπει να αποσυνδέονται από ένα µόνο 

σηµείο. 

 

γ) Στη θέση µιας ζώνης ασφαλείας µε ιµάντα πρόσδεσης ώµου µπορεί να επιτραπεί, εάν δεν 

είναι πρακτικώς δυνατή η τοποθέτησή της, µια ζώνη ασφαλείας µε διαγώνιο ιµάντα ώµου για 

αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µικρότερη από 5.700 kg ή µια ζώνη 

ασφαλείας για αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µικρότερη από 

2.730 kg. 
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OPS 1.731 

Ενδείξεις: προσδεθείτε και µην καπνίζετε 

 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου του οποίου όλες οι θέσεις 

επιβατών δεν είναι ορατές από το θάλαµο διακυβέρνησης, εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε 

µέσο που υποδεικνύει σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωµα θαλάµου επιβατών πότε πρέπει να 

προσδεθούν οι ζώνες ασφαλείας και πότε δεν επιτρέπεται το κάπνισµα. 

 

OPS 1.735 

Εσωτερικές θύρες και κουρτίνες 

 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου, από τον αεροµεταφορέα, εκτός εάν έχει 

εγκατασταθεί ο ακόλουθος εξοπλισµός: 

 

α) Σε αεροπλάνο µε µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 19 θέσεις 

επιβατών, µια θύρα µεταξύ του θαλάµου επιβατών και του θαλάµου διακυβέρνησης, µε την 

επιγραφή «Μόνο πλήρωµα» και ένα µηχανισµό κλειδώµατος για να εµποδίζεται το άνοιγµά 

της από τους επιβάτες χωρίς την άδεια ενός µέλους του πληρώµατος πτήσης· 

 

β) Μηχανισµό ανοίγµατος κάθε θύρας που χωρίζει ένα θάλαµο επιβατών από άλλο θάλαµο στον 

οποίο υπάρχει έξοδος κινδύνου. Οι διατάξεις ανοίγµατος πρέπει να είναι εύκολα προσιτές· 
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γ) Εάν είναι αναγκαία η διέλευση από µια θύρα ή µια κουρτίνα που χωρίζει το θάλαµο επιβατών 

από κάποιο άλλο χώρο για την πρόσβαση σε κάθε απαιτούµενη έξοδο κινδύνου από κάθε 

θέση επιβάτη· η θύρα ή κουρτίνα πρέπει να έχουν ένα µηχανισµό ασφάλισής τους στην 

ανοικτή θέση· 

 

δ) Επιγραφή σε κάθε εσωτερική θύρα ή δίπλα σε µια κουρτίνα, που παρεµβάλλεται προς µια 

έξοδο κινδύνου επιβατών, για να δείχνει ότι πρέπει να ασφαλίζονται σε ανοικτή θέση κατά τη 

διάρκεια της απογείωσης και προσγείωσης, και 

 

ε) Για κάθε µέλος του πληρώµατος, ένα µηχανισµό απασφάλισης κάθε θύρας η οποία είναι 

φυσιολογικά προσβάσιµη από τους επιβάτες και µπορεί να κλειδωθεί από τους επιβάτες. 

 

OPS 1.745 

Κιβώτια πρώτων βοηθειών 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου, εκτός εάν αυτό είναι 

εφοδιασµένο µε κιβώτια πρώτων βοηθειών, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιµα για χρήση, 

σύµφωνα µε την ακόλουθη αναλογία: 

 

Αριθµός 
εγκαταστηµένων 
θέσεων επιβατών 

Αριθµός 
κιβωτίων 

πρώτων βοηθειών 

0 έως 99 1 

100 έως 199 2 

200 έως 299 3 

300 και άνω 4 
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β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι τα κιβώτια πρώτων βοηθειών: 

 

1) Επιθεωρούνται περιοδικά για την επιβεβαίωση, στο βαθµό που είναι δυνατό, ότι τα 

περιεχόµενα διατηρούνται στην κατάσταση που επιβάλλεται από την προβλεπόµενη 

χρήση τους· και 

 

2) Ανεφοδιάζονται σε κανονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιέχονται στις 

πινακίδες τους, ή όταν το επιβάλουν οι περιστάσεις. 

 

OPS 1.755 

Ιατρικό κιβώτιο έκτακτης ανάγκης 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου µε µέγιστη 

εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 30 θέσεις επιβατών, εκτός εάν είναι 

εφοδιασµένο µε ιατρικό κιβώτιο έκτακτης ανάγκης, εφόσον οποιοδήποτε σηµείο της 

προγραµµατισµένης πτήσης βρίσκεται περισσότερο από 60 λεπτά χρόνου πτήσης (µε 

κανονική ταχύτητα πλεύσης) από κάποιο αεροδρόµιο, στο οποίο αναµένεται να υπάρχει 

επαγγελµατική ιατρική βοήθεια. 

 

β) Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι δεν χορηγούνται φάρµακα, εκτός από επαγγελµατίες ιατρούς, 

νοσοκόµους ή προσωπικό οµοίων επαγγελµατικών προσόντων. 

 

γ) Συνθήκες µεταφοράς 

 

1) Το ιατρικό κιβώτιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να αντέχει σε σκόνη και υγρασία και 

µεταφέρεται κάτω από συνθήκες ασφαλείας στο θάλαµο διακυβέρνησης, όπου αυτό 

είναι πρακτικά δυνατό· και 
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2) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι τα ιατρικά κιβώτια έκτακτης ανάγκης: 

 

i) Επιθεωρούνται περιοδικά για να επιβεβαιώνεται, στο βαθµό που είναι δυνατό, ότι 

τα περιεχόµενα διατηρούνται στην κατάσταση που επιβάλλεται από την 

προβλεπόµενη χρήση τους, και 

 

ii) Ανεφοδιάζονται σε κανονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

περιέχονται στις πινακίδες τους, ή όταν το επιβάλουν οι περιστάσεις. 

 

OPS 1.760 

Οξυγόνο πρώτης ανάγκης 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου σε απόλυτα ύψη άνω 

των 25.000 ft, όταν απαιτείται η παρουσία ενός µέλους πληρώµατος θαλάµου επιβατών, 

εκτός εάν το αεροπλάνο είναι εφοδιασµένο µε τροφοδοσία αδιάλυτου οξυγόνου για επιβάτες, 

οι οποίοι µπορεί να χρειαστούν οξυγόνο, για φυσιολογικούς λόγους, µετά από αποσυµπίεση 

του θαλάµου. H ποσότητα του οξυγόνου υπολογίζεται χρησιµοποιώντας µια µέση ταχύτητα 

ροής τουλάχιστον 3 λίτρων οξυγόνου κανονικής θερµοκρασίας, πίεσης, ξηρού 

(STPD)/λεπτό/άτοµο και το οποίο παρέχεται για το σύνολο της πτήσης µετά την 

αποσυµπίεση του θαλάµου σε απόλυτα ύψη πίεσης θαλάµου µεγαλύτερα των 8.000 ft 

τουλάχιστον για το 2% των µεταφεροµένων επιβατών, αλλά σε καµία περίπτωση για λιγότερο 

από ένα άτοµο. Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός µονάδων διανοµής οξυγόνου, αλλά σε 

καµία περίπτωση λιγότερες από δύο, µε ένα µέσο µε το οποίο η χρήση της τροφοδοσίας 

πραγµατοποιείται από το πλήρωµα θαλάµου επιβατών. 

 

β) Η ποσότητα του οξυγόνου πρώτης ανάγκης που απαιτείται για µια συγκεκριµένη πτητική 

λειτουργία καθορίζεται βάσει των απόλυτων υψών πίεσης θαλάµου και της διάρκειας της 

πτήσης, και είναι σύµφωνη µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες που καθορίζονται για κάθε 

πτητική λειτουργία και διαδροµή. 
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γ) Ο προβλεπόµενος εξοπλισµός οξυγόνου είναι ικανός να δηµιουργεί ροή µάζας τουλάχιστον 

τεσσάρων λίτρων οξυγόνου κανονικής θερµοκρασίας, πίεσης, ξηρού (STPD) ανά λεπτό, για 

κάθε χρήστη. Επιτρέπεται η ύπαρξη µέσων για τη µείωση της ροής σε όχι λιγότερο από δύο 

λίτρα STPD ανά λεπτό, για κάθε ύψος. 

 

OPS 1.770 

Συµπληρωµατικό οξυγόνο - Αεροπλάνα µε θάλαµο συµπίεσης 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.770) 

 

α) Γενικά 

 

1) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου µε θάλαµο 

συµπίεσης σε απόλυτα ύψη πίεσης άνω των 10.000 ft, εκτός εάν προβλέπεται 

εξοπλισµός συµπληρωµατικού οξυγόνου, που µπορεί να αποθηκεύσει και να διανείµει 

την ποσότητα οξυγόνου, που απαιτείται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. 

 

2) Η ποσότητα του απαιτούµενου συµπληρωµατικού οξυγόνου καθορίζεται µε βάση το 

ύψος πίεσης του θαλάµου, τη διάρκεια της πτήσης και την υπόθεση ότι µια βλάβη 

συµπίεσης θαλάµου θα συµβεί στο πιο κρίσιµο ύψος ή σηµείο της πτήσης, όσον αφορά 

την ανάγκη για οξυγόνο, και ότι, µετά τη βλάβη, το αεροπλάνο θα κατέλθει, σύµφωνα 

µε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας, σε ασφαλές ύψος για τη διαδροµή που πρόκειται να εκτελεστεί, το οποίο 

επιτρέπει τη συνέχιση ασφαλούς πτήσης και προσγείωσης. 
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3) Μετά από µια βλάβη συµπίεσης θαλάµου, το ύψος πίεσης θαλάµου θεωρείται το ίδιο µε 

το ύψος πίεσης του αεροπλάνου, εκτός εάν αποδειχθεί στην Αρχή ότι καµία ενδεχόµενη 

βλάβη του θαλάµου ή του συστήµατος συµπίεσης δεν καθιστά το ύψος πίεσης θαλάµου 

ίσο µε το ύψος πίεσης του αεροπλάνου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το µέγιστο ύψος 

πίεσης θαλάµου που έχει αποδειχθεί µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τον 

καθορισµό των αποθεµάτων τροφοδότησης µε οξυγόνο. 

 

β) Απαιτήσεις τροφοδότησης µε οξυγόνο και συσκευής οξυγόνου 

 

1) Μέλη πληρώµατος πτήσης 

 

i) Κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης στην περίοδο απασχόλησής του στο θάλαµο 

διακυβέρνησης πρέπει να τροφοδοτείται µε συµπληρωµατικό οξυγόνο, σύµφωνα 

µε το Προσάρτηµα 1. Εάν όλοι οι επιβαίνοντες που κάθονται στα καθίσµατα του 

θαλάµου διακυβέρνησης τροφοδοτούνται από την πηγή τροφοδότησης του 

πληρώµατος πτήσης, τότε θεωρούνται µέλη του πληρώµατος πτήσης 

απασχολούµενα στο θάλαµο διακυβέρνησης, για τους σκοπούς της τροφοδότησης 

µε οξυγόνο. Οι επιβαίνοντες που κάθονται στα καθίσµατα του θαλάµου 

διακυβέρνησης, οι οποίοι δεν τροφοδοτούνται από την πηγή τροφοδοσίας του 

πληρώµατος πτήσης, θεωρούνται επιβάτες, για τους σκοπούς της τροφοδότησης 

µε οξυγόνο. 

 

ii) Τα µέλη του πληρώµατος πτήσης, που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του 

στοιχείου β), σηµείο 1, σηµείο i) ανωτέρω, θεωρούνται επιβάτες, για τους 

σκοπούς της τροφοδοσίας οξυγόνου. 

 

iii) Οι µάσκες οξυγόνου τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι άµεσα προσιτές από τα 

µέλη του πληρώµατος πτήσης, ενώ αυτά βρίσκονται στις καθορισµένες θέσεις 

εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 
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iv) Οι µάσκες οξυγόνου για χρήση από τα µέλη του πληρώµατος πτήσης σε 

αεροπλάνα µε θάλαµο συµπίεσης, τα οποία πετούν σε ύψος άνω των 25.000 ft, 

πρέπει να είναι τύπου ταχείας χρήσης και παροχής. 

 

2) Μέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, πρόσθετα µέλη πληρώµατος και επιβάτες 

 

i) Τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών και οι επιβάτες πρέπει να 

τροφοδοτούνται µε συµπληρωµατικό οξυγόνο, σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 1, 

εκτός της περίπτωσης που εφαρµόζονται οι διατάξεις του στοιχείου v) κατωτέρω. 

Τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, που µεταφέρονται επιπρόσθετα 

στον ελάχιστο αριθµό των απαιτουµένων µελών του πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών, καθώς και πρόσθετα µέλη του πληρώµατος, θεωρούνται επιβάτες, για 

τους σκοπούς της τροφοδότησης µε οξυγόνο. 

 

ii) Τα αεροπλάνα που πρόκειται να πετάξουν σε ύψη πίεσης άνω των 25.000 ft 

πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε επαρκείς επιπρόσθετες εξόδους και µάσκες και/ή 

επαρκείς φορητές µονάδες οξυγόνου µε µάσκες, για χρήση από όλα τα 

απαιτούµενα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών. Οι επιπρόσθετες έξοδοι 

και/ή φορητές µονάδες οξυγόνου πρέπει να είναι κατανεµηµένες οµοιόµορφα σε 

όλο το θάλαµο για να εξασφαλίζεται άµεση διαθεσιµότητα του οξυγόνου για κάθε 

απαιτούµενο µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, ανεξάρτητα από τη θέση 

του τη στιγµή της βλάβης της συµπίεσης θαλάµου. 

 

iii) Τα αεροπλάνα που πρόκειται να πετάξουν σε ύψη πίεσης υπεράνω των 25.000 ft 

πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε µονάδα διανοµής οξυγόνου, η οποία είναι 

συνδεδεµένη µε τους σταθµούς τροφοδότησης οξυγόνου οι οποίοι είναι άµεσα 

διαθέσιµοι για κάθε επιβαίνοντα, σε όποια θέση και αν κάθεται. Ο συνολικός 

αριθµός των µονάδων διανοµής και των εξόδων οξυγόνου υπερβαίνει τον αριθµό 

των καθισµάτων κατά 10% τουλάχιστον. Οι επιπλέον µονάδες πρέπει να 

κατανέµονται οµοιόµορφα σε όλο το θάλαµο. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 273 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

iv) Τα αεροπλάνα που πρόκειται να πετάξουν σε ύψη πίεσης άνω των 25.000 ft ή 

εκείνα που όταν πετούν σε ύψος 25.000 ft ή µικρότερο δεν µπορούν να κατέβουν 

µε ασφάλεια εντός 4 λεπτών στα 13.000 ft, και για τα οποία εκδόθηκε για πρώτη 

φορά ατοµικό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας την ή µετά την 9η Νοεµβρίου 

1998, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε αυτόµατα αναπτυσσόµενη συσκευή 

οξυγόνου, η οποία είναι άµεσα διαθέσιµη για κάθε επιβαίνοντα, σε όποια θέση 

και αν κάθεται. Ο συνολικός αριθµός των µονάδων διανοµής και των εξόδων 

οξυγόνου υπερβαίνει τον αριθµό των καθισµάτων κατά 10% τουλάχιστον. Οι 

επιπλέον µονάδες πρέπει να κατανέµονται οµοιόµορφα σε όλο το θάλαµο. 

 

v) Οι απαιτήσεις τροφοδότησης οξυγόνου, όπως καθορίζονται στο Προσάρτηµα 1, 

για αεροπλάνα που δεν έχουν πιστοποιηθεί για πτήση σε ύψη άνω των 25.000 ft, 

µπορούν να µειωθούν στο συνολικό χρόνο πτήσης για ύψη πίεσης θαλάµου 

µεταξύ των 10.000 ft και των 13.000 ft για όλα τα απαιτούµενα µέλη του 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών και για το 10% τουλάχιστον των επιβατών, εάν, 

για όλα τα σηµεία κατά µήκος της διαδροµής που πρόκειται να εκτελεστεί, το 

αεροπλάνο µπορεί να κατέβει µε ασφάλεια εντός 4 λεπτών σε ύψος πίεσης 

θαλάµου 13.000 ft. 

 

OPS 1.775 

Συµπληρωµατικό οξυγόνο - Αεροπλάνα χωρίς θάλαµο συµπίεσης 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.775) 

 

α) Γενικά 

 

1) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου χωρίς θάλαµο 

συµπίεσης σε απόλυτα ύψη άνω των 10.000 ft, εκτός εάν προβλέπεται εξοπλισµός 

συµπληρωµατικού οξυγόνου, ο οποίος µπορεί να αποθηκεύσει και να διανείµει τις 

απαιτούµενες τροφοδοτήσεις µε οξυγόνο. 
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2) Η ποσότητα του απαιτούµενου συµπληρωµατικού οξυγόνου για τροφοδότηση, που 

απαιτείται για µια συγκεκριµένη πτητική λειτουργία, καθορίζεται µε βάση τα ύψη 

πτήσης και τη διάρκεια της πτήσης και είναι σύµφωνη µε τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες που καθορίζονται για κάθε πτητική λειτουργία στο εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας και µε τις διαδροµές που πρόκειται να εκτελεστούν, καθώς και µε τις 

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

3) Αεροπλάνο που πρόκειται να εκτελέσει πτητική λειτουργία σε πίεση απόλυτου ύψους 

άνω των 10.000 ft πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε εξοπλισµό που µπορεί να 

αποθηκεύσει και να διανείµει τις απαιτούµενες τροφοδοτήσεις οξυγόνου 

 

β) Απαιτήσεις τροφοδότησης µε οξυγόνο 

 

1) Μέλη του πληρώµατος πτήσης. Κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης στην περίοδο 

απασχόλησής του στο θάλαµο διακυβέρνησης πρέπει να τροφοδοτείται µε 

συµπληρωµατικό οξυγόνο, σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 1. Εάν όλοι οι επιβαίνοντες 

που κάθονται στα καθίσµατα του θαλάµου διακυβέρνησης τροφοδοτούνται από την 

πηγή τροφοδότησης του πληρώµατος πτήσης, τότε θεωρούνται µέλη του πληρώµατος 

πτήσης απασχολούµενα στο θάλαµο διακυβέρνησης, για τους σκοπούς της 

τροφοδότησης µε οξυγόνο. 

 

2) Μέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, πρόσθετα µέλη πληρώµατος και επιβάτες. 

Τα µέλη του πληρώµατος του θαλάµου επιβατών και οι επιβάτες πρέπει να 

τροφοδοτούνται µε συµπληρωµατικό οξυγόνο, σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 1. Τα µέλη 

του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, που µεταφέρονται επιπρόσθετα στον ελάχιστο 

αριθµό των απαιτουµένων µελών του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, καθώς και 

πρόσθετα µέλη του πληρώµατος, θεωρούνται επιβάτες, για τους σκοπούς της 

τροφοδότησης µε οξυγόνο. 
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OPS 1.780 

Συσκευή προστασίας της αναπνοής για το πλήρωµα 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου µε θάλαµο συµπίεσης 

ή χωρίς θάλαµο συµπίεσης µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 

5.700 kg ή µε µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 19 θέσεις επιβατών, 

εκτός εάν: 

 

1) διαθέτει εξοπλισµό για την προστασία των οφθαλµών, της µύτης και του στόµατος κάθε 

µέλους του πληρώµατος πτήσης ενώ βρίσκεται σε περίοδο απασχόλησης στο θάλαµο 

διακυβέρνησης και την παροχή οξυγόνου για περίοδο που δεν είναι µικρότερη από 

15 λεπτά. Η τροφοδοσία για τη συσκευή προστασίας της αναπνοής (PBE) µπορεί να 

παρέχεται από το συµπληρωµατικό οξυγόνο, που απαιτείται από τη JAR-OPS 1.770, 

στοιχείο β), σηµείο 1, ή την OPS 1.775, στοιχείο β), σηµείο 1. Επιπλέον, όταν το 

πλήρωµα πτήσης περιλαµβάνει περισσότερα από ένα µέλη και δεν µεταφέρεται 

πλήρωµα του θαλάµου επιβατών, πρέπει να υπάρχουν φορητές PBE για να 

προστατεύουν τους οφθαλµούς, τη µύτη και το στόµα ενός µέλους του πληρώµατος 

πτήσης και να παρέχουν αέριο αναπνοής για περίοδο που δεν είναι µικρότερη από 15 

λεπτά· και 

 

2) ∆ιαθέτει φορητές PBE για να προστατεύουν τους οφθαλµούς, τη µύτη και το στόµα 

όλων των απαιτούµενων µελών του πληρώµατος θαλάµου επιβατών και να παρέχουν 

αέριο αναπνοής για περίοδο που δεν είναι µικρότερη από 15 λεπτά. 

 

β) Οι PBE που προορίζονται για χρήση από το πλήρωµα πτήσης πρέπει να είναι κατάλληλα 

τοποθετηµένες στο θάλαµο διακυβέρνησης και να είναι εύκολα προσιτές για άµεση χρήση 

από κάθε απαιτούµενο µέλος του πληρώµατος πτήσης από την καθορισµένη θέση 

απασχόλησής του. 

 

γ) Οι PBE που προορίζονται για χρήση από το πλήρωµα θαλάµου επιβατών πρέπει να είναι 

τοποθετηµένες δίπλα σε κάθε θέση απασχόλησης του απαιτούµενου µέλους του πληρώµατος 

θαλάµου επιβατών. 
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δ) Πρέπει να προβλέπεται µια πρόσθετη φορητή PBE, η οποία να είναι εύκολα προσιτή και 

τοποθετηµένη στους ή δίπλα στους πυροσβεστήρες χειρός, που απαιτούνται από τις OPS 

1.790, στοιχεία γ) και δ), εκτός της περίπτωσης όπου ο πυροσβεστήρας είναι τοποθετηµένος 

εντός ενός διαµερίσµατος φορτίου, οπότε η PBE πρέπει να είναι τοποθετηµένη εκτός, αλλά 

δίπλα στην είσοδο αυτού του διαµερίσµατος. 

 

ε) Όταν χρησιµοποιούνται οι PBE δεν πρέπει να εµποδίζουν τις επικοινωνίες, όπου αυτές 

απαιτούνται από τις OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 και OPS 1.850. 

 

OPS 1.790 

Πυροσβεστήρες χειρός 

 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου, από τον αεροµεταφορέα, εκτός εάν διατίθενται 

πυροσβεστήρες χειρός για χρήση στα διαµερίσµατα πληρώµατος, επιβατών και, αναλόγως της 

περίπτωσης, στα διαµερίσµατα φορτίου και τις κουζίνες, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

 

α) Ο τύπος και η ποσότητα του παράγοντα σβέσης πρέπει να είναι κατάλληλα για τους τύπους 

φωτιάς που ενδέχεται να εκδηλωθούν στο διαµέρισµα όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ο 

πυροσβεστήρας και, για τα διαµερίσµατα προσωπικού, πρέπει να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 

συγκέντρωσης τοξικών αερίων· 

 

β) τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας χειρός, που περιέχει Halon 1211 (βρωµο-χλωρο-διφθορο-

µεθάνιο CBrCIF2), ή ισοδύναµο ως παράγοντα σβέσης, πρέπει να είναι κατάλληλα 

τοποθετηµένος στο θάλαµο διακυβέρνησης για χρήση από το πλήρωµα πτήσης· 

 

γ) Τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας χειρός πρέπει να είναι τοποθετηµένος, ή να είναι εύκολα 

προσιτός για χρήση, σε κάθε κουζίνα που δεν βρίσκεται στον κύριο θάλαµο επιβατών· 
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δ) Τουλάχιστον ένας εύκολα προσιτός πυροσβεστήρας χειρός πρέπει να είναι διαθέσιµος για 

χρήση σε κάθε διαµέρισµα φορτίου ή αποσκευών κατηγορίας Α ή κατηγορίας Β, καθώς και 

σε κάθε διαµέρισµα φορτίου κατηγορίας Ε που είναι προσιτό στα µέλη του πληρώµατος κατά 

την πτήση· και 

 

ε) Τουλάχιστον ο κατωτέρω αριθµός πυροσβεστήρων χειρός πρέπει να είναι κατάλληλα 

τοποθετηµένοι στο διαµέρισµα ή τα διαµερίσµατα επιβατών: 

 

Μέγιστη εγκεκριµένη 
διαµόρφωση θέσεων 

επιβατών 

Αριθµός 
πυροσβεστήρων 

7 έως 30 1 

31 έως 60 2 

61 έως 200 3 

201 έως 300 4 

301 έως 400 5 

401 έως 500 6 

501 έως 600 7 

601 και άνω 8 

 

Όταν απαιτούνται δύο ή περισσότεροι πυροσβεστήρες, αυτοί πρέπει να είναι οµοιόµορφα 

κατανεµηµένοι στο διαµέρισµα των επιβατών. 
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στ) τουλάχιστον ένας από τους απαιτούµενους πυροσβεστήρες που βρίσκονται στο διαµέρισµα 

των επιβατών ενός αεροπλάνου µε µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 31 θέσεις 

τουλάχιστον και όχι για περισσότερες από 60 θέσεις επιβατών, και τουλάχιστον δύο από τους 

απαιτούµενους πυροσβεστήρες που βρίσκονται στο θάλαµο των επιβατών ενός αεροπλάνου 

µε µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 61 και άνω θέσεις επιβατών πρέπει να περιέχει 

Halon 1211 (βρωµο-χλωρο-διφθορο-µεθάνιο CBrCIF2), ή ισοδύναµο ως παράγοντα σβέσης. 

 

OPS 1.795 

Πέλεκεις καταστροφής και λοστοί 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου µε µέγιστη 

πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης µεγαλύτερη από 5.700 kg ή µε µέγιστη εγκεκριµένη 

διαµόρφωση για περισσότερες από 9 θέσεις επιβατών, εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε 

έναν τουλάχιστον πέλεκυ καταστροφής ή λοστό, που είναι τοποθετηµένοι στο θάλαµο 

διακυβέρνησης. Εάν η µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση είναι για περισσότερες από 200 

θέσεις επιβατών, τότε πρέπει να µεταφέρεται ένας πρόσθετος πέλεκυς καταστροφής ή 

λοστός, τοποθετηµένος στην περιοχή της κουζίνας που βρίσκεται στο πιο πίσω µέρος του 

αεροπλάνου ή κοντά σε αυτό. 

 

β) Οι πέλεκεις καταστροφής και οι λοστοί που βρίσκονται στο διαµέρισµα των επιβατών δεν 

πρέπει να είναι ορατοί από τους επιβάτες. 
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OPS 1.800 

Σήµανση σηµείων θραύσης στην άτρακτο 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, εάν επισηµαίνονται στο αεροπλάνο περιοχές της ατράκτου 

κατάλληλες για θραύση από τα συνεργεία διάσωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αυτές οι 

περιοχές φέρουν σήµανση, όπως φαίνεται παρακάτω. Τα χρώµατα της σήµανσης είναι κόκκινα ή 

κίτρινα, και εάν είναι αναγκαίο, το περίγραµµά τους είναι λευκό για να δηµιουργείται αντίθεση µε 

το περιβάλλον χρώµα. Εάν οι γωνιακές σηµάνσεις απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από 2 m, τότε 

παρεµβάλλονται ενδιάµεσες γραµµές 9 cm x 3 cm έτσι ώστε οι γειτονικές σηµάνσεις να µην 

απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από 2 m. 

 

 
 

OPS 1.805 

Μέσα εκκένωσης λόγω έκτακτης ανάγκης 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου µε ύψη περβαζιού 

εξόδου κινδύνου επιβατών: 

 

1) Τα οποία βρίσκονται υψηλότερα από 1,83 m (6 ft) από το έδαφος, όταν το αεροσκάφος 

βρίσκεται στο έδαφος µε το σύστηµα προσγείωσης σε θέση έκτασης· ή 
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2) Τα οποία θα βρίσκονταν υψηλότερα από 1,83 m (6 ft) από το έδαφος µετά από την 

καταστροφή ή την αστοχία ανάπτυξης ενός ή περισσοτέρων σκελών του συστήµατος 

προσγείωσης, σε αεροπλάνο για το οποίο υπεβλήθη για πρώτη φορά αίτηση για 

πιστοποιητικό τύπου την ή µετά την 1η Απριλίου 2000, 

 

εκτός εάν το αεροπλάνο διαθέτει εξοπλισµό ή συσκευές διαθέσιµες σε κάθε έξοδο, 

όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις των σηµείων 1) ή 2), ώστε οι επιβάτες και το πλήρωµα 

να µπορούν να φθάσουν στο έδαφος µε ασφάλεια σε έκτακτη ανάγκη. 

 

β) Τέτοιου είδους εξοπλισµός ή συσκευές δεν χρειάζεται να προβλέπονται για τα παράθυρα 

κινδύνου, εάν το καθορισµένο µέρος της δοµής του αεροπλάνου, στο οποίο καταλήγει η 

πορεία διαφυγής, απέχει λιγότερο από 1,83 m (6 ft) από το έδαφος, όταν το αεροπλάνο 

βρίσκεται στο έδαφος, µε το σύστηµα προσγείωσης σε θέση έκτασης και τα πτερύγια 

καµπυλότητας σε θέση απογείωσης ή προσγείωσης, ανάλογα µε ποια θέση των πτερυγίων 

καµπυλότητας βρίσκεται υψηλότερα από το έδαφος. 

 

γ) Στα αεροπλάνα για τα οποία απαιτείται ξεχωριστή έξοδος κινδύνου για το πλήρωµα πτήσης 

και: 

 

1) Για τα οποία το κατώτερο σηµείο εξόδου κινδύνου βρίσκεται υψηλότερα από 1,83 m 

(6 ft) από το έδαφος, µε το σύστηµα προσγείωσης σε θέση έκτασης· ή 

 

2) Για τα οποία υπεβλήθη για πρώτη φορά αίτηση για πιστοποιητικό τύπου την ή µετά την 

1η Απριλίου 2000, και η έξοδος κινδύνου θα βρισκόταν υψηλότερα από 1,83 m (6 ft) 

από το έδαφος µετά την καταστροφή ή την αστοχία ανάπτυξης ενός ή περισσοτέρων 

σκελών του συστήµατος προσγείωσης, 

 

πρέπει να υπάρχει διάταξη για να βοηθά όλα τα µέλη του πληρώµατος πτήσης να 

κατέβουν από το αεροπλάνο και να φθάσουν στο έδαφος µε ασφάλεια σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 
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OPS 1.810 

Μεγάφωνα 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου µε µέγιστη 

εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 60 θέσεις επιβατών και το οποίο µεταφέρει 

έναν ή περισσότερους επιβάτες, εκτός εάν είναι εφοδιασµένο µε φορητά µεγάφωνα µε 

µπαταρίες, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιµα για χρήση από τα µέλη του πληρώµατος κατά 

τη διάρκεια εκκένωσης λόγω έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε την ακόλουθη αναλογία: 

 

1) για κάθε θάλαµο επιβατών: 

 

∆ιαµόρφωση θέσεων 
επιβατών 

Αριθµός απαιτούµενων 
µεγαφώνων 

61 έως 99 1 

100 και άνω 2 

 

2) για αεροπλάνα µε περισσότερους από ένα θαλάµους επιβατών, σε όλες τις περιπτώσεις 

που η συνολική διαµόρφωση θέσεων επιβατών είναι για περισσότερες από 60 θέσεις, 

απαιτείται τουλάχιστον ένα µεγάφωνο. 
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OPS 1.815 

Φωτισµός κινδύνου 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου που µεταφέρει 

επιβάτες, το οποίο έχει µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 9 θέσεις 

επιβατών, εκτός εάν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα φωτισµού κινδύνου, το οποίο έχει 

ανεξάρτητη πηγή τροφοδοσίας για τη διευκόλυνση της εκκένωσης του αεροπλάνου. Το 

σύστηµα φωτισµού κινδύνου πρέπει να περιλαµβάνει: 

 

1) Για αεροπλάνα που έχουν µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για περισσότερες από 19 

θέσεις επιβατών: 

 

i) Πηγές γενικού φωτισµού θαλάµου επιβατών· 

 

ii) Εσωτερικό φωτισµό στο επίπεδο δαπέδου για τις περιοχές εξόδων κινδύνου και 

 

iii) Φωτισµένες σηµάνσεις και σήµατα εντοπισµού των εξόδων κινδύνου. 

 

iv) Εξωτερικό φωτισµό κινδύνου σε όλα τα παράθυρα εξόδου και στις εξόδους όπου 

απαιτούνται µέσα για την υποβοήθηση της καθόδου, για αεροπλάνα για τα οποία 

η αίτηση για πιστοποιητικό τύπου ή για ισοδύναµο έγγραφο υπεβλήθη πριν από 

την 1η Μαΐου 1972, και όταν αυτά εκτελούν νυκτερινή πτήση. 

 

v) Εξωτερικό φωτισµό κινδύνου σε όλες τις εξόδους κινδύνου επιβατών, για 

αεροπλάνα για τα οποία η αίτηση για πιστοποιητικό τύπου ή για ισοδύναµο 

έγγραφο υπεβλήθη την και µετά από την 1η Μαΐου 1972, και όταν αυτά εκτελούν 

νυκτερινή πτήση. 
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vi) Σύστηµα σήµανσης διαδρόµου διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης, στους θαλάµους 

των επιβατών, για αεροπλάνα για τα οποία πιστοποιητικό τύπου εκδόθηκε για 

πρώτη φορά την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 1958. 

 

2) Για αεροπλάνα που έχουν µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 19 ή λιγότερες θέσεις 

επιβατών και έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές πιστοποίησης που 

περιλαµβάνονται στα CS-25 ή CS-23: 

 

i) Πηγές γενικού φωτισµού θαλάµου επιβατών· 

 

ii) Εσωτερικό φωτισµό στις περιοχές εξόδων κινδύνου· και 

 

iii) Φωτισµένες σηµάνσεις και σήµατα εντοπισµού των εξόδων κινδύνου. 

 

3) Για αεροπλάνα που έχουν µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 19 ή λιγότερες θέσεις 

επιβατών και δεν έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές πιστοποίησης που 

περιλαµβάνονται στα CS-25 ή CS-23 πηγές γενικού φωτισµού θαλάµου επιβατών. 

 

β) Απαγορεύεται η πτητική εκµετάλλευση κατά τη νύκτα, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου 

που µεταφέρει επιβάτες, το οποίο έχει µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση για 9 ή λιγότερες 

θέσεις επιβατών, εκτός εάν είναι εφοδιασµένο µε µια πηγή γενικού φωτισµού θαλάµου 

επιβατών, για τη διευκόλυνση της εκκένωσης του αεροπλάνου. Το σύστηµα µπορεί να κάνει 

χρήση φώτων θόλου ή άλλων πηγών φωτισµού που βρίσκονται ήδη στο αεροπλάνο και τα 

οποία µπορούν να παραµείνουν σε λειτουργία, µετά τη διακοπή της λειτουργίας του 

συσσωρευτή του αεροπλάνου. 
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OPS 1.820 

Αυτόµατος ποµπός εντοπισµού επείγουσας ανάγκης 

 

α) Απαγορεύεται η πτητική εκµετάλλευση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου για το οποίο 

έχει εκδοθεί για πρώτη φορά χωριστό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας από την 

1η Ιανουαρίου 2002 και µετά, εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε αυτόµατο ποµπό 

εντοπισµού επείγουσας ανάγκης (ELT), ο οποίος έχει τη δυνατότητα εκποµπής στις 

συχνότητες των 121,5 ΜΗz και 406 ΜΗz. 

 

β) Απαγορεύεται η πτητική εκµετάλλευση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου για το οποίο 

έχει εκδοθεί για πρώτη φορά ατοµικό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας πριν την 

1η Ιανουαρίου 2002, εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε οιοδήποτε τύπο ELT, ικανό να 

εκπέµπει στις συχνότητες των 121,5 ΜΗz και 406 ΜΗz. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε ποµπός εντοπισµού επείγουσας ανάγκης 

(ELT), ο οποίος µπορεί να εκπέµπει στη συχνότητα των 406 ΜΗz, κωδικοποιείται σύµφωνα 

µε το παράρτηµα 10 του ICAO και καταχωρείται στην εθνική υπηρεσία η οποία είναι 

αρµόδια για την έναρξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης ή σε άλλη καθορισµένη Αρχή. 

 

OPS 1.825 

Σωσίβια γιλέκα 

 

α) Αεροπλάνα ξηράς. Απαγορεύεται η πτητική εκµετάλλευση, από τον αεροµεταφορέα, 

αεροπλάνου ξηράς: 

 

1) Όταν αυτό πετάει πάνω από τη θάλασσα και σε απόσταση µεγαλύτερη από 50 ναυτικά 

µίλια από την ξηρά· ή 
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2) Όταν αυτό απογειώνεται ή προσγειώνεται σε ένα αεροδρόµιο όπου η πορεία 

απογείωσης ή προσέγγισης είναι έτσι διευθετηµένη πάνω από το νερό, ώστε σε 

περίπτωση ατυχήµατος να υπάρχει πιθανότητα προσθαλάσσωσης, 

 

εκτός εάν είναι εφοδιασµένο µε σωσίβια γιλέκα που διαθέτουν φως εντοπισµού 

επιζόντος, για κάθε άτοµο που βρίσκεται στο αεροπλάνο. Κάθε σωσίβιο γιλέκο πρέπει 

να είναι αποθηκευµένο σε χώρο εύκολα προσιτό από το κάθισµα ή τη θέση-κρεβάτι του 

ατόµου για τη χρήση του οποίου προορίζεται. Τα σωσίβια γιλέκα για βρέφη/νήπια 

µπορούν να αντικατασταθούν µε άλλα εγκεκριµένα µέσα επίπλευσης, τα οποία είναι 

εφοδιασµένα µε φως εντοπισµού επιζόντος. 

 

β) Υδροπλάνα και αµφίβια αεροπλάνα. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον 

αεροµεταφορέα, υδροπλάνου ή αµφιβίου αεροπλάνου στο νερό, εκτός εάν αυτό είναι 

εφοδιασµένο µε σωσίβια γιλέκα που διαθέτουν φως εντοπισµού επιζόντος, για κάθε άτοµο 

που βρίσκεται στο αεροπλάνο. Κάθε σωσίβιο γιλέκο πρέπει να είναι αποθηκευµένο σε χώρο 

εύκολα προσιτό από το κάθισµα ή τη θέση-κρεβάτι του ατόµου για τη χρήση του οποίου 

προορίζεται. Τα σωσίβια γιλέκα για βρέφη/νήπια µπορούν να αντικατασταθούν µε άλλα 

εγκεκριµένα µέσα επίπλευσης, τα οποία είναι εφοδιασµένα µε φως εντοπισµού επιζόντος. 

 

OPS 1.830 

Σωσίβιες λέµβοι και σωστικοί ποµποί εντοπισµού επείγουσας ανάγκης 

για παρατεταµένες πτήσεις πάνω από τη θάλασσα 

 

α) Σε πτήσεις πάνω από τη θάλασσα, απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, 

αεροπλάνου µακριά από ξηρά, που είναι κατάλληλη για αναγκαστική προσγείωση, σε 

απόσταση µεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί σε: 

 

1) 120 λεπτά µε ταχύτητα πλεύσης ή 400 ναυτικά µίλια, όποια είναι µικρότερη, για 

αεροπλάνα που µπορούν να συνεχίσουν την πτήση σε ένα αεροδρόµιο µε την ή τις 

κρίσιµες µονάδες ισχύος να παύουν να λειτουργούν σε οποιοδήποτε σηµείο της πορείας 

ή των προγραµµατισµένων παρεκκλίσεων από αυτήν· ή 
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2) 30 λεπτά µε ταχύτητα πλεύσης ή 100 ναυτικά µίλια, όποια είναι µικρότερη, για όλα τα 

άλλα αεροπλάνα, εκτός εάν µεταφέρεται ο εξοπλισµός που καθορίζεται στα στοιχεία β) 

και γ), κατωτέρω. 

 

β) Επαρκείς σωσίβιες λέµβοι για τη µεταφορά όλων των ατόµων που βρίσκονται στο 

αεροπλάνο. Εκτός της περίπτωσης που παρέχονται επιπλέον λέµβοι επαρκούς 

χωρητικότητας, η πλευστότητα και η χωρητικότητα σε θέσεις των λέµβων, πέραν της 

επιτρεπόµενης χωρητικότητας, πρέπει να καλύπτουν όλους τους επιβαίνοντες στο αεροπλάνο 

σε περίπτωση απώλειας µιας λέµβου µε τη µεγαλύτερη χωρητικότητα σε θέσεις. Οι σωσίβιες 

λέµβοι πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε: 

 

1) Φως εντοπισµού επιζόντος· και 

 

2) Σωσίβιο εξοπλισµό, συµπεριλαµβανοµένων και µέσων για τη διατήρηση της ζωής, 

αναλόγως της πτήσης που πρόκειται να διεξαχθεί· και 

 

γ) Τουλάχιστον δύο σωστικούς ποµπούς εντοπισµού επείγουσας ανάγκης (ELT (S)), που είναι 

ικανοί να εκπέµπουν στις συχνότητες κινδύνου που καθορίζονται στο προσάρτηµα 10 του 

ICAO, τόµος V, κεφάλαιο 2. 

 

OPS 1.835 

Σωσίβιος εξοπλισµός 

 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, αεροπλάνου σε περιοχές όπου η έρευνα 

και η διάσωση θα ήταν εξαιρετικά δυσχερείς, εκτός εάν αυτό είναι εφοδιασµένο µε τα ακόλουθα: 

 

α) Εξοπλισµό σηµάτων για τα σήµατα κινδύνου µε φωτοβολίδες που καθορίζονται στο ICAO 

Παράρτηµα 2· 
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β) Τουλάχιστον ένα σωστικό ποµπό εντοπισµού επείγουσας ανάγκης (ELT (S)) που είναι ικανός 

να εκπέµπει στις συχνότητες κινδύνου που καθορίζονται στο προσάρτηµα 10 του ICAO, 

τόµος V, κεφάλαιο 2· και 

 

γ) Πρόσθετο σωσίβιο εξοπλισµό για τη διαδροµή που πρόκειται να εκτελεστεί, λαµβάνοντας 

υπόψη τον αριθµό των ατόµων που βρίσκονται στο αεροπλάνο 

 

µε την εξαίρεση ότι δεν είναι απαραίτητος ο εξοπλισµός που καθορίζεται στο στοιχείο γ) 

όταν το αεροπλάνο είτε: 

 

1) παραµένει εντός µιας απόστασης από µια περιοχή, όπου η έρευνα και η διάσωση δεν 

είναι εξαιρετικά δυσχερείς, η οποία αντιστοιχεί σε: 

 

i) 120 λεπτά µε ταχύτητα πλεύσης µε ένα κινητήρα εκτός λειτουργίας για 

αεροπλάνα που µπορούν να συνεχίσουν την πτήση σε ένα αεροδρόµιο µε την ή 

τις κρίσιµες µονάδες ισχύος να παύουν να λειτουργούν σε οποιοδήποτε σηµείο 

της πορείας ή των προγραµµατισµένων παρεκκλίσεων από αυτήν· ή 

 

ii) 30 λεπτά µε ταχύτητα πλεύσης για όλα τα άλλα αεροπλάνα, 

 

ή, 

 

2) για αεροπλάνα που έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές πιστοποίησης 

που περιλαµβάνονται στο CS-25 ή ισοδύναµες, βρίσκεται σε απόσταση που δεν είναι 

µεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί σε 90 λεπτά µε ταχύτητα πλεύσης από µια 

περιοχή που είναι κατάλληλη για να επιχειρηθεί αναγκαστική προσγείωση. 
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OPS 1.840 

Υδροπλάνα και αµφίβια αεροπλάνα - Εξοπλισµός 

 

α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, από τον αεροµεταφορέα, υδροπλάνου ή αµφίβιου 

αεροπλάνου στο νερό, εκτός εάν είναι εξοπλισµένο µε: 

 

1) Άγκυρα θαλάσσης και άλλον εξοπλισµό αναγκαίο για τη διευκόλυνση της πρόσδεσης, 

της αγκυροβόλησης ή των ελιγµών του αεροσκάφους στο νερό, αναλόγως του 

µεγέθους, του βάρους και των χαρακτηριστικών επίγειας εξυπηρέτησης· και 

 

2) Εξοπλισµό για την εκποµπή των ηχητικών σηµάτων που καθορίζονται στους διεθνείς 

κανονισµούς για την αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα, όπου εφαρµόζονται. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.715 

Καταγραφείς στοιχείων πτήσης - 1 - Κατάλογος παραµέτρων προς καταγραφή 

 

Πίνακας Α1 - Αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης άνω των 5 700 kg 

 

Σηµείωση: Οι αριθµοί της αριστερής στήλης αντιστοιχούν στους αύξοντες αριθµούς που 

βρίσκονται στο έγγραφο ED55 της EUROCAE 

 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

2 ΥΨΟΣ ΠΙΕΣΗΣ 
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3 ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

4 ΠΟΡΕΙΑ 

5 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

6 ΠΡΟΝΕΥΣΗ 

7 ∆ΙΑΤΟΙΧΙΣΜΟΣ 

8 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΟΕΚΠΟΜΠΗ 

9 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΩΣΗ/ΙΣΧΥΣ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΥ ΩΣΗΣ/ 

ΙΣΧΥΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

10 ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΕΚΦΥΓΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

11 ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΄Η ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΩΣΗΣ 

13 ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΑΝΤΩΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΕΡΟΦΡΕΝΩΝ 

14 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

15 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΤΗΣΗΣ (AFCS)ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

16 ∆ΙΑΜΗΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (ΑΞΟΝΑΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ) 

17 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
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Πίνακας Α2 - Αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης έως 5 700 kg 

 

Σηµείωση: Οι αριθµοί της αριστερής στήλης αντιστοιχούν στους αύξοντες αριθµούς που 

βρίσκονται στο έγγραφο ED55 της EUROCAE 

 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

2 ΥΨΟΣ ΠΙΕΣΗΣ 

3 ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

4 ΠΟΡΕΙΑ 

5 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

6 ΠΡΟΝΕΥΣΗ 

7 ∆ΙΑΤΟΙΧΙΣΜΟΣ 

8 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΟΕΚΠΟΜΠΗ 

9 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΩΣΗ/ΙΣΧΥΣ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΥ ΩΣΗΣ-

ΙΣΧΥΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
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10 ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΕΚΦΥΓΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

11 ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΩΣΗΣ 

13 ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΑΝΤΩΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΕΡΟΦΡΕΝΩΝ 

14 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ/ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΜΟΧΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

16 ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ) 

17 ∆ΙΑΜΗΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (ΑΞΟΝΑΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ) 
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Πίνακας Β - Πρόσθετες παράµετροι για αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 

άνω των 27 000 kg 

 

Σηµείωση: Οι αριθµοί της αριστερής στήλης αντιστοιχούν στους αύξοντες αριθµούς που 

βρίσκονται στο έγγραφο ED55 της EUROCAE 

 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

18 ΚΥΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΤΗΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ/Ή 

ΕΝΤΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΠΡΟΝΕΥΣΗ, ∆ΙΑΤΟΙΧΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΡΟΠΗ) 

19 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΝΕΥΣΗΣ 

20 ΡΑ∆ΙΟΫΨΟΜΕΤΡΟ 

21 ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ∆ΕΣΜΗΣ (ΙΧΝΟΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ ILS Ή ΥΨΟΣ MLS) 

22 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ∆ΕΣΜΗΣ (ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

(LOCALISER) ILS Ή ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ MLS) 

23 ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΟ (MARKER BEACON) 

24 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
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25 ΚΕΝΟ (ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΚΤΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ) 

26 ΚΕΝΟ (ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ DME) 

27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ (SQUAT SWITCH ) Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑ/Ε∆ΑΦΟΥΣ 

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ (GPWS) 

29 ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 

30 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ) 

31 ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

32 ΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ  
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Πίνακας Γ - Αεροπλάνα εξοπλισµένα µε ηλεκτρονικά συστήµατα απεικόνισης 

 

Σηµείωση: Οι αριθµοί στην κεντρική στήλη αντιστοιχούν στους αύξοντες αριθµούς που βρίσκονται 

στον πίνακα Α1.5 του εγγράφου ED55 της EUROCAE 

 

ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

33 6 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ) 

34  7 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

35  8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

36 9 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ MACH 

37  10 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟ∆ΟΥ/ΚΑΘΟ∆ΟΥ 

38  11 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 

39  12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΙΧΝΟΣ ΠΤΗΣΗΣ 

40  13 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

41  14 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ EFIS 

42  15 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ/ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.720 

Καταγραφείς στοιχείων πτήσης - 2 - Κατάλογος παραµέτρων προς καταγραφή 

 

Πίνακας Α - Αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης άνω των 5 700 kg 

 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

2 ΥΨΟΣ ΠΙΕΣΗΣ 

3 ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

4 ΠΟΡΕΙΑ 

5 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

6 ΠΡΟΝΕΥΣΗ 

7 ∆ΙΑΤΟΙΧΙΣΜΟΣ 

8 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΟΕΚΠΟΜΠΗ ΕΚΤΟΣ 

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ FDR 

ΚΑΙ CVR 

9 ΙΣΧΥΣ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
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10 ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΕΚΦΥΓΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

11 ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

12 ΘΕΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΜΕ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ) 

13 ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΑΝΤΩΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΡΟΦΡΕΝΩΝ 

14 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ  

15α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ 

15β ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΤΗΣΗΣ (AFCS ) 
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Πίνακας Β - Πρόσθετες παράµετροι για αεροπλάνα µε §µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 

άνω των 27 000 kg 

 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

16 ∆ΙΑΜΗΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

17 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

18 ΚΥΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΤΗΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΝΤΟΛΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΠΡΟΝΕΥΣΗ, ∆ΙΑΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ) 

19 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΝΕΥΣΗΣ 

20 ΡΑ∆ΙΟΫΨΟΜΕΤΡΟ 

21 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΧΝΟΥΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ 

22 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (LOCALISER) 

23 ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΟ (MARKER BEACON) 

24 ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 

25 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ NAV 1 ΚΑΙ NAV 2 
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26 ΑΠΟΣΤΑΣΗ DME 1 ΚΑΙ DME 2 

27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ 

(SQUAT SWITCH ) 

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ (GPWS) 

29 ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 

30 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ) 

31 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

32 ΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ  
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.725 

Καταγραφείς στοιχείων πτήσης - 3 - Κατάλογος παραµέτρων προς καταγραφή 

 

Πίνακας Α - Αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης άνω των 5 700 kg 

 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

2 ΥΨΟΣ ΠΙΕΣΗΣ 

3 ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

4 ΠΟΡΕΙΑ 

5 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
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Πίνακας Β - Πρόσθετες παράµετροι για αεροπλάνα µε µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα απογείωσης 

άνω των 27 000 kg 

 

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

6 ΠΡΟΝΕΥΣΗ 

7 ∆ΙΑΤΟΙΧΙΣΜΟΣ 

8 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΟΕΚΠΟΜΠΗ ΕΚΤΟΣ 

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 

FDR ΚΑΙ CVR 

9 ΙΣΧΥΣ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

10 ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΕΚΦΥΓΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

11 ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

12 ΘΕΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΜΕ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ) 

13 ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΑΝΤΩΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΡΟΦΡΕΝΩΝ 

14 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ  

15α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ 
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15β ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΤΗΣΗΣ (AFCS ) 

16 ∆ΙΑΜΗΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

17 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

18 ΚΥΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΤΗΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΝΤΟΛΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΠΡΟΝΕΥΣΗ, ∆ΙΑΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ) 

19 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΝΕΥΣΗΣ 

20 ΡΑ∆ΙΟΫΨΟΜΕΤΡΟ 

21 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΧΝΟΥΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ 

22 ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (LOCALISER) 

23 ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΟ (MARKER BEACON) 

24 ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 

25 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ NAV 1 ΚΑΙ NAV 2 

26 ΑΠΟΣΤΑΣΗ DME 1 ΚΑΙ DME 2 
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27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ 

(SQUAT SWITCH ) 

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ (GPWS) 

29 ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 

30 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ) 

31 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

32 ΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ  
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.770 

Οξυγόνο - Ελάχιστες απαιτήσεις για συµπληρωµατικό οξυγόνο για αεροπλάνα 

µε θάλαµο συµπίεσης κατά τη διάρκεια και µετά από αναγκαστική κάθοδο 

 

Πίνακας 1 

 

α) β) 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΓΙΑ: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 

1. Όλους τους 

επιβαίνοντες στο 

θάλαµο 

διακυβέρνησης, που 

εκτελούν πτητικά 

καθήκοντα στο θάλαµο 

διακυβέρνησης 

Ο συνολικός χρόνος πτήσης όταν το ύψος πίεσης θαλάµου 

υπερβαίνει τα 13.000 ft και ο συνολικός χρόνος πτήσης όταν το ύψος 

πίεσης θαλάµου υπερβαίνει τα 10.000 ft, αλλά δεν υπερβαίνει τα 

13.000 ft µετά τα πρώτα 30 λεπτά σε αυτά τα ύψη, αλλά ο οποίος, σε 

καµία περίπτωση, δεν είναι µικρότερος από: 

i) 30 λεπτά για αεροπλάνα που είναι πιστοποιηµένα να πετούν σε 

ύψη που δεν υπερβαίνουν τα 25.000 ft (Σηµείωση 2) 

ii) 2 ώρες για αεροπλάνα που είναι πιστοποιηµένα να πετούν σε 

ύψη µεγαλύτερα των 25.000 ft (Σηµείωση 3) 

2. Όλα τα απαιτούµενα 

µέλη του πληρώµατος 

θαλάµου επιβατών 

Ο συνολικός χρόνος πτήσης όταν το ύψος πίεσης θαλάµου 

υπερβαίνει τα 13.000 ft, ο οποίος όµως δεν είναι µικρότερος από 30 

λεπτά (Σηµείωση 2) και ο συνολικός χρόνος πτήσης όταν το ύψος 

πίεσης θαλάµου είναι µεγαλύτερο από 10.000 ft, αλλά δεν 

υπερβαίνει τα 13.000 ft µετά τα πρώτα 30 λεπτά σε αυτά τα ύψη. 

3. Το 100% των επιβατών 

(Σηµείωση 5) 

Ο συνολικός χρόνος πτήσης όταν το ύψος πίεσης θαλάµου 

υπερβαίνει τα 15.000 ft, ο οποίος όµως, σε καµία περίπτωση, δεν 

είναι µικρότερος από 10 λεπτά (Σηµείωση 4). 

4. Το 30% των επιβατών 

(Σηµείωση 5) 

Ο συνολικός χρόνος πτήσης όταν το ύψος πίεσης θαλάµου 

υπερβαίνει τα 14.000 ft, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15.000 ft. 

5. Το 10% των επιβατών 

(Σηµείωση 5). 

Ο συνολικός χρόνος πτήσης όταν το ύψος πίεσης θαλάµου 

υπερβαίνει τα 10.000 ft, αλλά δεν υπερβαίνει τα 14.000 ft µετά τα 

πρώτα 30 λεπτά σε αυτά τα ύψη 
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Σηµείωση 1: Η παρεχόµενη τροφοδοσία πρέπει να λαµβάνει υπόψη το ύψος πίεσης θαλάµου 

και την κατανοµή καθόδου για τις συγκεκριµένες διαδροµές. 

 

Σηµείωση 2: Η απαιτούµενη ελάχιστη τροφοδοσία είναι η ποσότητα του οξυγόνου που είναι 

αναγκαία για σταθερό ρυθµό καθόδου από το µέγιστο πιστοποιηµένο 

επιχειρησιακό ύψος του αεροπλάνου στα 10.000 ft σε 10 λεπτά, που 

ακολουθούνται από 20 λεπτά στα 10.000 ft. 

 

Σηµείωση 3: Η απαιτούµενη ελάχιστη τροφοδοσία είναι η ποσότητα του οξυγόνου που είναι 

αναγκαία για σταθερό ρυθµό καθόδου από το µέγιστο πιστοποιηµένο 

επιχειρησιακό ύψος του αεροπλάνου στα 10.000 ft σε 10 λεπτά, που 

ακολουθούνται από 110 λεπτά στα 10.000 ft. Το οξυγόνο που απαιτείται κατά 

JAR-OPS 1.780, στοιχείο α), σηµείο 1, µπορεί να περιληφθεί στον καθορισµό της 

απαιτούµενης τροφοδοσίας. 

 

Σηµείωση 4: Η απαιτούµενη ελάχιστη τροφοδοσία είναι η ποσότητα του οξυγόνου που είναι 

αναγκαία για σταθερό ρυθµό καθόδου από το µέγιστο πιστοποιηµένο 

επιχειρησιακό ύψος του αεροπλάνου στα 15.000 ft. 

 

Σηµείωση 5: Για τους σκοπούς του παρόντος πίνακα, ως «επιβάτες» νοούνται οι επιβάτες που 

πραγµατικά µεταφέρονται, συµπεριλαµβανοµένων και των βρεφών/νηπίων. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.775 

Συµπληρωµατικό οξυγόνο για αεροπλάνα χωρίς θάλαµο συµπίεσης 

 

Πίνακας 1 

 

α β 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΓΙΑ: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 

1. Όλους τους επιβαίνοντες στο 

θάλαµο διακυβέρνησης, που 

εκτελούν πτητικά καθήκοντα 

στο θάλαµο διακυβέρνησης 

Ο συνολικός χρόνος πτήσης σε ύψη πίεσης άνω των 10.000 ft 

2. Όλα τα απαιτούµενα µέλη του 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

Ο συνολικός χρόνος πτήσης σε ύψη πίεσης υπεράνω των 

13.000 ft και για κάθε χρονική περίοδο που υπερβαίνει τα 30 

λεπτά σε ύψη πίεσης υπεράνω των 10.000 ft, αλλά που δεν 

υπερβαίνουν τα 13.000 ft. 

3. Το 100% των επιβατών  

(Βλέπε Σηµείωση) 

Ο συνολικός χρόνος πτήσης σε ύψη πίεσης άνω των 13 000 ft 

4. Το 10% των επιβατών  

(Βλέπε Σηµείωση) 

Ο συνολικός χρόνος πτήσης µετά τα 30 λεπτά σε ύψη πίεσης 

µεγαλύτερα των 10.000 ft, αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 

13.000 ft 

 

Σηµείωση: Για τους σκοπούς του παρόντος πίνακα, ως «επιβάτες» νοούνται οι επιβάτες που 

πραγµατικά µεταφέρονται, συµπεριλαµβανοµένων και των βρεφών/νηπίων ηλικίας 

κάτω των 2 ετών. 
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ΤΜΗΜΑ ΙΒ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

OPS 1.845 

Γενική εισαγωγή 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ουδεµία πτήση εκτελείται εκτός εάν ο απαιτούµενος, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τµήµατος, εξοπλισµός επικοινωνίας και 

αεροναυτιλίας: 

 

1) Έχει εγκριθεί και εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που εφαρµόζονται σχετικά, 

συµπεριλαµβανοµένων των ελάχιστων προτύπων επιδόσεων και των απαιτήσεων 

επιχειρησιακής λειτουργίας και πλοϊµότητας· 

 

2) Έχει εγκατασταθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η αστοχία (βλάβη) οποιασδήποτε µονάδας, η 

οποία είναι απαραίτητη είτε για σκοπούς επικοινωνίας είτε για σκοπούς ναυτιλίας, είτε 

και για τους δύο σκοπούς, δεν έχει ως αποτέλεσµα την αστοχία (βλάβη) άλλης µονάδας 

που είναι απαραίτητη για σκοπούς επικοινωνίας ή ναυτιλίας· 

 

3) Βρίσκεται 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)· και 

 

4) Έχει την κατάλληλη διάταξη, έτσι ώστε εάν µέλος του πληρώµατος πτήσης πρέπει, 

κατά τη διάρκεια της πτήσης και από τη θέση του, να χρησιµοποιήσει τον εξοπλισµό, 

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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β) Τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων του εξοπλισµού επικοινωνίας και ναυτιλίας 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 επιχειρησιακής λειτουργίας και πλοϊµότητας. Εξοπλισµός επικοινωνίας και 

ναυτιλίας, ο οποίος κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της OPS πληροί διαφορετικές 

προδιαγραφές σχεδιασµού και επιδόσεων από εκείνες των ΕΟΤΠ (ΕTSO), µπορεί να 

παραµείνει σε χρήση ή να εγκατασταθεί, εκτός εάν καθορίζονται πρόσθετες απαιτήσεις στο 

παρόν Τµήµα. Εξοπλισµός επικοινωνίας και ναυτιλίας που έχει ήδη εγκριθεί, δεν απαιτείται 

να πληροί αναθεωρηµένη ΕΟΤΠ (ΕTSO) ή αναθεωρηµένη προδιαγραφή πέραν από ΕΟΤΠ 

(ΕTSO), εκτός αν καθορίζεται απαίτηση µε αναδροµική ισχύ. 

 

OPS 1.850 

Εξοπλισµός ασυρµάτου 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν χρησιµοποιεί αεροπλάνο εκτός εάν αυτό φέρει τον απαιτούµενο, για 

το είδος της πτητικής λειτουργίας που εκτελείται, εξοπλισµό ασυρµάτου. 

 

β) Όπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τµήµατος, απαιτούνται δύο ανεξάρτητα 

συστήµατα ασυρµάτου (ξεχωριστά και πλήρη), κάθε σύστηµα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη 

εγκατάσταση κεραίας, εκτός από την περίπτωση όπου χρησιµοποιείται σταθερά 

υποστηριζόµενη ασύρµατη κεραία ή άλλες εγκαταστάσεις κεραιών ισοδύναµης αξιοπιστίας, 

οπότε απαιτείται µόνο µία κεραία. 

 

γ) Ο απαιτούµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω στοιχείου α) εξοπλισµός 

ραδιοεπικοινωνίας, πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας στην αεροναυτική 

συχνότητα επείγουσας ανάγκης των 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Πίνακας ακουστικού επιλογέα 

 

Ο αεροµεταφορέας δεν εκτελεί πτήσεις µε αεροπλάνο σύµφωνα µε τους κανόνες «πτήσης µε 

όργανα» (IFR), εκτός εάν αυτό είναι εξοπλισµένο µε πίνακα ακουστικού επιλογέα, ο οποίος είναι 

προσιτός σε κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης που απαιτείται να τον χρησιµοποιεί. 

 

OPS 1.860 

Εξοπλισµός ασυρµάτου για την εκτέλεση πτήσεων σύµφωνα µε τους κανόνες 

«πτήσης εξ όψεως» (VFR) σε διαδροµές όπου η αεροναυτιλία διεξάγεται 

µε αναφορά σε ευδιάκριτα χαρακτηριστικά σηµεία του εδάφους 

 

Ο αεροµεταφορέας δεν εκτελεί πτήσεις VFR σε διαδροµές όπου η αεροναυτιλία µπορεί να 

διεξάγεται µε αναφορά σε ευδιάκριτα χαρακτηριστικά σηµεία του εδάφους, εκτός εάν το 

αεροπλάνο φέρει τον απαιτούµενο εξοπλισµό ραδιοεπικοινωνίας ώστε, υπό φυσιολογικές συνθήκες 

λειτουργίας, να διεκπεραιώνονται οι ακόλουθες λειτουργίες: 

 

α) Επικοινωνία µε τους ενδεδειγµένους επίγειους σταθµούς· 

 

β) Επικοινωνία µε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από 

οποιοδήποτε σηµείο ελεγχόµενου εναέριου χώρου εντός του οποίου πρόκειται να εκτελούνται 

πτήσεις· και 

 

γ) Λήψη µετεωρολογικών πληροφοριών. 
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OPS 1.865 

Εξοπλισµός επικοινωνίας και ναυτιλίας για την εκτέλεση πτήσεων σύµφωνα µε 

τους κανόνες «πτήσης µε όργανα» (IFR) ή «πτήσης εξ όψεως» (VFR) σε διαδροµές όπου 

η ναυτιλία δεν διεξάγεται µε αναφορά σε ευδιάκριτα χαρακτηριστικά σηµεία του εδάφους 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν εκτελεί πτήσεις IFR ή πτήσεις VFR σε διαδροµές όπου η ναυτιλία δεν 

µπορεί να διεξάγεται µε αναφορά σε ευδιάκριτα χαρακτηριστικά σηµεία του εδάφους, εκτός 

εάν το αεροπλάνο φέρει τον απαιτούµενο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των υπηρεσιών 

εναέριας κυκλοφορίας της(των) περιοχής(χών) επιχειρησιακής λειτουργίας του αεροπλάνου, 

εξοπλισµό ασυρµάτου (εξοπλισµός επικοινωνίας και εξοπλισµός ποµπού δευτερεύοντος 

ραντάρ επιτήρησης (SSR)) και ναυτιλίας. 

 

β) Εξοπλισµός ασυρµάτου. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισµός ασυρµάτου 

περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

 

1) ∆ύο ανεξάρτητα συστήµατα ραδιοεπικοινωνίας, τα οποία είναι απαραίτητα, κάτω από 

κανονικές συνθήκες, για την επικοινωνία µε τον κατάλληλο επίγειο σταθµό από 

οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής, συµπεριλαµβανοµένων των εκτροπών από αυτήν· 

και 

 

2) Ποµπό δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης (SSR), όπως απαιτείται για τη διαδροµή που 

ακολουθείται. 

 

γ) Εξοπλισµός ναυτιλίας. Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι ο εξοπλισµός ναυτιλίας: 

 

1) περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

 

i) Σύστηµα λήψης παγκατευθυντικού ραδιοφάρου πολύ υψηλής συχνότητας (VOR), 

σύστηµα ραδιοπυξίδας (ADF) και σύστηµα µέτρησης αποστάσεων (DME), εκτός 

εάν δεν απαιτείται χρήση του ADF σε καµία φάση της προβλεπόµενης πτήσης, 

οπότε δεν χρειάζεται η εγκατάσταση συστήµατος ADF· 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 310 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

ii) Σύστηµα ενόργανης προσγείωσης (ILS) ή σύστηµα προσγείωσης µε µικροκύµατα 

(MLS), όταν το ILS ή το MLS απαιτείται για σκοπούς ναυτιλίας προσέγγισης· 

 

iii) Σύστηµα λήψης ραδιοφάρου (Marker Beacon), όταν ο ραδιοφάρος είναι 

απαραίτητος για σκοπούς ναυτιλίας προσέγγισης· 

 

iv) Σύστηµα ναυτιλίας δια ραδιοβοηθηµάτων περιοχής, όταν για τη συγκεκριµένη 

διαδροµή πτήσης απαιτείται ναυτιλία δια ραδιοβοηθηµάτων περιοχής· 

 

v) Πρόσθετο σύστηµα µέτρησης αποστάσεων (DME) για οποιαδήποτε διαδροµή, ή 

τµήµα αυτής, στην οποία η ναυτιλία πραγµατοποιείται µε βάση µόνο τα σήµατα 

DME· 

 

vi) Πρόσθετο σύστηµα λήψης παγκατευθυντικού ραδιοφάρου πολύ υψηλής 

συχνότητας (VOR) για κάθε διαδροµή, ή τµήµα αυτής, στην οποία η ναυτιλία 

πραγµατοποιείται µε βάση µόνο τα σήµατα VOR· 

 

vii) Σύστηµα ADF για οποιαδήποτε διαδροµή, ή τµήµα αυτής, στην οποία η ναυτιλία 

πραγµατοποιείται µε βάση µόνο τα σήµατα µη κατευθυντικού ραδιοφάρου NDB· 

ή 

 

2) Συµµορφώνεται µε τον τύπο της απαιτούµενης επίδοσης αεροναυτιλίας (RNP) για 

πτήσεις στον συγκεκριµένο εναέριο χώρο. 

 

δ) Ο αεροµεταφορέας µπορεί να χρησιµοποιεί αεροπλάνο, το οποίο δεν φέρει ADF ή τον 

εξοπλισµό ναυτιλίας που καθορίζεται στο στοιχείο γ), σηµείο1, σηµείο vi) και/ή στοιχείο γ), 

σηµείο 1, σηµείο vii), ανωτέρω, εφόσον το αεροπλάνο φέρει εναλλακτικό εξοπλισµό ο οποίος 

έχει εγκριθεί, για τη συγκεκριµένη διαδροµή πτήσης, από την Αρχή. Η αξιοπιστία και η 

ακρίβεια του εναλλακτικού εξοπλισµού πρέπει να επιτρέπει ασφαλή ναυτιλία στη διαδροµή, 

την οποία πρόκειται να ακολουθήσει το αεροπλάνο. 
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ε) Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι ο εξοπλισµός επικοινωνίας VHF, ο ραδιοφάρος 

ευθυγράµµισης ILS και οι δέκτες VOR που εγκαθίστανται σε αεροπλάνα που πρόκειται να 

πετούν µε IFR έχουν εγκριθεί ως συµµορφούµενοι προς τα πρότυπα επιδόσεων για την 

προστασία από παρεµβολές στα FM. 

 

OPS 1.866 

Ποµποί (Transponder) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν χειρίζεται αεροπλάνο παρά µόνο εφόσον αυτό είναι εφοδιασµένο µε: 

 

1) Ποµπό SSR αναφοράς ύψους πίεσης και 

 

2) Οιοδήποτε άλλο είδος ποµπού SSR που απαιτείται για τη διαδροµή που ακολουθείται. 

 

OPS 1.870 

Πρόσθετος εξοπλισµός ναυτιλίας για την εκτέλεση πτήσεων σε εναέριο χώρο 

µε προδιαγραφές ελάχιστης επίδοσης ναυτιλίας (MNPS) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν εκτελεί πτήσεις µε αεροπλάνο σε εναέριο χώρο µε προδιαγραφές 

ελάχιστης επίδοσης ναυτιλίας (MNPS), εκτός εάν αυτό φέρει εξοπλισµό ναυτιλίας που 

πληροί τις προδιαγραφές ελάχιστης επίδοσης ναυτιλίας, οι οποίες καθορίζονται στο έγγραφο 

ICAO Doc 7030 µε τη µορφή συµπληρωµατικών διαδικασιών περιοχής. 

 

β) Ο απαιτούµενος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος στοιχείου, εξοπλισµός ναυτιλίας, 

πρέπει να είναι ορατός και να µπορεί να χρησιµοποιείται από οποιονδήποτε από τους 

χειριστές του αεροπλάνου από τη θέση εκτέλεσης των καθηκόντων του. 

 

γ) Για την εκτέλεση πτήσεων χωρίς περιορισµούς σε εναέριο χώρο MNPS, το αεροπλάνο πρέπει 

να φέρει δύο ανεξάρτητα συστήµατα αεροναυτιλίας µεγάλης εµβέλειας (LRNS). 
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δ) Για την εκτέλεση πτήσεων σε εναέριο χώρο MNPS κατά µήκος προσχεδιασµένων ειδικών 

διαδροµών, το αεροπλάνο πρέπει να φέρει σύστηµα αεροναυτιλίας µεγάλης εµβέλειας 

(LRNS), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 

 

OPS 1.872 

Εξοπλισµός για την εκτέλεση πτήσεων σε καθορισµένο εναέριο χώρο 

µε ελάχιστα µειωµένου κάθετου διαχωρισµού (RVSM) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι τα αεροπλάνα που εκτελούν πτήσεις σε εναέριο χώρο µε 

ελάχιστα µειωµένου κάθετου διαχωρισµού (RVSM) είναι εξοπλισµένα µε: 

 

1) ∆ύο ανεξάρτητα συστήµατα µέτρησης ύψους· 

 

2) Σύστηµα συναγερµού ύψους· 

 

3) Αυτόµατο σύστηµα ελέγχου ύψους· και 

 

4) Ποµπό δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης (SSR) µε σύστηµα αναφοράς ύψους που 

µπορεί να συνδεθεί µε το σύστηµα µέτρησης απόλυτου ύψους που χρησιµοποιείται για 

τη διατήρηση του απόλυτου ύψους πτήσης. 
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ΤΜΗΜΑ ΙΓ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ 

 

OPS 1.875 

Γενικά 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εκτελεί πτήσεις µε αεροπλάνο µόνο εάν αυτό συντηρείται και διαθέτει 

πιστοποιητικό διάθεσης σε χρήση από κατάλληλα εγκεκριµένο/αποδεκτό, σύµφωνα µε το 

Μέρος 145, οργανισµό συντήρησης, µε την εξαίρεση ότι οι προ πτήσεως επιθεωρήσεις δεν 

είναι απαραίτητο να εκτελούνται από οργανισµό σύµφωνα µε το Μέρος 145. 

 

β) Οι απαιτήσεις συντήρησης αεροπλάνου που είναι απαραίτητες για τη συµµόρφωση προς τις 

απαιτήσεις πιστοποίησης αεροµεταφορέα κατά OPS 1.180 είναι αυτές που ορίζονται στο 

Μέρος Μ. 
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ΤΜΗΜΑ Ι∆ 

ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΤΗΣΗΣ 

 

OPS 1.940 

Σύνθεση του πληρώµατος πτήσης 

(Βλέπε τα Προσαρτήµατα 1 και 2 της OPS 1.940) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Η σύνθεση του πληρώµατος πτήσης και ο αριθµός των µελών του πληρώµατος πτήσης 

σε καθορισµένους σταθµούς πληρώµατος ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 

που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροπλάνου και τηρούν τα ελάχιστα όρια 

που καθορίζουν οι παραπάνω απαιτήσεις. 

 

2) Το πλήρωµα πτήσης περιλαµβάνει και πρόσθετα µέλη, εφόσον απαιτείται από τον τύπο 

της πτητικής λειτουργίας, και ότι δεν είναι κατώτερο του αριθµού που καθορίζεται στο 

εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

3) Το σύνολο των µελών του πληρώµατος πτήσης είναι κάτοχοι κατάλληλης και έγκυρης 

άδειας, η οποία είναι αποδεκτή από την Αρχή, και διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 

και τις ικανότητες, προκειµένου να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντα που τους 

ανατίθενται. 

 

4) Θεσπίζονται διαδικασίες, οι οποίες είναι αποδεκτές από την Αρχή, προκειµένου να 

αποφεύγεται η ταυτόχρονη παρουσία στο αεροπλάνο µελών πληρώµατος πτήσης που 

δεν διαθέτουν πείρα. 
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5) Ένας χειριστής από τα µέλη του πληρώµατος πτήσης, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα 

κυβερνήτη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που διέπουν τις άδειες πληρώµατος πτήσης, 

ορίζεται κυβερνήτης ο οποίος µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση της πτήσης σε άλλο 

χειριστή µε τα κατάλληλα προσόντα· και 

 

6) Εφόσον απαιτείται από το εγχειρίδιο πτήσης του αεροπλάνου ορισµένος χειριστής 

πίνακα συστηµάτων, στο πλήρωµα πτήσης περιλαµβάνεται µέλος πληρώµατος το οποίο 

διαθέτει άδεια ιπτάµενου µηχανικού ή τα κατάλληλα προσόντα µέλους πληρώµατος 

πτήσης, και το οποίο είναι αποδεκτό από την Αρχή. 

 

7) Σε περίπτωση πρόσληψης µελών πληρώµατος πτήσης οι οποίοι δεν είναι µισθωτοί 

και/ή εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες ή ως εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, 

πληρούνται οι απαιτήσεις του τµήµατος Ι∆. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στο συνολικό αριθµό των τύπων ή παραλλαγών αεροπλάνου στους οποίους 

µπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του ένα µέλος του πληρώµατος πτήσης για σκοπούς 

εµπορικής αεροµεταφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στις OPS 1.980 και OPS 1.981, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων 

πρόσληψης του µέλους αυτού από άλλον αεροµεταφορέα. Όσον αφορά τα µέλη του 

πληρώµατος που απασχολούνται από τον αεροµεταφορέα ως κυβερνήτες, θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρώσει αρχική εκπαίδευση του αεροµεταφορέα στην ολοκληρωµένη 

αξιοποίηση πληρώµατος (CRM) πριν να ξεκινήσουν εκτέλεση πτήσεων γραµµής χωρίς 

επιτήρηση, εκτός εάν έχουν ήδη ολοκληρώσει αρχικό κύκλο µαθηµάτων CRM από 

αεροµεταφορέα. 

 

β) Ελάχιστο πλήρωµα πτήσης για πτητικές λειτουργίες σε συνθήκες πτήσης µε όργανα (IFR) ή 

τη νύκτα. Στο πλαίσιο πτητικών λειτουργιών σε συνθήκες πτήσης µε όργανα (IFR) ή τη 

νύκτα, ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Το ελάχιστο πλήρωµα πτήσης είναι δύο χειριστές για όλα τα αεροπλάνα µε 

ελικοστροβιλοκινητήρες που διαθέτουν µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων 

επιβατών µεγαλύτερη από 9, καθώς και για όλα τα αεροπλάνα µε στροβιλοκινητήρες· ή 
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2) Η πτητική λειτουργία αεροπλάνων, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από το στοιχείο 

β), σηµείο 1, ανωτέρω, εκτελείται από έναν και µόνο χειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται οι απαιτήσεις του Προσαρτήµατος 2 της OPS 1.940. Εάν δεν ικανοποιούνται 

οι απαιτήσεις του Προσαρτήµατος 2, το ελάχιστο πλήρωµα πτήσης είναι 2 χειριστές. 

 

JAR-OPS 1.943 

Αρχική εκπαίδευση του αεροµεταφορέα στην ολοκληρωµένη αξιοποίηση πληρώµατος (CRM) 

 

α) Εάν ένα µέλος του πληρώµατος πτήσης δεν έχει προηγουµένως ολοκληρώσει την αρχική 

εκπαίδευση του αεροµεταφορέα στην ολοκληρωµένη αξιοποίηση πληρώµατος (CRM) (είτε 

πρόκειται για νέους υπαλλήλους είτε για νέο προσωπικό), τότε ο αεροµεταφορέας φροντίζει 

ώστε το µέλος του πληρώµατος πτήσης να ολοκληρώσει αρχικό κύκλο εκπαίδευσης 

αεροµεταφορέα στην CRM. Οι νέοι υπάλληλοι ολοκληρώνουν την αρχική τους εκπαίδευση 

αεροµεταφορέα στην CRM το πρώτο έτος της συνεργασίας τους µε τον αεροµεταφορέα. 

 

β) Εάν το µέλος του πληρώµατος πτήσης δεν έχει προηγουµένως λάβει εκπαίδευση στον τοµέα 

«ανθρώπινος παράγων», τότε πρέπει να ολοκληρώσει θεωρητικό κύκλο, βασιζόµενο στο 

πρόγραµµα ανθρώπινων επιδόσεων και ορίων για Πτυχίο Χειριστή Αεροπλάνων Εναερίων 

Γραµµών (ATPL) (βλ. τις απαιτήσεις για την έκδοση αδειών πληρώµατος πτήσης) πριν από 

την αρχική εκπαίδευση του αεροµεταφορέα στην CRM ή σε συνδυασµό µε αυτήν. 

 

γ) Την αρχική εκπαίδευση στην CRM αναλαµβάνει τουλάχιστον ένας εκπαιδευτής CRM, 

αποδεκτός από την Αρχή, ο οποίος µπορεί να επικουρείται από ειδικούς σε συγκεκριµένους 

τοµείς. 

 

δ) Η αρχική εκπαίδευση στην CRM πραγµατοποιείται βάσει αναλυτικού προγράµµατος 

θεµάτων, το οποίο περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 317 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

OPS 1.945 

Μετεκπαίδευση και έλεγχος 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.945) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Σε περίπτωση αλλαγής τύπου ή κατηγορίας αεροπλάνου, για την οποία απαιτείται νέα 

ικανότητα τύπου ή κατηγορίας, κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης ολοκληρώνει 

σειρά µαθηµάτων ικανότητας τύπου η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την 

έκδοση αδειών πληρώµατος πτήσης· 

 

2) Κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης ολοκληρώνει σειρά µαθηµάτων µετατροπής 

παρεχόµενη από τον αεροµεταφορέα, πριν από την έναρξη εκτέλεσης πτήσεων γραµµής 

χωρίς επιτήρηση· 

 

i) Σε περίπτωση αλλαγής αεροπλάνου, για το οποίο απαιτείται νέα ικανότητα τύπου 

ή κατηγορίας· ή 

 

ii) Σε περίπτωση αλλαγής αεροµεταφορέα· 

 

3) Η µετεκπαίδευση διεξάγεται από ειδικευµένο προσωπικό, βάσει αναλυτικού 

προγράµµατος θεµάτων, το οποίο περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εντάσσει στοιχεία CRM στην 

µετεκπαίδευση είναι ειδικευµένο· 
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4) Το εύρος της εκπαίδευσης που απαιτείται κατά την µετεκπαίδευση που παρέχεται από 

τον αεροµεταφορέα καθορίζεται µετά από προσεκτική εξέταση της προηγούµενης 

εκπαίδευσης του µέλους του πληρώµατος πτήσης, όπως αυτή έχει καταγραφεί στα 

αρχεία εκπαίδευσης του εν λόγω µέλους, που καθορίζονται στην OPS 1.985· 

 

5) Τα ελάχιστα πρότυπα καταλληλότητας και πείρας, που απαιτούνται για τα µέλη του 

πληρώµατος πτήσης πριν από την έναρξη µετεκπαίδευσης, καθορίζονται στο εγχειρίδιο 

πτητικής λειτουργίας· 

 

6) Κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης υποβάλλεται στους ελέγχους που απαιτούνται από 

την OPS 1.965, στοιχείο β), καθώς και την εκπαίδευση και τους ελέγχους που 

απαιτούνται από την OPS 1.965, στοιχείο δ), πριν από την έναρξη εκτέλεσης πτήσεων 

γραµµής µε επιτήρηση· 

 

7) Μετά την ολοκλήρωση πτήσης γραµµής µε επιτήρηση, διενεργείται ο έλεγχος που 

απαιτείται από την OPS 1.965, στοιχείο γ)· 

 

8) Μετά την έναρξη σειράς µαθηµάτων µετεκπαίδευσης από τον αεροµεταφορέα, το µέλος 

του πληρώµατος πτήσης δεν αναλαµβάνει πτητικά καθήκοντα σε άλλο τύπο ή 

κατηγορία µέχρις ότου συµπληρωθεί ή ολοκληρωθεί η σειρά µαθηµάτων· και 

 

9) Στα µαθήµατα µετεκπαίδευσης εντάσσονται στοιχεία CRM. 

 

β) Σε περίπτωση αλλαγής τύπου ή κατηγορίας αεροπλάνου, ο έλεγχος που απαιτείται από την 

OPS 1.965, στοιχείο β), µπορεί να συνδυαστεί µε εξέταση επιδεξιότητας σε ικανότητα τύπου 

ή κατηγορίας βάσει των απαιτήσεων για την έκδοση αδειών πληρώµατος πτήσης. 
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γ) Οι σειρές µαθηµάτων µετεκπαίδευσης από τον αεροµεταφορέα και µαθηµάτων ικανότητας 

τύπου ή κατηγορίας που απαιτούνται για την έκδοση αδειών πληρώµατος πτήσης µπορούν να 

συνδυάζονται. 

 

OPS 1.950 

Εκπαίδευση διαφορών και εξοικείωσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το µέλος του πληρώµατος πτήσης ολοκληρώνει: 

 

1) Εκπαίδευση στις διαφορές η οποία απαιτεί πρόσθετες γνώσεις και εκπαίδευση σε 

κατάλληλη για το αεροπλάνο εκπαιδευτική συσκευή: 

 

i) Εφόσον πρόκειται για πτητική λειτουργία διαφορετικής παραλλαγής αεροπλάνου 

του ίδιου ή διαφορετικού τύπου που ανήκει στην ίδια κατηγορία µε τα αεροπλάνα 

που εκτελούν τρέχουσα πτητική λειτουργία· ή 

 

ii) Εφόσον αλλάζει ο εξοπλισµός και/ή οι διαδικασίες των τύπων ή των παραλλαγών 

που εκτελούν τρέχουσα πτητική λειτουργία· 

 

2) Εκπαίδευση εξοικείωσης η οποία απαιτεί την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων: 

 

i) Εφόσον πρόκειται για πτητική λειτουργία άλλου αεροπλάνου του ιδίου τύπου ή 

παραλλαγής· ή 

 

ii) Εφόσον αλλάζει ο εξοπλισµός ή/και οι διαδικασίες των τύπων ή των παραλλαγών 

που βρίσκονται σε τρέχουσα πτητική λειτουργία. 
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β) Ο αεροµεταφορέας καθορίζει στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας τις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες απαιτείται εκπαίδευση στις διαφορές ή εκπαίδευση εξοικείωσης. 

 

OPS 1.955 

∆ιορισµός κυβερνήτη 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι για την προαγωγή του συγκυβερνήτη στη θέση του 

κυβερνήτη και για εκείνους που αναλαµβάνουν καθήκοντα κυβερνήτη: 

 

1) Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας καθορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο πείρας, το οποίο 

πρέπει να είναι αποδεκτό από την Αρχή, και 

 

2) Για χειρισµούς πολλαπλών πληρωµάτων, ο χειριστής ολοκληρώνει κατάλληλη σειρά 

µαθηµάτων για κυβερνήτες. 

 

β) Η σειρά µαθηµάτων για κυβερνήτες που απαιτείται από το στοιχείο α), σηµείο 2), ανωτέρω, 

πρέπει να καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και να περιλαµβάνει τουλάχιστον 

τα ακόλουθα: 

 

1) Εκπαίδευση σε SDT (συµπεριλαµβανοµένης της πτητικής εκπαίδευσης σε αερογραµµή) 

και/ή σε πτητική εκπαίδευση· 

 

2) Έλεγχο ικανότητας από τον αεροµεταφορέα σε σχέση µε τα καθήκοντα του κυβερνήτη· 

 

3) Τα καθήκοντα του κυβερνήτη· 

 

4) Εκπαίδευση κυβερνήτη σε γραµµή µε επιτήρηση. Οι χειριστές που διαθέτουν ήδη τα 

κατάλληλα προσόντα για το συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου, απαιτείται να καλύπτουν 

τουλάχιστον 10 τοµείς· 
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5) Ολοκλήρωση ελέγχου γραµµής κυβερνήτη, κατά την OPS 1.965, στοιχείο γ), και 

αξιολόγηση αρµοδιοτήτων στη διαδροµή και το αεροδρόµιο, κατά την OPS 1.975· και 

 

6) Στοιχεία ολοκληρωµένης αξιοποίησης πληρώµατος. 

 

OPS 1.960 

Κυβερνήτες - Κάτοχοι αδείας επαγγελµατία χειριστή 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Κάτοχοι αδείας επαγγελµατία χειριστή δεν ασκούν καθήκοντα κυβερνήτη αεροπλάνου 

το οποίο έχει πιστοποιηθεί στο εγχειρίδιο πτήσης του για πτητική λειτουργία 

µονοµελούς πληρώµατος, εκτός: 

 

i) Εάν ο χειριστής έχει ένα ελάχιστο αριθµό 500 ωρών συνολικού χρόνου πτήσης ή 

διαθέτει έγκυρη ικανότητα πτήσεως µε όργανα, εφόσον εκτελείται πτητική 

λειτουργία µεταφοράς επιβατών στο πλαίσιο των κανόνων «πτήσεως εξ όψεως» 

(VFR), εκτός ακτίνας 50 nm από το αεροδρόµιο αναχώρησης· ή 
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ii) Εάν ο χειριστής έχει ένα ελάχιστο αριθµό 700 ωρών συνολικού χρόνου πτήσης, οι 

οποίες περιλαµβάνουν 400 ώρες µε την ιδιότητα του κυβερνήτη (σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις που διέπουν τις άδειες πληρώµατος πτήσης), εκ των οποίων οι 100 

έχουν εκτελεσθεί στο πλαίσιο «πτήσεων µε όργανα» (IFR), και οι οποίες 

περιλαµβάνουν 40 ώρες πτητικής λειτουργίας σε πολυκινητήρια αεροπλάνα, 

εφόσον εκτελείται πτητική λειτουργία πολυκινητήριου τύπου αεροπλάνου, στο 

πλαίσιο των κανόνων «πτήσεως µε όργανα» (IFR). Οι 400 ώρες µε την ιδιότητα 

του κυβερνήτη µπορούν να αντικατασταθούν από τις ώρες χειρισµού µε την 

ιδιότητα του συγκυβερνήτη, δεδοµένου ότι δύο ώρες πτήσης µε την ιδιότητα του 

συγκυβερνήτη ισοδυναµούν µε µία ώρα µε την ιδιότητα του κυβερνήτη, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ώρες πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο καθιερωµένου 

συστήµατος πληρώµατος πολλαπλών χειριστών που καθορίζεται στο εγχειρίδιο 

πτητικής λειτουργίας· 

 

2) Εκτός από το στοιχείο α), σηµείο 1, περίπτωση ii), ανωτέρω, εφόσον εκτελείται πτητική 

λειτουργία «πτήσης µε όργανα» (IFR) µε την ιδιότητα του µοναδικού χειριστή, 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο Προσάρτηµα 2 της OPS 1.940· και 

 

3) Στην περίπτωση χειρισµών πληρώµατος από πολλαπλούς χειριστές, εκτός από το 

στοιχείο α), σηµείο 1, ανωτέρω, και πριν ο χειριστής αναλάβει καθήκοντα κυβερνήτη, 

έχει ολοκληρωθεί η σειρά µαθηµάτων για κυβερνήτες που καθορίζεται στην OPS 

1.955, στοιχείο α), σηµείο 2). 
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OPS 1.965 

Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχος 

(Βλέπε Προσαρτήµατα 1 και 2 της OPS 1.965) 

 

α) Γενικά. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης ακολουθεί περιοδική εκπαίδευση και υποβάλλεται 

σε έλεγχο και ότι το σύνολο της εν λόγω περιοδικής εκπαίδευσης και ελέγχου αφορούν 

τον τύπο ή την παραλλαγή του αεροπλάνου, στην οποία το µέλος του πληρώµατος 

πτήσης εκτελεί πτητικά καθήκοντα· 

 

2) Το πρόγραµµα περιοδικής εκπαίδευσης και ελέγχου καθορίζεται στο εγχειρίδιο 

πτητικής λειτουργίας και εγκρίνεται από την Αρχή· 

 

3) Η περιοδική εκπαίδευση διεξάγεται από το ακόλουθο προσωπικό: 

 

i) Εκπαίδευση εδάφους και επανεκπαίδευση - από προσωπικό που διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα· 

 

ii) Εκπαίδευση σε αεροπλάνο/STD - από εκπαιδευτή ικανότητας τύπου (TRI), 

εκπαιδευτή ικανότητας κατηγορίας (CRI) ή, στην περίπτωση εκπαίδευσης σε 

STD, από εκπαιδευτή συνθετικής πτήσης (SFI), υπό την προϋπόθεση ότι ο TRI, ο 

CRI ή ο SFI πληροί τις απαιτήσεις του αεροµεταφορέα όσον αφορά την πείρα και 

τις γνώσεις, ώστε να επαρκούν για τη διδασκαλία των θεµάτων που καθορίζονται 

στο στοιχείο α, σηµείο 1, σηµείο i), στοιχεία Α και Β, του Προσαρτήµατος 1 της 

OPS 1.965· 

 

iii) Εκπαίδευση στον εξοπλισµό επείγουσας ανάγκης και ασφαλείας - από προσωπικό 

που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα· και 
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iv) Ολοκληρωµένη αξιοποίηση πληρώµατος (CRM): 

 

Α) Ενσωµάτωση στοιχείων CRM σε όλες τις φάσεις της περιοδικής 

εκπαίδευσης - από όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό που συµµετέχει στην 

περιοδική εκπαίδευση. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το προσωπικό 

που συµµετέχει στην περιοδική εκπαίδευση διαθέτει τα απαραίτητα 

προσόντα προκειµένου να εντάσσει στοιχεία CRM σε αυτή την εκπαίδευση· 

 

Β) Κατά ενότητες εκπαίδευση στην CRM - από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτή 

CRM, αποδεκτό από την Αρχή, ο οποίος µπορεί να επικουρείται από 

ειδικούς σε συγκεκριµένους τοµείς. 

 

4) Ο περιοδικός έλεγχος διεξάγεται από το ακόλουθο προσωπικό: 

 

i) Έλεγχοι ικανότητας από τον αεροµεταφορέα - από εξεταστή ικανότητας τύπου 

(TRE), εξεταστή ικανότητας κατηγορίας (CRE) ή, εάν ο έλεγχος 

πραγµατοποιείται σε STD, από TRE, CRE ή από εξεταστή συνθετικής πτήσης 

(SFE), εκπαιδευµένο σε θέµατα CRM και στην αξιολόγηση ικανοτήτων CRM· 

 

ii) Έλεγχοι γραµµής- από κυβερνήτες µε τα απαραίτητα προσόντα, που διορίζονται 

από τον αεροµεταφορέα και είναι αποδεκτοί από την Αρχή· 

 

iii) Έλεγχοι εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης και ασφαλείας - από προσωπικό που 

διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. 
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β) Έλεγχος ικανότητας αεροµεταφορέα 

 

1) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

i) Κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης υποβάλλεται σε ελέγχους ικανότητας από 

τον αεροµεταφορέα, προκειµένου να αποδείξει τις ικανότητές του στο πλαίσιο της 

εκτέλεσης κανονικών και µη κανονικών διαδικασιών, καθώς και διαδικασιών 

επείγουσας ανάγκης, και 

 

ii) Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς εξωτερική οπτική αναφορά, εφόσον το µέλος του 

πληρώµατος πτήσης καλείται να εκτελέσει πτητική λειτουργία στα πλαίσια 

«πτήσης µε όργανα» (ΙFR)· 

 

iii) Κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης υποβάλλεται σε ελέγχους ικανότητας από 

τον αεροµεταφορέα, οι οποίοι αποτελούν µέρος της εκπαίδευσης του κανονικού 

πληρώµατος πτήσης. 

 

2) Η περίοδος ισχύος του ελέγχου ικανότητας αεροµεταφορέα είναι 6 ηµερολογιακοί 

µήνες, πέραν του υπολοίπου του µήνα έκδοσης. Εφόσον ο έλεγχος διενεργείται εντός 

των τελευταίων 3 ηµερολογιακών µηνών ισχύος του προηγούµενου ελέγχου ικανότητας 

από τον αεροµεταφορέα, η περίοδος ισχύος παρατείνεται από την ηµέρα έκδοσης έως 

και 6 ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του προηγούµενου 

ελέγχου ικανότητας από τον αεροµεταφορέα. 

 

γ) Έλεγχος γραµµής. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης 

υποβάλλεται σε έλεγχο γραµµής στο αεροπλάνο, προκειµένου να αποδείξει την ικανότητά 

του στο πλαίσιο της εκτέλεσης κανονικών πτητικών λειτουργιών γραµµής, οι οποίες 

περιγράφονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Η περίοδος ισχύος του ελέγχου γραµµής 

είναι 12 ηµερολογιακοί µήνες, εκτός του υπολοίπου του µήνα έκδοσης. Εφόσον ο έλεγχος 

διενεργείται εντός των τελευταίων 3 ηµερολογιακών µηνών ισχύος του προηγούµενου 

ελέγχου γραµµής, η περίοδος ισχύος παρατείνεται από την ηµέρα έκδοσης έως και 12 

ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του προηγούµενου ελέγχου 

γραµµής. 
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δ) Εκπαίδευση και έλεγχος εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης και ασφαλείας. Ο αεροµεταφορέας 

εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος πτήσης ακολουθεί εκπαίδευση και υποβάλλεται 

σε έλεγχο σχετικά µε τη θέση και τη χρήση του συνόλου του εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης 

και ασφαλείας που µεταφέρεται στο αεροπλάνο. Η περίοδος ισχύος του ελέγχου εξοπλισµού 

επείγουσας ανάγκης και ασφαλείας είναι 12 ηµερολογιακοί µήνες, εκτός του υπολοίπου του 

µήνα έκδοσης. Εφόσον ο έλεγχος διενεργείται εντός των τελευταίων 3 ηµερολογιακών µηνών 

ισχύος του προηγούµενου ελέγχου επείγουσας ανάγκης και ασφαλείας, η περίοδος ισχύος 

παρατείνεται από την ηµεροµηνία έκδοσης έως και 12 ηµερολογιακούς µήνες από την 

ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του προηγούµενου ελέγχου εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης 

και ασφαλείας. 

 

ε) CRM. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Σε όλες τις σχετικές φάσεις της περιοδικής εκπαίδευσης ενσωµατώνονται στοιχεία 

CRM· και 

 

2) Όλα τα µέλη του πληρώµατος πτήσης ακολουθούν ειδική κατά ενότητες εκπαίδευση 

στην CRM. Όλα τα κύρια θέµατα της εκπαίδευσης στην CRM καλύπτονται εντός 

περιόδου που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη. 

 

στ) Εκπαίδευση εδάφους και επανεκπαίδευση. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος 

του πληρώµατος πτήσης ακολουθεί εκπαίδευση εδάφους και επανεκπαίδευση τουλάχιστον 

κάθε 12 ηµερολογιακούς µήνες. Εφόσον η εκπαίδευση πραγµατοποιείται εντός 

3 ηµερολογιακών µηνών, πριν από τη λήξη της ισχύος της περιόδου των 12 ηµερολογιακών 

µηνών η επόµενη εκπαίδευση εδάφους και επανεκπαίδευση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 

12 ηµερολογιακών µηνών από την αρχική ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης εκπαίδευσης 

εδάφους και επανεκπαίδευσης. 
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ζ) Εκπαίδευση σε αεροπλάνο/STD. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του 

πληρώµατος πτήσης ακολουθεί εκπαίδευση σε αεροπλάνο/STD τουλάχιστον κάθε 12 

ηµερολογιακούς µήνες. Εφόσον η εκπαίδευση πραγµατοποιείται εντός 3 ηµερολογιακών 

µηνών, πριν από τη λήξη της ισχύος της περιόδου των 12 ηµερολογιακών µηνών, η επόµενη 

εκπαίδευση σε αεροπλάνο/STD πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 12 ηµερολογιακών µηνών από 

την αρχική ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης εκπαίδευσης σε αεροπλάνο/STD. 

 

OPS 1.968 

Προσόντα χειριστή για την εκτέλεση πτητικής λειτουργίας από οποιαδήποτε θέση χειριστή 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.968) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Ο χειριστής, στον οποίο µπορεί να ανατεθεί πτητική λειτουργία από οποιαδήποτε θέση 

χειριστού, έχει ολοκληρώσει κατάλληλη εκπαίδευση και έχει υποβληθεί στον 

κατάλληλο έλεγχο· και 

 

2) Το πρόγραµµα εκπαίδευσης και ελέγχου καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας και είναι αποδεκτό από την Αρχή. 
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OPS 1.970 

Πρόσφατη πείρα 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Χειριστής ο οποίος δεν έχει πραγµατοποιήσει τρεις απογειώσεις και τρεις προσγειώσεις 

κατά τις προηγούµενες 90 ηµέρες ως χειριστής σε αεροπλάνο ή σε προσοµοιωτή 

πτήσης του ιδίου τύπου/κατηγορίας, δεν εξουσιοδοτείται να χειριστεί αεροπλάνο ως 

µέρος του ελάχιστου πιστοποιηµένου πληρώµατος, είτε ως χειριστής που πετάει είτε ως 

χειριστής που δεν πετάει το αεροπλάνο. 

 

2) Χειριστής ο οποίος δεν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας πτήσεως µε όργανα δεν 

εξουσιοδοτείται να χειρίζεται αεροπλάνο τη νύκτα ως κυβερνήτης, εκτός εάν έχει 

πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µία προσγείωση τη νύκτα κατά τις προηγούµενες 90 

ηµέρες ως χειριστής που πετάει το αεροπλάνο, ή σε προσοµοιωτή πτήσης, του ιδίου 

τύπου/κατηγορίας. 

 

β) Η περίοδος των 90 ηµερών που ορίζεται στο στοιχείο α), σηµεία 1) και 2) δύναται να 

παραταθεί έως και 120 ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον εκτελείται πτήση γραµµής υπό την 

επιτήρηση εκπαιδευτή ή εξεταστή ικανότητας τύπου. Για περιόδους µεγαλύτερες των 120 

ηµερών, οι απαιτήσεις πρόσφατης πείρας ικανοποιούνται µε την εκτέλεση µίας εκπαιδευτικής 

πτήσης ή µε τη χρήση εγκεκριµένου προσοµοιωτή πτήσης ή του τύπου του αεροπλάνου που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 
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OPS 1.975 

Αξιολόγηση αρµοδιοτήτων στη διαδροµή και στο αεροδρόµιο 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο χειριστής, πριν από το διορισµό του ως κυβερνήτη, ή 

ως χειριστή στον οποίο ο κυβερνήτης ενδέχεται να αναθέσει την εκτέλεση της πτήσης, έχει 

αποκτήσει επαρκείς γνώσεις σχετικά µε τη διαδροµή που πρόκειται να διανύσει και µε τα 

αεροδρόµια (συµπεριλαµβανοµένων και των αεροδροµίων εναλλαγής), καθώς και τις 

εγκαταστάσεις και διαδικασίες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 

 

β) Η περίοδος ισχύος της αξιολόγησης αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο της διαδροµής και του 

αεροδροµίου είναι 12 ηµερολογιακοί µήνες, πέραν του υπολοίπου: 

 

1) του µήνα της αξιολόγησης, ή 

 

2) του µήνα της τελευταίας πτητικής λειτουργίας στη συγκεκριµένη διαδροµή ή στο 

αεροδρόµιο. 

 

γ) Η αξιολόγηση αρµοδιοτήτων στη διαδροµή και το αεροδρόµιο επικυρώνεται εκ νέου µέσω 

της εκτέλεσης πτητικής λειτουργίας στη διαδροµή ή το αεροδρόµιο, εντός της περιόδου 

ισχύος που καθορίζεται στο στοιχείο β), ανωτέρω. 

 

δ) Εφόσον επικυρώνεται εκ νέου εντός των τελευταίων 3 ηµερολογιακών µηνών ισχύος της 

προηγούµενης αξιολόγησης στη διαδροµή και το αεροδρόµιο, η περίοδος ισχύος παρατείνεται 

από την ηµεροµηνία που η εν λόγω αξιολόγηση επικυρώνεται εκ νέου έως και 12 

ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης αξιολόγησης 

αρµοδιοτήτων στη διαδροµή και το αεροδρόµιο. 
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OPS 1.978 

Προηγµένο πρόγραµµα αξιολόγησης 

 

α) Οι περίοδοι ισχύος των OPS 1.965 και 1.970 δύναται να παραταθούν, εφόσον η Αρχή έχει 

εγκρίνει προηγµένο πρόγραµµα αξιολόγησης το οποίο καταρτίζεται από τον αεροµεταφορέα. 

 

β) Το προηγµένο πρόγραµµα αξιολόγησης πρέπει να περιλαµβάνει εκπαίδευση και ελέγχους, οι 

οποίοι εξασφαλίζουν και διαφυλάττουν ένα επίπεδο ικανοτήτων αντίστοιχο προς εκείνο που 

ορίζουν οι διατάξεις των OPS 1.945, 1.965 και 1.970. 

 

OPS 1.980 

Άσκηση καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές αεροπλάνων 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.980) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι δεν εκτελείται πτητική λειτουργία περισσοτέρων του ενός 

τύπων ή παραλλαγών αεροπλάνου από µέλος του πληρώµατος πτήσης, εκτός εάν το εν λόγω 

µέλος διαθέτει τη σχετική ικανότητα. 

 

β) Στο πλαίσιο της πτητικής λειτουργίας περισσότερων του ενός τύπων ή παραλλαγών 

αεροπλάνου, ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι διαφορές και/ή οι οµοιότητες µεταξύ των 

συγκεκριµένων αεροπλάνων δικαιολογούν τέτοιου είδους πτητικές λειτουργίες, λαµβάνοντας 

υπόψη τα παρακάτω: 

 

1) το επίπεδο της τεχνολογικής υποδοµής· 

 

2) τις επιχειρησιακές διαδικασίες· 
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3) τα χαρακτηριστικά επίγειας εξυπηρέτησης. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι µέλος του πληρώµατος πτήσης, που χειρίζεται 

περισσότερους από έναν τύπους ή παραλλαγές αεροπλάνου, συµµορφώνεται προς όλες τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο Τµήµα Ι∆ για κάθε τύπο ή παραλλαγή, εκτός εάν η Αρχή 

έχει επιτρέψει παρεκκλίσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκπαίδευσης, ελέγχων και πρόσφατης 

πείρας. 

 

δ) Ο αεροµεταφορέας καθορίζει στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας κατάλληλες διαδικασίες 

και/ή επιχειρησιακούς περιορισµούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Αρχή, για κάθε 

πτητική λειτουργία περισσότερων του ενός τύπων ή παραλλαγών αεροπλάνου, οι οποίες 

καλύπτουν: 

 

1) Το ελάχιστο επίπεδο πείρας των µελών του πληρώµατος πτήσης· 

 

2) Το ελάχιστο επίπεδο πείρας σε ένα τύπο ή µία παραλλαγή, πριν από την έναρξη 

εκπαίδευσης ή πτητικής λειτουργίας σε άλλο τύπο ή παραλλαγή· 

 

3) Τη διαδικασία, βάση της οποίας το πλήρωµα πτήσης που διαθέτει τα προσόντα για ένα 

τύπο ή µια παραλλαγή, θα εκπαιδευτεί και θα αποκτήσει προσόντα για άλλο τύπο ή 

παραλλαγή· 

 

4) Όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις πρόσφατης πείρας για κάθε τύπο ή παραλλαγή. 
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OPS 1.981 

Πτητική λειτουργία ελικοπτέρου και αεροπλάνου 

 

α) Σε περίπτωση που µέλος πληρώµατος πτήσης ασκεί πτητικά καθήκοντα τόσο σε ελικόπτερα 

όσο και σε αεροπλάνα: 

 

1) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι πτητικές λειτουργίες του ελικοπτέρου και του 

αεροπλάνου περιορίζονται σε ένα τύπο για το καθένα. 

 

2) Ο αεροµεταφορέας καθορίζει στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας κατάλληλες 

διαδικασίες και/ή επιχειρησιακούς περιορισµούς, που έχουν εγκριθεί από την Αρχή. 

 

OPS 1.985 

Αρχεία εκπαίδευσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας: 

 

1) Τηρεί αρχεία για το σύνολο των εκπαιδεύσεων, ελέγχων και αξιολογήσεων που 

καθορίζονται στις OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 και 1.975, οι οποίες αφορούν µέλος 

του πληρώµατος πτήσης· και 

 

2) Θέτει στη διάθεση του εν λόγω µέλους του πληρώµατος πτήσης, κατόπιν αίτησης, τα 

αρχεία του συνόλου των µαθηµάτων µετατροπής, καθώς και των περιοδικών 

εκπαιδεύσεων και ελέγχων. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.940 

Αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της πτήσης µελών του πληρώµατος πτήσης 

 

α) Μέλος του πληρώµατος πτήσης δύναται να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια αυτής, στο 

πλαίσιο των καθηκόντων του στα χειριστήρια, από άλλο µέλος του εν λόγω πληρώµατος, το 

οποίο διαθέτει τα κατάλληλα προς τούτο προσόντα. 

 

β) Αντικατάσταση του κυβερνήτη 

 

1) Ο κυβερνήτης µπορεί να αναθέσει την εκτέλεση της πτήσης σε: 

 

i) Άλλο κυβερνήτη που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, ή 

 

ii) Για πτητικές λειτουργίες που εκτελούνται µόνον πάνω από τα 200 ft, σε χειριστή 

ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που καθορίζει το στοιχείο γ) κατωτέρω. 

 

γ) Ελάχιστες απαιτήσεις για την αντικατάσταση κυβερνήτη από χειριστή: 

 

1) Άδεια χειριστή εναερίων γραµµών σε ισχύ· 

 

2) Εκπαίδευση µετατροπής και έλεγχος (συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης 

ικανότητας τύπου), σύµφωνα µε την OPS 1.945· 

 

3) Το σύνολο της περιοδικής εκπαίδευσης και των ελέγχων, σύµφωνα µε την OPS 1.965 

και OPS 1.968· και 

 

4) Αξιολόγηση αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο της διαδροµής σύµφωνα µε την OPS 1.975· 
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δ) Αντικατάσταση συγκυβερνήτη 

 

1) Ο συγκυβερνήτης µπορεί να αντικατασταθεί από: 

 

i) Άλλον χειριστή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα· ή 

 

ii) Αντικαταστάτη συγκυβερνήτη πτήσης που έχει αξιολογηθεί όπως ορίζεται 

λεπτοµερώς στο στοιχείο ε), κατωτέρω. 

 

ε) Ελάχιστες απαιτήσεις για τον αντικαταστάτη συγκυβερνήτη πτήσης: 

 

1) Ισχύουσα άδεια επαγγελµατία χειριστή ο οποίος διαθέτει ικανότητα πτήσης µε όργανα· 

 

2) Εκπαίδευση και έλεγχος µετατροπής, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης 

ικανότητας τύπου, όπως ορίζεται στην OPS 1.945, µε εξαίρεση την απαίτηση σχετικά 

µε την εκπαίδευση απογείωσης και προσγείωσης· 

 

3) Το σύνολο της περιοδικής εκπαίδευσης και των ελέγχων, κατά την OPS 1.965, µε 

εξαίρεση την απαίτηση σχετικά µε την εκπαίδευση απογείωσης και προσγείωσης, και 

 

4) Πτητική λειτουργία µε την ιδιότητα του συγκυβερνήτη µόνο σε συνθήκες πορείας και 

όχι κάτω από επίπεδο πτήσης 200. 

 

5) ∆εν απαιτείται η κατά την OPS 1.970 πρόσφατη πείρα. Ωστόσο, ο χειριστής πρέπει να 

διαθέτει πρόσφατη πείρα σε εξοµοιωτή πτήσης και να ακολουθεί επανεκπαίδευση 

πτήσης ανά χρονικά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τις 90 ηµέρες. Η εν λόγω 

επανεκπαίδευση µπορεί να συνδυάζεται µε την εκπαίδευση κατά την OPS 1.965. 
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στ) Αντικατάσταση του χειριστή πίνακα συστηµάτων. Ο χειριστής πίνακα συστηµάτων δύναται 

να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης από µέλος του πληρώµατος, που είναι 

κάτοχος άδειας ιπταµένου µηχανικού, ή από µέλος του πληρώµατος πτήσης µε προσόντα 

αποδεκτά από την Αρχή. 

 

Προσάρτηµα 2 της OPS 1.940 

Πτητικές λειτουργίες µονοµελούς πληρώµατος σε «πτήση µε όργανα» ή κατά τη νύκτα 

 

α) Τα αεροπλάνα κατά την OPS 1.940, στοιχείο β), σηµείο 2), µπορούν να τεθούν σε πτητική 

λειτουργία από ένα και µόνο χειριστή σε «πτήση µε όργανα» (IFR) ή κατά τη νύκτα, όταν 

ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

1) Εφόσον ο αεροµεταφορέας εντάσσει στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας πρόγραµµα 

µετατροπής και επανεκπαίδευσης χειριστή, το οποίο περιλαµβάνει τις πρόσθετες 

απαιτήσεις για πτητική λειτουργία µονοµελούς πληρώµατος· 

 

2) Ειδικότερα, οι διαδικασίες που αφορούν τον θάλαµο διακυβέρνησης πρέπει να 

περιλαµβάνουν: 

 

i) Χειρισµό κινητήρα και επίγεια εξυπηρέτηση επείγουσας ανάγκης· 

 

ii) Χρήση του καταλόγου ενεργειών σε περιπτώσεις κανονικών και µη κανονικών 

διαδικασιών, καθώς και διαδικασιών επείγουσας ανάγκης· 

 

iii) Επικοινωνία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας· 

 

iv) ∆ιαδικασίες αναχώρησης και προσέγγισης· 
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v) Χειρισµό αυτόµατου πιλότου, και 

 

vi) Χρήση απλοποιηµένων εγγράφων πτήσης· 

 

3) Οι απαιτούµενοι από την OPS 1.965 περιοδικοί έλεγχοι για την περίπτωση µονοµελούς 

πληρώµατος διεξάγονται στον τύπο ή την κατηγορία του αεροπλάνου και σε 

περιβάλλον που είναι αντιπροσωπευτικό της πτητικής λειτουργίας· 

 

4) Ο χειριστής πρέπει να διαθέτει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 50 ωρών στο συγκεκριµένο 

τύπο ή κατηγορία αεροπλάνου στο πλαίσιο πτήσεων µε όργανα, από τις οποίες οι 10 

ώρες να αφορούν καθήκοντα διακυβέρνησης, και 

 

5) η ελάχιστη απαιτούµενη πρόσφατη πείρα για χειριστή που ασκεί καθήκοντα στο 

πλαίσιο πτητικής λειτουργίας µονοµελούς πληρώµατος σε πτήση µε όργανα ή κατά τη 

νύκτα, αντιστοιχεί σε 5 πτήσεις µε όργανα µε την ιδιότητα του µοναδικού χειριστή, 

συµπεριλαµβανοµένων 3 προσεγγίσεων µε όργανα, οι οποίες διεξήχθησαν κατά τη 

διάρκεια των προηγουµένων 90 ηµερών στον τύπο ή την κατηγορία του αεροπλάνου. Η 

εν λόγω απαίτηση µπορεί να αντικατασταθεί από έλεγχο προσέγγισης µε όργανα, στον 

τύπο ή την κατηγορία του αεροπλάνου. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.945 

Σειρά µαθηµάτων µετατροπής από τον αεροµεταφορέα 

 

α) Η σειρά µαθηµάτων µετατροπής που παρέχεται από τον αεροµεταφορέα περιλαµβάνει: 

 

1) Εκπαίδευση και διενέργεια ελέγχων εδάφους, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων 

του αεροπλάνου, των κανονικών και µη κανονικών διαδικασιών, καθώς και των 

διαδικασιών επείγουσας ανάγκης· 
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2) Εκπαίδευση και διενέργεια ελέγχων σχετικά µε τον εξοπλισµό επείγουσας ανάγκης και 

ασφαλείας, οι οποίοι πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης 

στο αεροπλάνο· 

 

3) εκπαίδευση και διενέργεια ελέγχων σε εξοµοιωτή αεροπλάνου/πτήσης, και 

 

4) εκτέλεση πτήσης γραµµής υπό επιτήρηση και διενέργεια ελέγχου γραµµής. 

 

β) Η σειρά µαθηµάτων µετατροπής διεξάγεται βάση της σειράς που καθορίζεται στο στοιχείο α), 

ανωτέρω. 

 

γ) Μετά την ολοκλήρωση µαθηµάτων µετεκπαίδευσης Μηδενικού Χρόνου Πτήσης (Zero Flight 

Time Conversion Course), ο χειριστής: 

 

1) Ξεκινά, εντός 15 ηµερών, εκτέλεση πτήσεων γραµµής µε επιτήρηση· και 

 

2) Πραγµατοποιεί τις τέσσερις αρχικές του απογειώσεις και προσγειώσεις στο αεροπλάνο, 

καθισµένος σε κάθισµα χειριστή, υπό την επιτήρηση ενός TRI Α). 

 

δ) Στο µάθηµα µετατροπής εντάσσονται στοιχεία ολοκληρωµένης αξιοποίησης πληρώµατος και 

διδάσκονται από προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. 

 

ε) Σε περίπτωση που µέλος του πληρώµατος πτήσης δεν έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν σειρά 

µαθηµάτων µετατροπής από τον αεροµεταφορέα, ο τελευταίος εξασφαλίζει ότι, εκτός από το 

στοιχείο α), ανωτέρω, το εν λόγω µέλος του πληρώµατος ακολουθεί εκπαίδευση γενικού 

χαρακτήρα σε σχέση µε την παροχή πρώτων βοηθειών και, κατά περίπτωση, εκπαίδευση 

αναγκαστικής προσθαλάσσωσης χρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό στο νερό. 
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Προσάρτηµα 1 στην OPS 1.965 

Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχος - Χειριστές 

 

α) Περιοδική εκπαίδευση.- Η περιοδική εκπαίδευση περιλαµβάνει: 

 

1) εκπαίδευση εδάφους και επανεκπαίδευση· 

 

i) Το πρόγραµµα της εκπαίδευσης εδάφους και επανεκπαίδευσης περιλαµβάνει: 

 

Α) Συστήµατα αεροπλάνου· 

 

Β) ∆ιαδικασίες και απαιτήσεις πτητικής λειτουργίας, συµπεριλαµβανόµενης 

της αφαίρεσης του πάγου (αποπαγοποίησης) και της αποφυγής δηµιουργίας 

πάγου (αντιπαγοποίησης), καθώς και της αδιαθεσίας χειριστή, και 

 

Γ) Ατύχηµα/συµβάν και ανασκόπηση του γεγονότος. 

 

ii) Οι γνώσεις που αποκοµίζονται από την εκπαίδευση εδάφους και την 

επανεκπαίδευση εξετάζονται βάσει ερωτηµατολογίου ή άλλων κατάλληλων 

µεθόδων. 

 

2) Εκπαίδευση σε αεροπλάνο/STD· 

 

i) Το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε αεροπλάνο/STD καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να 

έχουν καλυφθεί όλες οι µείζονες αστοχίες των συστηµάτων του αεροπλάνου και 

οι διαδικασίες που συνδέονται µε αυτές κατά τη διάρκεια των 3 προηγουµένων 

ετών. 
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ii) Σε περίπτωση εκτέλεσης ελιγµών µε κινητήρα εκτός λειτουργίας, η βλάβη 

κινητήρα πρέπει να εξοµοιώνεται. 

 

iii) Η εκπαίδευση σε αεροπλάνο/STD δύναται να συνδυαστεί µε τον έλεγχο 

ικανότητας από τον αεροµεταφορέα. 

 

3) Εκπαίδευση σχετικά µε τον εξοπλισµό ασφαλείας και επείγουσας ανάγκης· 

 

i) Το πρόγραµµα εκπαίδευσης σχετικά µε τον εξοπλισµό ασφαλείας και επείγουσας 

ανάγκης δύναται να συνδυαστεί µε τον έλεγχο εξοπλισµού ασφαλείας και επείγουσας 

ανάγκης· το εν λόγω πρόγραµµα διεξάγεται στο αεροπλάνο ή σε κατάλληλη 

εναλλακτική εκπαιδευτική συσκευή. 

 

ii) Το ετήσιο πρόγραµµα εκπαίδευσης σχετικά µε τον εξοπλισµό ασφαλείας και 

επείγουσας ανάγκης, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

Α) Πραγµατική εφαρµογή σωσιβίων γιλέκων, κατά περίπτωση· 

 

Β) Πραγµατική εφαρµογή προστατευτικής αναπνευστικής συσκευής, κατά 

περίπτωση· 

 

Γ) Πραγµατικός χειρισµός συσκευών πυρόσβεσης· 

 

∆) Οδηγίες σχετικά µε τη θέση και τη χρήση του συνόλου του εξοπλισµού 

ασφαλείας και επείγουσας ανάγκης που µεταφέρεται στο αεροπλάνο· 

 

Ε) Οδηγίες σχετικά µε τη θέση και τη χρήση όλων των τύπων εξόδων, και 

 

ΣΤ) ∆ιαδικασίες ασφαλείας. 
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iii) Ανά τριετία το πρόγραµµα εκπαίδευσης πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

Α) Πραγµατική λειτουργία όλων των τύπων εξόδων· 

 

Β) Επίδειξη της µεθόδου χρήσης του ολισθητήρα, κατά περίπτωση· 

 

Γ) Πραγµατική επιχείρηση πυρόσβεσης µε τη χρήση εξοπλισµού ο οποίος είναι 

αντιπροσωπευτικός του εξοπλισµού του συγκεκριµένου αεροπλάνου, στο πλαίσιο 

πραγµατικής ή σε συνθήκες προσοµοίωσης πυρκαγιάς, εκτός της περίπτωσης των 

πυροσβεστήρων µε halon, όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτική µέθοδος, 

η οποία είναι αποδεκτή από την Αρχή· 

 

∆) Τις επιπτώσεις του καπνού σε κλειστό χώρο και την πραγµατική χρήση του 

συνόλου του σχετικού εξοπλισµού σε περιβάλλον προσοµοίωσης το οποίο έχει 

κατακλυστεί από καπνό· 

 

Ε) Πραγµατικό χειρισµό φωτοβολίδων, αληθινών ή σε συνθήκες προσοµοίωσης, 

κατά περίπτωση· και 

 

ΣΤ) Επίδειξη σχετικά µε τη χρήση της(των) σωσίβιας(ων) λέµβου(ων), κατά 

περίπτωση. 

 

4) Εκπαίδευση ολοκληρωµένης αξιοποίησης πληρώµατος 

 

i) Σε όλες τις σχετικές φάσεις της περιοδικής εκπαίδευσης θα ενσωµατώνονται 

στοιχεία CRM και 
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ii) Θα συγκροτηθεί ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης στην CRM, διαρθρωµένο σε ενότητες, 

που θα καλύπτει όλα τα κύρια θέµατα της εκπαίδευσης στην CRM εντός περιόδου που 

δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, ως εξής: 

 

Α) ∆ιαδοχή ανθρώπινων σφαλµάτων και σφαλµάτων αξιοπιστίας, πρόληψη και 

ανίχνευση σφαλµάτων· 

 

Β) Συνήθειες της εταιρείας όσον αφορά την ασφάλεια, SOPs, οργανωτικοί 

παράγοντες· 

 

Γ) Στρες, διαχείριση του στρες, κόπωση και εγρήγορση· 

 

∆) Λήψη και επεξεργασία πληροφοριών, επίγνωση της κατάστασης, διαχείριση 

φόρτου εργασίας· 

 

Ε) Λήψη αποφάσεων· 

 

ΣΤ) Επικοινωνία και συντονισµός εντός και εκτός του θαλάµου διακυβέρνησης· 

 

Ζ) Ηγεσία και οµαδική συµπεριφορά, συνεργία· 

 

Η) Αυτοµατισµοί και φιλοσοφία της χρήσης των αυτοµατισµών (εάν ισχύει για τον 

τύπο)· 

 

Θ) Συγκεκριµένες διαφορές αναλόγως του τύπου· 

 

Ι) Μελέτες βασιζόµενες σε συγκεκριµένες περιπτώσεις· 
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ΙΑ) Πρόσθετοι τοµείς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, οι οποίοι έχουν εντοπισθεί 

στο πρόγραµµα πρόληψης ατυχηµάτων και ασφάλειας πτήσης (βλ. OPS 1.037). 

 

β) ∆ιενέργεια περιοδικών ελέγχων. Η διενέργεια περιοδικών ελέγχων περιλαµβάνει: 

 

1) Έλεγχο ικανότητας από τον αεροµεταφορέα 

 

i) Κατά περίπτωση, οι έλεγχοι ικανότητας από τον αεροµεταφορέα περιλαµβάνουν 

τους ακόλουθους ελιγµούς: 

 

Α) Ματαιωθείσα απογείωση, εφόσον υπάρχει διαθέσιµος εξοµοιωτής πτήσης· 

σε διαφορετική περίπτωση πραγµατοποιούνται µόνο ασκήσεις επαφής των 

τροχών του αεροπλάνου στο διάδροµο· 

 

Β) Απογείωση µε βλάβη κινητήρα µεταξύ V1 και V2 ή µόλις το επιτρέψουν οι 

όροι ασφαλείας· 

 

Γ) Προσέγγιση ακριβείας µε όργανα στα ελάχιστα µε ένα κινητήρα εκτός 

λειτουργίας, στην περίπτωση πολυκινητηρίων αεροπλάνων· 

 

∆) Προσέγγιση µη ακριβείας στα ελάχιστα· 

 

Ε) Αποτυχηµένη προσέγγιση µε όργανα από τα ελάχιστα µε ένα κινητήρα 

εκτός λειτουργίας, στην περίπτωση πολυκινητηρίων αεροπλάνων· και 
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ΣΤ) Προσγείωση µε ένα κινητήρα εκτός λειτουργίας. Για µονοκινητήρια 

αεροπλάνα απαιτείται η πρακτική εφαρµογή αναγκαστικής προσγείωσης. 

 

ii) Σε περίπτωση εκτέλεσης ελιγµών µε κινητήρα εκτός λειτουργίας, πρέπει να 

εξοµοιώνεται η βλάβη του κινητήρα. 

 

iii) Εκτός από τους ελέγχους που καθορίζονται στο σηµείο i), περιπτώσεις Α) έως 

ΣΤ), ανωτέρω, οι απαιτήσεις που διέπουν την έκδοση αδειών πληρώµατος πτήσης 

πρέπει να ολοκληρώνονται κάθε 12 µήνες και µπορούν να συνδυάζονται µε τον 

έλεγχο ικανότητας από τον αεροµεταφορέα. 

 

iv) Για χειριστή που εκτελεί πτητικές λειτουργίες µόνο στο πλαίσιο «πτήσεων εξ 

όψεως» (VFR), οι έλεγχοι που καθορίζονται στο σηµείο i), περιπτώσεις Γ) έως 

Ε), ανωτέρω, µπορούν να παραλειφθούν, µε εξαίρεση την προσέγγιση και 

επανακύκλωση πολυκινητήριου αεροπλάνου µε ένα κινητήρα εκτός λειτουργίας. 

 

v) Οι έλεγχοι ικανότητας από τον αεροµεταφορέα πρέπει να διενεργούνται από 

εξεταστή ικανότητας τύπου. 

 

2) Έλεγχοι εξοπλισµού ασφαλείας και επείγουσας ανάγκης. Οι τοµείς οι οποίοι πρόκειται 

να αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης αντιστοιχούν στους τοµείς που καλύφθηκαν από 

την εκπαίδευση σύµφωνα µε το στοιχείο α), σηµείο 3, ανωτέρω. 

 

3) Έλεγχοι γραµµής 

 

i) Οι έλεγχοι γραµµής πρέπει να εξασφαλίζουν την ικανότητα εκτέλεσης κατά 

τρόπο ικανοποιητικό πλήρους πτητικής λειτουργίας γραµµής, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών προ και µετά την πτήση, και της χρήσης 

του διαθέσιµου εξοπλισµού, όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας. 
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ii) Το πλήρωµα πτήσης πρέπει να αξιολογείται µε βάση τις ικανότητές του στο 

πλαίσιο της ολοκληρωµένης αξιοποίησης πληρώµατος (CRM), σύµφωνα µε 

µεθοδολογία αποδεκτή από την Αρχή και δηµοσιευµένη στο εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας Σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι: 

 

Α) Να ανατροφοδοτήσει συλλογικά και ατοµικά το πλήρωµα και να 

χρησιµεύσει στον εντοπισµό αναγκών επανεκπαίδευσης· και· 

 

Β) Να χρησιµεύσει στη βελτίωση του συστήµατος εκπαίδευσης στην CRM. 

 

iii) Σε περίπτωση ανάθεσης σε χειριστές καθηκόντων ιπταµένου και µη ιπταµένου 

χειριστή, πρέπει να διενεργείται έλεγχος των εν λόγω χειριστών ως προς τα 

παραπάνω καθήκοντα. 

 

iv) Οι έλεγχοι γραµµής πρέπει να ολοκληρώνονται σε αεροπλάνο. 

 

v) Οι έλεγχοι γραµµής πρέπει να διενεργούνται από κυβερνήτες που διορίζονται από 

τον αεροµεταφορέα και είναι αποδεκτοί από την Αρχή. Το πρόσωπο που 

διενεργεί τον έλεγχο γραµµής, το οποίο περιγράφεται στην OPS 1.965, στοιχείο 

α), σηµείο 4, σηµείο ii), πρέπει να είναι εκπαιδευµένο σε έννοιες CRM και στην 

αξιολόγηση ικανοτήτων CRM και καταλαµβάνει θέση παρατηρητή, εφόσον 

υπάρχει. Στην περίπτωση λειτουργιών longhaul όπου µεταφέρεται πρόσθετο 

πλήρωµα πτήσης, το πρόσωπο αυτό µπορεί να αναλαµβάνει καθήκοντα 

αντικαταστάτη χειριστή πτήσης και δεν θα κάθεται στα χειριστήρια κατά την 

απογείωση, την αναχώρηση, την αρχική πλεύση, την κάθοδο, την προσέγγιση και 

την προσγείωση. Οι αξιολογήσεις του όσον αφορά την CRM θα βασίζονται 

αποκλειστικά σε παρατηρήσεις κατά την αρχική ενηµέρωση, την ενηµέρωση 

θαλάµου επιβατών, την ενηµέρωση θαλάµου διακυβέρνησης και κατά τις φάσεις 

στις οποίες καταλαµβάνει τη θέση του παρατηρητή. 
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Προσάρτηµα 2 της OPS 1.965 

Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχος - Χειριστές πίνακα συστηµάτων 

 

α) Η περιοδική εκπαίδευση και ο έλεγχος για χειριστές πίνακα συστηµάτων ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις που αφορούν τους χειριστές, καθώς και τα ενδεχόµενα πρόσθετα εξειδικευµένα 

καθήκοντα, παραλείποντας τους τοµείς εκπαίδευσης που σχετίζονται µε τους χειριστές 

πίνακα συστηµάτων. 

 

β) Η περιοδική εκπαίδευση και ο έλεγχος για χειριστές πίνακα συστηµάτων πραγµατοποιείται, 

σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, παράλληλα µε την περιοδική εκπαίδευση και τον έλεγχο 

χειριστή. 

 

γ) Ο έλεγχος γραµµής διενεργείται από κυβερνήτη που διορίζεται από τον αεροµεταφορέα και 

είναι αποδεκτός από την Αρχή, ή από ένα εκπαιδευτή ή εξεταστή ικανότητας τύπου χειριστών 

πίνακα συστηµάτων. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.968 

Προσόντα χειριστή για την εκτέλεση πτητικής λειτουργίας από οποιαδήποτε θέση χειριστή 

 

α) Οι κυβερνήτες, τα καθήκοντα των οποίων απαιτούν, επίσης, χειρισµό από τη δεξιά θέση του 

χειριστηρίου, καθώς και άσκηση καθηκόντων συγκυβερνήτη, ή οι κυβερνήτες οι οποίοι 

υποχρεούνται να εκτελούν καθήκοντα εκπαίδευσης και εξέτασης από τη δεξιά θέση, 

ολοκληρώνουν πρόσθετη εκπαίδευση και υποβάλλονται σε ελέγχους, όπως καθορίζεται στο 

εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, παράλληλα µε τους ελέγχους ικανότητας από τον 

αεροµεταφορέα που καθορίζονται στην OPS 1.965, στοιχείο β). Η πρόσθετη αυτή 

εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

1) Βλάβη κινητήρα κατά τη διάρκεια της απογείωσης· 

 

2) Προσέγγιση µε ένα κινητήρα εκτός λειτουργίας και επανακύκλωση· και 
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3) Προσγείωση µε ένα κινητήρα εκτός λειτουργίας. 

 

β) Σε περίπτωση εκτέλεσης ελιγµών µε κινητήρα εκτός λειτουργίας, πρέπει να εξοµοιώνεται η 

βλάβη του κινητήρα. 

 

γ) Σε περίπτωση εκτέλεσης χειρισµών από τη δεξιά θέση, οι απαιτούµενοι από την OPS έλεγχοι 

σχετικά µε το χειρισµό από την αριστερή θέση πρέπει, επιπλέον, να είναι έγκυροι και 

πρόσφατοι. 

 

δ) Ο χειριστής που αντικαθιστά τον κυβερνήτη αποδεικνύει την πείρα του σχετικά µε ασκήσεις 

και διαδικασίες, παράλληλα µε τη διενέργεια ελέγχων ικανότητας από τον αεροµεταφορέα, 

σύµφωνα µε την OPS 1.965, στοιχείο β), οι οποίες κανονικά δεν θα υπάγονταν στην 

αρµοδιότητα του αντικαταστάτη χειριστή. Η άσκηση µπορεί να διεξαχθεί από οποιαδήποτε 

θέση, εφόσον δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ δεξιάς και αριστερής θέσης (για 

παράδειγµα, λόγω της χρήσης αυτόµατου πιλότου). 

 

ε) Ο χειριστής, εκτός του κυβερνήτη που καταλαµβάνει την αριστερή θέση, αποδεικνύει την 

πείρα του σχετικά µε ασκήσεις και διαδικασίες, παράλληλα µε τη διενέργεια ελέγχων 

ικανότητας από τον αεροµεταφορέα, σύµφωνα µε την OPS 1.965, στοιχείο β), οι οποίες σε 

διαφορετική περίπτωση θα υπάγονταν στην αρµοδιότητα του κυβερνήτη, στο πλαίσιο της 

άσκησης των καθηκόντων του µε την ιδιότητα του µη ιπτάµενου χειριστή. Η άσκηση µπορεί 

να διεξαχθεί από οποιαδήποτε θέση, εφόσον δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

δεξιάς και αριστερής θέσης (για παράδειγµα, λόγω της χρήσης αυτόµατου πιλότου). 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.980 

Άσκηση καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές αεροπλάνων 

 

α) Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων από µέλος του πληρώµατος πτήσης σε περισσότερες από 

µία κατηγορίες, τύπους, ή παραλλαγές αεροπλάνου (χειριστής πολλαπλών τύπων), που 

περιλαµβάνονται στις ισχύουσες απαιτήσεις περί αδειών πληρωµάτων πτήσης, όχι όµως στο 

πλαίσιο ενιαίας καταχώρισης αδείας, ο αεροµεταφορέας πρέπει να συµµορφώνεται προς τα 

ακόλουθα: 

 

1) Απαγορεύεται σε µέλος του πληρώµατος πτήσης να χειρίζεται πάνω από: 

 

i) Τρεις τύπους ή παραλλαγές αεροπλάνου µε κινητήρες εµβόλων· ή 

 

ii) Τρεις τύπους ή παραλλαγές στροβιλοελικοφόρου αεροπλάνου· ή 

 

iii) Ένα τύπο ή παραλλαγή στροβιλοελικοφόρου αεροπλάνου και ένα τύπο ή 

παραλλαγή αεροπλάνου µε κινητήρα εµβόλων· ή 

 

vi) Ένα τύπο ή παραλλαγή στροβιλοελικοφόρου αεροπλάνου και κάθε αεροπλάνου 

στο πλαίσιο συγκεκριµένης κατηγορίας. 

 

2) Την OPS 1.965 για κάθε τύπο ή παραλλαγή στο πλαίσιο πτητικής λειτουργίας, εκτός 

εάν ο αεροµεταφορέας έχει παρουσιάσει ειδικές διαδικασίες και/ή επιχειρησιακούς 

περιορισµούς, που είναι αποδεκτοί από την Αρχή. 
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β) Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων από µέλος του πληρώµατος πτήσης σε περισσότερους 

από έναν τύπους ή παραλλαγές αεροπλάνου, στο πλαίσιο µίας ή περισσοτέρων καταχωρίσεων 

αδείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις άδειες πληρώµατος πτήσης (χειριστής πολλαπλών 

τύπων), ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Το ελάχιστο συµπλήρωµα πληρώµατος πτήσης, που καθορίζεται στο εγχειρίδιο 

πτητικής λειτουργίας, είναι το ίδιο για κάθε τύπο ή παραλλαγή που πρόκειται να τεθεί 

σε πτητική λειτουργία· 

 

2) Μέλος του πληρώµατος πτήσης δεν χειρίζεται περισσότερους από δύο τύπους ή 

παραλλαγές αεροπλάνου, για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή καταχώριση αδείας· και 

 

3) Μόνο τα αεροπλάνα που καλύπτονται από µία καταχώρισης αδείας εκτελούν πτητικές 

λειτουργίες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εκτέλεσης πτητικών καθηκόντων, εκτός 

εάν ο αεροµεταφορέας έχει θεσπίσει διαδικασίες προκειµένου να εξασφαλιστεί επαρκής 

χρόνος για προετοιµασία. 

 

Σηµείωση: Σε περιπτώσεις που αφορούν περισσότερες από µία καταχωρίσεις αδείας, βλ. 

στοιχεία γ) και δ) στη συνέχεια. 

 

γ) Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων από µέλος του πληρώµατος πτήσης σε περισσότερους 

από έναν τύπους ή παραλλαγές αεροπλάνου που περιλαµβάνονται στις άδειες πληρωµάτων 

πτήσης (χειριστής ενός τύπου και χειριστής πολλαπλών τύπων), αλλά όχι στο πλαίσιο ενιαίας 

καταχώρισης αδείας, ο αεροµεταφορέας πρέπει να συµµορφώνεται προς τα ακόλουθα: 

 

1) Το στοιχείο β), σηµεία 1), 2) και 3), ανωτέρω· 

 

2) Το στοιχείο δ), κατωτέρω. 
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δ) Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων από µέλος του πληρώµατος πτήσης σε περισσότερους 

από έναν τύπους ή παραλλαγές αεροπλάνου που περιλαµβάνονται στις άδειες πληρωµάτων 

πτήσης (χειριστής πολλαπλών τύπων), όχι όµως στο πλαίσιο ενιαίας καταχώρισης αδείας, ο 

αεροµεταφορέας πρέπει να συµµορφώνεται προς τα ακόλουθα: 

 

1) Το στοιχείο β), σηµεία 1), 2) και 3), ανωτέρω· 

 

2) Πριν από την χρήση των προνοµίων που παρέχουν 2 καταχωρίσεις αδείας: 

 

i) Τα µέλη του πληρώµατος πτήσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει δύο διαδοχικούς 

ελέγχους ικανότητας από τον αεροµεταφορέα και πρέπει να διαθέτουν 500 ώρες 

στη σχετική θέση πληρώµατος στο πλαίσιο εµπορικών αεροπορικών µεταφορών 

µε τον ίδιο αεροµεταφορέα. 

 

ii) Στην περίπτωση χειριστή που διαθέτει πείρα µε συγκεκριµένο αεροµεταφορέα και 

κάνει χρήση των προνοµίων 2 καταχωρίσεων αδείας, και ο οποίος στη συνέχεια 

προάγεται στη διακυβέρνηση ενός από τους εν λόγω τύπους µε τον ίδιο 

αεροµεταφορέα, η απαιτούµενη ελάχιστη πείρα µε την ιδιότητα του κυβερνήτη 

είναι 6 µήνες και 300 ώρες, ενώ ο χειριστής πρέπει να έχει ολοκληρώσει 2 

διαδοχικούς ελέγχους ικανότητας από τον αεροµεταφορέα προτού καταστεί και 

πάλι ικανός να κάνει χρήση των 2 καταχωρίσεων αδείας. 

 

3) Πριν από την έναρξη εκπαίδευσης και άσκησης καθηκόντων σε άλλο τύπο ή 

παραλλαγή αεροπλάνου, τα µέλη του πληρώµατος πτήσης πρέπει να έχουν 

συµπληρώσει 3 µήνες και 150 ώρες πτήσης µε το βασικό αεροπλάνο, ενώ στην περίοδο 

αυτή πρέπει να περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος ικανότητας. 

 

4) Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου γραµµής στο νέο τύπο αεροπλάνου, πρέπει 

να πραγµατοποιηθούν 50 ώρες πτήσης ή να καλυφθούν 20 τοµείς αποκλειστικά σε 

αεροπλάνα της νέας ικανότητας τύπου. 
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5) Την OPS 1.970 για κάθε τύπο που χειρίζεται, εκτός εάν η Αρχή έχει επιτρέψει 

παρεκκλίσεις, σύµφωνα µε το σηµείο 7, κατωτέρω. 

 

6) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας απαιτείται πείρα πτήσεων γραµµής για κάθε 

τύπο αεροπλάνου πρέπει να καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

7) Εφόσον ζητούνται παρεκκλίσεις µε σκοπό τον περιορισµό των απαιτήσεων 

εκπαίδευσης, ελέγχων και πρόσφατης πείρας µεταξύ διαφορετικών τύπων αεροπλάνων, 

ο αεροµεταφορέας πρέπει να παράσχει διευκρινίσεις στην Αρχή σχετικά µε τους τοµείς 

για τους οποίους δεν απαιτείται επανάληψη για κάθε τύπο ή παραλλαγή, λόγω της 

ύπαρξης οµοιοτήτων. 

 

i) Η OPS 1.965, στοιχείο β) απαιτεί τη διενέργεια δύο ελέγχων ικανότητας ετησίως 

από τον αεροµεταφορέα. Σε περίπτωση που συµφωνείται παρέκκλιση, σύµφωνα 

µε το σηµείο 7, ανωτέρω, προκειµένου να εναλλάσσονται οι έλεγχοι ικανότητας 

από τον αεροµεταφορέα µεταξύ των δύο τύπων αεροπλάνου, κάθε έλεγχος 

ικανότητας από τον αεροµεταφορέα επικυρώνει τον αντίστοιχο έλεγχο για τον 

άλλο τύπο. Οι σχετικές απαιτήσεις περί αδειών πληρώµατος πτήσης 

ικανοποιούνται, υπό τον όρο ότι η περίοδος µεταξύ των ελέγχων ικανότητας 

αδείας δεν υπερβαίνει αυτή που καθορίζεται στον ισχύοντα κανονισµό περί 

χορήγησης αδειών πληρώµατος πτήσης για κάθε τύπο. Επιπλέον, η σχετική και η 

εγκεκριµένη περιοδική εκπαίδευση πρέπει να καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας. 

 

ii) Η OPS 1.965, στοιχείο γ), απαιτεί ετήσιο έλεγχο γραµµής. Σε περίπτωση που 

συµφωνείται παρέκκλιση σύµφωνα µε το σηµείο 7, ανωτέρω, προκειµένου να 

εναλλάσσονται οι έλεγχοι γραµµής µεταξύ διαφορετικών τύπων ή παραλλαγών, 

κάθε έλεγχος γραµµής επικυρώνει και τον αντίστοιχο έλεγχο γραµµής για τον 

άλλο τύπο ή την άλλη παραλλαγή. 
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iii) Η ετήσια εκπαίδευση και ο έλεγχος εξοπλισµού ασφαλείας και επείγουσας 

ανάγκης πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων για κάθε τύπο. 

 

8) Την OPS 1.965 σχετικά µε την πτητική λειτουργία κάθε τύπου ή παραλλαγής, εκτός εάν 

η Αρχή έχει επιτρέψει παρεκκλίσεις, σύµφωνα µε το σηµείο 7, ανωτέρω. 

 

ε) Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων από µέλος του πληρώµατος πτήσης σε συνδυασµούς 

τύπων ή παραλλαγών αεροπλάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους κανονισµούς περί αδειών 

πληρώµατος πτήσης (µονοµελές πλήρωµα κατηγορίας και χειριστής πολλαπλών τύπων), ο 

αεροµεταφορέας πρέπει να αποδείξει ότι έχουν εγκριθεί ειδικές διαδικασίες και/ή 

επιχειρησιακοί περιορισµοί, σύµφωνα µε την OPS 1.980, στοιχείο δ). 
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ΤΜΗΜΑ ΙΕ 

ΠΛΗΡΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 

OPS 1.988 

Εφαρµογή 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλα τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος και τους κανόνες ασφαλείας που 

ισχύουν για το πλήρωµα θαλάµου επιβατών. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών» 

νοείται το µέλος του πληρώµατος, πλην των µελών του πληρώµατος πτήσης, το οποίο ασκεί, προς 

το συµφέρον της ασφάλειας των επιβατών, καθήκοντα τα οποία του αναθέτει ο αεροµεταφορέας ή 

ο κυβερνήτης στο θάλαµο επιβατών του αεροπλάνου. 

 

OPS 1.989 

Αναγνώριση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλα τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών φέρει τη 

στολή του πληρώµατος θαλάµου επιβατών του αεροµεταφορέα και ότι αναγνωρίζονται µε 

ευχέρεια από τους επιβάτες ως µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 

 

β) Τα µέλη του λοιπού προσωπικού, όπως το ιατρικό προσωπικό, το προσωπικό ασφαλείας, οι 

παιδοκόµοι, συνοδοί, το τεχνικό προσωπικό, οι υπεύθυνοι ψυχαγωγίας, οι διερµηνείς, που 

αναλαµβάνουν καθήκοντα στο θάλαµο επιβατών, δεν φέρουν στολή µε την οποία θα 

µπορούσαν να αναγνωρίζονται από τους επιβάτες ως µέλη του πληρώµατος του θαλάµου 

επιβατών, εκτός εάν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο παρόν Τµήµα 

και οιεσδήποτε άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 
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OPS 1.990 

Αριθµός και σύνθεση του πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί επιχειρησιακό αεροπλάνο, το οποίο 

διαθέτει µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων επιβατών µεγαλύτερη των 19 θέσεων, 

εφόσον µεταφέρει έναν, ή περισσότερους επιβάτες, παρά µόνο εάν τουλάχιστον ένα µέλος 

του πληρώµατος θαλάµου επιβατών περιλαµβάνεται στο πλήρωµα µε σκοπό την εκτέλεση 

των καθηκόντων που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, µε γνώµονα την 

ασφάλεια των επιβατών. 

 

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

ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο ελάχιστος αριθµός πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

αντιστοιχεί, ανάλογα µε το ποιός είναι ο υψηλότερος: 

 

1) Σε ένα µέλος πληρώµατος θαλάµου ανά 50 θέσεις επιβατών, ή ανά τµήµα 50 θέσεων 

επιβατών οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο θάλαµο του αεροπλάνου· ή 

 

2) Στον αριθµό του πληρώµατος θαλάµου επιβατών το οποίο συµµετείχε ενεργά στη 

σχετική επίδειξη εκκένωσης επείγουσας ανάγκης, ή στον αριθµό που υποτίθεται ότι 

συµµετείχε στη σχετική επίδειξη· ωστόσο, εάν η µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση 

θέσεων επιβατών είναι µικρότερη από τον αριθµό των θέσεων που εκκενώθηκαν κατά 

τη διάρκεια της επίδειξης κατά τουλάχιστον 50 θέσεις, τότε είναι δυνατή η µείωση του 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών κατά ένα µέλος για κάθε σύνολο 50 θέσεων, κατά το 

οποίο η µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση θέσεων επιβατών είναι χαµηλότερη από την 

πιστοποιηµένη µέγιστη χωρητικότητα. 

 

γ) Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η Αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον αεροµεταφορέα να 

συµπεριλάβει επιπλέον µέλη στο πλήρωµα θαλάµου επιβατών. 
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δ) Σε περίπτωση απρόβλεπτης µεταβολής συνθηκών, ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών µπορεί να µειωθεί εφόσον: 

 

1) ο αριθµός των επιβατών έχει µειωθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στο 

εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, και 

 

2) υποβάλλεται έκθεση στην Αρχή µετά την ολοκλήρωση της πτήσης. 

 

ε) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του τµήµατος ΙΕ σε 

περίπτωση πρόσληψης µελών πληρώµατος θαλάµου επιβατών οι οποίοι δεν είναι µισθωτοί 

ή/και εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες ή ως εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης. Στο 

πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο συνολικό αριθµό των τύπων ή 

παραλλαγών αεροπλάνου στους οποίους µπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του ένα µέλος του 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών για σκοπούς εµπορικής αεροµεταφοράς, ο οποίος δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην OPS 1.1030, συµπεριλαµβανοµένων των 

περιπτώσεων πρόσληψης του µέλους αυτού από άλλον αεροµεταφορέα. 

 

OPS 1.995 

Ελάχιστες απαιτήσεις 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών: 

 

α) Είναι τουλάχιστον 18 ετών. 

 

β) Έχει περάσει από ιατρική εξέταση ή έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως απαιτείται 

από την Αρχή, ώστε να ελέγχεται η καλή φυσική του κατάσταση για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων του. 
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γ) Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την αρχική του εκπαίδευση σύµφωνα µε την OPS 1.1005 και 

κατέχει βεβαίωση εκπαίδευσης ασφαλείας. 

 

δ) Έχει ολοκληρώσει την κατάλληλη εκπαίδευση µετατροπής και/ή διαφορών, καλύπτοντας 

τουλάχιστον τα αντικείµενα που απαριθµούνται στην OPS 1.1010. 

 

ε) Υποβάλλεται σε περιοδική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της OPS 1.1015. 

 

στ) Είναι ικανό να εκτελεί τα καθήκοντά του, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 

Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας. 

 

OPS 1.1000 

Ανώτερα µέλη πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

 

α) Ο αεροµεταφορέας διορίζει ανώτερο µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών σε περίπτωση 

που ο αριθµός των µελών του πληρώµατος είναι µεγαλύτερος του ενός. Για τις πτητικές 

λειτουργίες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί περισσότερα του ενός µέλους πληρώµατος 

θαλάµου επιβατών αλλά απαιτείται µόνο ένα τέτοιο µέλος, ο αεροµεταφορέας διορίζει ένα 

µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών ως υπεύθυνο έναντι του κυβερνήτη. 

 

β) Το ανώτερο µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών είναι υπόλογο έναντι του κυβερνήτη όσον 

αφορά τη διεξαγωγή και το συντονισµό της ή των συνήθων διαδικασιών και των διαδικασιών 

επείγουσας ανάγκης, οι οποίες καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Σε 

περίπτωση αναταράξεων, εάν δεν υπάρχουν οδηγίες από το πλήρωµα πτήσης, το ανώτερο 

µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών µπορεί να σταµατήσει την πραγµατοποίηση 

καθηκόντων που δεν συνδέονται µε την ασφάλεια και να ενηµερώσει το πλήρωµα πτήσης για 

το επίπεδο των υφιστάµενων αναταράξεων και για την ανάγκη να ανάψει η ένδειξη 

«προσδεθείτε». Στη συνέχεια ενηµερώνεται το πλήρωµα θαλάµου επιβατών που ασφαλίζει 

τον θάλαµο επιβατών και άλλα µέρη που χρήζουν ασφάλισης. 
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γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η µεταφορά περισσοτέρων του ενός µελών 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών βάσει της OPS 1.990, ο αεροµεταφορέας διορίζει ανώτερο 

µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών µόνον εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει τουλάχιστον ενός 

έτους πείρα ως επιχειρησιακό µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών και έχει αποπερατώσει 

την κατάλληλη εκπαίδευση, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

1) Ενηµέρωση πριν από την εκτέλεση της πτήσης: 

 

i) καθήκοντα του πληρώµατος, 

 

ii) κατανοµή του πληρώµατος θαλάµου επιβατών στους σταθµούς εργασίας και 

επιµερισµός αρµοδιοτήτων, 

 

iii) αξιολόγηση της συγκεκριµένης πτήσης, συµπεριλαµβανοµένου του τύπου του 

αεροπλάνου, του εξοπλισµού, της περιοχής και του είδους της πτητικής 

λειτουργίας, καθώς και των κατηγοριών των επιβατών µε ιδιαίτερη έµφαση στα 

άτοµα µε αναπηρίες, τα νήπια και τα άτοµα σε φορεία µεταφοράς ασθενών, και 

 

2) συνεργασία µεταξύ του πληρώµατος: 

 

i) πειθαρχία, ευθύνες και ιεραρχία, 

 

ii) σηµασία του συντονισµού και της επικοινωνίας, 

 

iii) αδιαθεσία χειριστή, και 
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3) αναθεώρηση των απαιτήσεων του αεροµεταφορέα και των νοµικών απαιτήσεων: 

 

i) ενηµέρωση σχετικά µε την ασφάλεια των επιβατών, κάρτες ενηµέρωσης σε 

θέµατα ασφαλείας, 

 

ii) µέτρα ασφαλείας για τις κουζίνες, 

 

iii) αποθήκευση των αποσκευών του θαλάµου επιβατών, 

 

iv) ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 

 

v) διαδικασίες σε περίπτωση εφοδιασµού καυσίµου µε επιβαίνοντες, 

 

vi) αναταράξεις, 

 

vii) έγγραφα, και 

 

4) ανθρώπινος παράγοντας και ολοκληρωµένη αξιοποίηση πληρώµατος, και 

 

5) αναφορά ατυχηµάτων και συµβάντων, και 

 

6) περιορισµοί χρόνου πτήσης και απασχόλησης και απαιτήσεις ανάπαυσης. 
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δ) Ο αεροµεταφορέας θεσπίζει διαδικασίες προκειµένου να επιλεγεί το καταλληλότερο από 

πλευράς προσόντων µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών ως αναπληρωµατικό ανώτερο 

µέλος πληρώµατος θαλάµου σε περίπτωση που το διορισµένο ανώτερο µέλος αδυνατεί να 

ασκήσει τα καθήκοντά του. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι αποδεκτές από την Αρχή και 

να λαµβάνουν υπόψη την επιχειρησιακή πείρα του µέλους πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 

 

ε) εκπαίδευση CRM: Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στο Προσάρτηµα 2 των OPS 1.1005/1.1010/1.1015, Πίνακας 1, στήλη α), 

περιλαµβάνονται στο επίπεδο που απαιτείται βάσει της στήλης στ), σειρά µαθηµάτων 

ανώτερου µέλους πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 

 

OPS 1.1002 

Πτητικές λειτουργίες µονοµελούς πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, το οποίο 

δεν διαθέτει προηγούµενη συγκρίσιµη πείρα, ολοκληρώνει τα ακόλουθα πριν από την 

εκτέλεση καθηκόντων ως µονοµελές πλήρωµα θαλάµου επιβατών: 

 

1) Εκπαίδευση πρόσθετη εκείνης που απαιτείται βάσει των OPS 1.1005 και 1.1010, η 

οποία θα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα ακόλουθα σηµεία τα οποία συνθέτουν τις 

πτητικές λειτουργίες µονοµελούς πληρώµατος θαλάµου επιβατών: 

 

i) ευθύνη έναντι του κυβερνήτη όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας του 

θαλάµου επιβατών και την/τις διαδικασία/-ες επείγουσας ανάγκης που καθορίζει 

το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, 

 

ii) σηµασία του συντονισµού και της επικοινωνίας µε το πλήρωµα πτήσης, 

αντιµετώπιση απείθαρχων επιβατών, καθώς και επιβατών που προκαλούν 

αναστάτωση, 
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iii) αναθεώρηση των απαιτήσεων του αεροµεταφορέα και των νοµικών απαιτήσεων, 

 

iv) έγγραφα, 

 

v) αναφορά ατυχηµάτων και συµβάντων, 

 

vi) Περιορισµοί πτήσης και υπηρεσίας. 

 

2) εξοικείωση µε πτήσεις τουλάχιστον 20 ωρών και σε 15 τοµείς. Οι πτήσεις εξοικείωσης 

διεξάγονται υπό την επίβλεψη µέλους πληρώµατος θαλάµου επιβατών µε την 

προσήκουσα εµπειρία, στον τύπο αεροπλάνου που πρόκειται να λειτουργήσει. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, πριν από την ανάθεση καθηκόντων µονοµελούς 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών σε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, το εν λόγω 

πρόσωπο είναι ικανό να εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζει 

το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Η καταλληλότητα για λειτουργίες µονοµελούς 

πληρώµατος ρυθµίζεται στο πλαίσιο των κριτηρίων για επιλογή, πρόσληψη, εκπαίδευση και 

αξιολόγηση πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 

 

OPS 1.1005 

Αρχική εκπαίδευση ασφαλείας 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1005) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς, πριν προβεί στην εκπαίδευση µετατροπής, την αρχική εκπαίδευση 

ασφαλείας, καλύπτοντας τουλάχιστον τα αντικείµενα που απαριθµούνται στο Προσάρτηµα 1 

της OPS 1.1005. 
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β) Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Αρχής και µε την έγκρισή της, τα προγράµµατα 

εκπαίδευσης παρέχονται: 

 

είτε 

 

1) από τον αεροµεταφορέα 

 

- απευθείας, ή 

 

- εµµέσως, µέσω εκπαιδευτικού οργανισµού που ενεργεί εξ ονόµατος του 

αεροµεταφορέα, 

 

είτε 

 

2) από εγκεκριµένο εκπαιδευτικό οργανισµό. 

 

γ) Το πρόγραµµα και η δοµή των προγραµµάτων εκπαίδευσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις και υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση της Αρχής. 

 

δ) Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Αρχής, η Αρχή, ο αεροµεταφορέας ή ο εγκεκριµένος 

εκπαιδευτικός οργανισµός που παρέχει το πρόγραµµα εκπαίδευσης, χορηγούν βεβαίωση 

εκπαίδευσης ασφαλείας σε µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών µετά την ολοκλήρωση της 

αρχικής εκπαίδευσης ασφαλείας και την επιτυχή εξέταση κατά τον έλεγχο κατά την OPS 

1.1025. 

 

ε) Όταν η Αρχή επιτρέπει σε έναν αεροµεταφορέα ή σε έναν εγκεκριµένο εκπαιδευτικό 

οργανισµό να χορηγούν τη βεβαίωση εκπαίδευσης ασφαλείας σε µέλος πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών, η βεβαίωση αυτή πρέπει να περιέχει σαφή µνεία στην έγκριση της Αρχής. 
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OPS 1.1010 

Εκπαίδευση µετατροπής και διαφορών 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1010) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών έχει 

ολοκληρώσει την κατάλληλη εκπαίδευση µετατροπής και διαφορών, σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανόνες και σύµφωνα τουλάχιστον µε τα αντικείµενα που απαριθµούνται στο 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1010. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης προσδιορίζεται στο Εγχειρίδιο 

Πτητικής Λειτουργίας. Το πρόγραµµα και η δοµή του προγράµµατος εκπαίδευσης υπόκεινται 

στην προηγούµενη έγκριση της Αρχής. 

 

1) Εκπαίδευση µετατροπής: απαιτείται η ολοκλήρωση εκπαίδευσης µετατροπής πριν: 

 

i) Την πρώτη ανάθεση από τον αεροµεταφορέα καθηκόντων µέλους πληρώµατος 

θαλάµου επιβατών· ή 

 

ii) Την ανάθεση άσκησης καθηκόντων σε άλλο τύπο αεροπλάνου· και 

 

2) Εκπαίδευση διαφορών: Η εκπαίδευση διαφορών πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την 

ανάληψη καθηκόντων: 

 

i) Σε παραλλαγή τύπου αεροπλάνου που βρίσκεται ήδη σε πτητική λειτουργία, ή 

 

ii) Σε τύπους αεροπλάνων που βρίσκονται ήδη σε πτητική λειτουργία ή σε 

παραλλαγές αυτών, που διαθέτουν διαφορετικό εξοπλισµό ασφαλείας, εξοπλισµό 

ασφαλείας ο οποίος είναι τοποθετηµένος σε διαφορετική θέση, ή διαφορετικές 

κανονικές και επείγουσας ανάγκης διαδικασίες ασφαλείας. 
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β) Ο αεροµεταφορέας καθορίζει το περιεχόµενο της εκπαίδευσης µετατροπής και διαφορών 

λαµβάνοντας υπόψη την προηγούµενη εκπαίδευση του µέλους πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών, όπως αυτή καταγράφεται στα αρχεία εκπαίδευσης του εν λόγω προσώπου, τα 

οποία απαιτούνται βάσει της OPS 1.1035. 

 

γ) Με την επιφύλαξη του OPS 1.995 γ), επιτρέπεται να συνδυάζονται συναφή στοιχεία της 

αρχικής εκπαίδευσης (OPS 1.1005) και της εκπαίδευσης µετατροπής και διαφορών (OPS 

1.1010). 

 

δ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Η εκπαίδευση µετατροπής διεξάγεται βάσει διαρθρωµένων και ρεαλιστικών µεθόδων, 

σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1010· 

 

2) Η εκπαίδευση διαφορών διεξάγεται βάσει διαρθρωµένων µεθόδων· και 

 

3) Η εκπαίδευση µετατροπής και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η εκπαίδευση διαφορών 

περιλαµβάνουν τη χρήση όλου του εξοπλισµού ασφαλείας και όλες τις κανονικές και 

επείγουσας ανάγκης διαδικασίες, οι οποίες εφαρµόζονται στον τύπο ή την παραλλαγή 

αεροπλάνου, καθώς και εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση είτε σε αντιπροσωπευτική 

συσκευή εκπαίδευσης είτε στο αεροπλάνο αυτό καθαυτό. 

 

ε) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος θαλάµου επιβατών, πριν του ανατεθούν 

καθήκοντα για πρώτη φορά, ολοκληρώνει την εκπαίδευση CRM του αεροµεταφορέα και τη 

CRM για το συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου, σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1010 

ι). Τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών που εκτελούν ήδη καθήκοντα ως µέλη 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών σε έναν αεροµεταφορέα και που δεν έχουν ακόµη 

ολοκληρώσει την εκπαίδευση CRM του αεροµεταφορέα, ολοκληρώνουν την εκπαίδευση 

αυτήν µέχρι την επόµενη απαιτούµενη περιοδική εκπαίδευση και έλεγχο σύµφωνα µε το 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1010 ι), συµπεριλαµβανοµένης της CRM για το συγκεκριµένο 

τύπο αεροπλάνου, ανάλογα µε την περίπτωση. 
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OPS 1.1012 

Εξοικείωση 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης µετατροπής, 

ακολουθεί η εκτέλεση πτήσεων εξοικείωσης για κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

πριν αυτό αναλάβει καθήκοντα ως µέλος του ελάχιστου πληρώµατος θαλάµου επιβατών που 

απαιτείται από την OPS 1.990. 

 

OPS 1.1015 

Περιοδική εκπαίδευση 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1015) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

ακολουθεί περιοδική εκπαίδευση, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί 

σε κάθε µέλος σε κανονικές και επείγουσας ανάγκης διαδικασίες και τις ασκήσεις που 

σχετίζονται µε τους τύπους ή/και τις παραλλαγές αεροπλάνων στα οποία ασκούν τα 

καθήκοντά τους σύµφωνα µε το προσάρτηµα 1 της OPS 1.1015. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η περιοδική εκπαίδευση που εγκρίνεται από την Αρχή 

περιλαµβάνει διδασκαλία θεωρητικού και πρακτικού χαρακτήρα, η οποία συνοδεύεται από 

πρακτική εξάσκηση σε προσωπικό επίπεδο, όπως ορίζεται στο προσάρτηµα 1 της OPS 

1.1015. 

 

γ) Η περίοδος ισχύος της περιοδικής εκπαίδευσης και του σχετικού ελέγχου, που απαιτείται από 

την OPS 1.1025, είναι 12 ηµερολογιακοί µήνες, οι οποίοι προσµετρούνται στο υπόλοιπο του 

µήνα κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η εν λόγω εκπαίδευση. Εάν η εκπαίδευση 

ολοκληρώθηκε εντός των τελευταίων 3 µηνών της περιόδου ισχύος του προηγούµενου 

ελέγχου, η περίοδος ισχύος παρατείνεται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε 

έως και 12 ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία λήξης του προηγούµενου ελέγχου. 
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OPS 1.1020 

Επανεκπαίδευση 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1020) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών το οποίο έχει 

παύσει να ασκεί καθήκοντα πτητικής λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών και 

εξακολουθεί να παραµένει εντός της περιόδου ισχύος του προηγούµενου ελέγχου, που 

απαιτείται από την OPS 1.1025 στοιχείο β) σηµείο 3, ολοκληρώνει την επανεκπαίδευση η 

οποία καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο Προσάρτηµα 

1 της OPS 1.1020. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση που µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

δεν έχει παύσει να ασκεί όλα τα καθήκοντα πτητικής λειτουργίας, αλλά, κατά τους 

τελευταίους 6 µήνες δεν έχει αναλάβει καθήκοντα σε τύπο αεροπλάνου ως µέλος 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών που απαιτούνται από την OPS 1.990, στοιχείο β), το εν λόγω 

µέλος, πριν αναλάβει καθήκοντα στο συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου, είτε: 

 

1) Ακολουθεί επανεκπαίδευση στο συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου, ή 

 

2) Συµµετέχει σε δύο πτήσεις εξοικείωσης του συγκεκριµένου τύπου αεροπλάνου, οι 

οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο πτητικών λειτουργιών εµπορικού χαρακτήρα. 
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OPS 1.1025 

Έλεγχος 

 

α) Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Αρχής, η Αρχή, ο αεροµεταφορέας ή ο εγκεκριµένος 

εκπαιδευτικός οργανισµός που παρέχει το πρόγραµµα εκπαίδευσης εξασφαλίζει ότι, κατά τη 

διάρκεια, ή µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που απαιτείται από τις OPS 1.1005, 

1.1010 και 1.1015 και 1.1020, κάθε µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών υποβάλλεται σε 

έλεγχο ο οποίος καλύπτει την ληφθείσα εκπαίδευση προκειµένου να επιβεβαιωθεί η 

ικανότητά του ως προς την εκτέλεση καθηκόντων ασφαλείας υπό κανονικές συνθήκες και 

συνθήκες επείγουσας ανάγκης. 

 

Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Αρχής, η Αρχή, ο αεροµεταφορέας ή ο εγκεκριµένος 

εκπαιδευτικός οργανισµός που παρέχει το πρόγραµµα εκπαίδευσης εξασφαλίζει ότι το 

προσωπικό που διενεργεί τους εν λόγω ελέγχους διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

υποβάλλεται σε ελέγχους σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

 

1) Αρχική εκπαίδευση ασφαλείας. Τα θέµατα που απαριθµούνται στο Προσάρτηµα 1 της 

OPS 1.1005· 

 

2) Εκπαίδευση µετατροπής και διαφορών. Τα θέµατα που απαριθµούνται στο 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1010· 

 

3) Περιοδική εκπαίδευση. Τα θέµατα που απαριθµούνται στο Προσάρτηµα 1 της OPS 

1.1015, ανάλογα µε την περίπτωση· και 

 

4) Επανεκπαίδευση. Τα θέµατα που απαριθµούνται στο Προσάρτηµα 1 της OPS 1.11020. 
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OPS 1.1030 

Άσκηση καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές αεροπλάνων 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κανένα µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών δεν ασκεί 

καθήκοντα σε περισσότερους των τριών τύπους αεροπλάνων, µε εξαίρεση την περίπτωση 

κατά την οποία, και εφόσον υφίσταται έγκριση της Αρχής, µέλος πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών µπορεί να ασκεί καθήκοντα σε τέσσερις τύπους αεροπλάνων, υπό τον όρον ότι σε 

τουλάχιστον δύο από τους συγκεκριµένους τύπους: 

 

1) Οι κανονικές διαδικασίες και οι διαδικασίες επείγουσας ανάγκης, που δεν αφορούν το 

συγκεκριµένο τύπο, είναι οι ίδιες· και 

 

2) Ο εξοπλισµός ασφαλείας και οι κανονικές διαδικασίες και οι διαδικασίες επείγουσας 

ανάγκης για το συγκεκριµένο τύπο είναι παρόµοια. 

 

β) Για τους σκοπούς του στοιχείου α), ανωτέρω, θεωρείται ότι παραλλαγές ενός τύπου 

αεροπλάνου συνιστούν διαφορετικούς τύπους εφόσον δεν παρουσιάζουν οµοιότητες µεταξύ 

τους ως προς τα ακόλουθα σηµεία: 

 

1) Λειτουργία εξόδου επείγουσας ανάγκης· 

 

2) Χώρος εγκατάστασης και τύπος του φορητού εξοπλισµού ασφαλείας· και 

 

3) ∆ιαδικασίες επείγουσας ανάγκης για το συγκεκριµένο τύπο. 
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OPS 1.1035 

Αρχεία εκπαίδευσης 

 

Ο αεροµεταφορέας: 

 

1) Τηρεί αρχεία για το σύνολο των εκπαιδεύσεων και των ελέγχων που απαιτούνται από τα OPS 

1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 και 1.1025· και 

 

2) Τηρεί αντίγραφο της βεβαίωσης εκπαίδευσης ασφαλείας· και 

 

3) Τηρεί ενήµερα τα αρχεία εκπαίδευσης και τα αρχεία ιατρικών εξετάσεων ή αξιολογήσεων, 

στα οποία αναγράφονται, όσον αφορά τα αρχεία εκπαίδευσης, οι ηµεροµηνίες και τα 

περιεχόµενα της εκπαίδευσης µετατροπής και διαφορών και της περιοδικής εκπαίδευσης που 

έχει πραγµατοποιηθεί· και 

 

4) Παρέχει, κατόπιν αιτήµατος, τα αρχεία κάθε αρχικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης µετατροπής, 

και περιοδικής εκπαίδευσης και ελέγχου στο ενδιαφερόµενο µέλος πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1005 

Αρχική εκπαίδευση ασφαλείας 

 

Τα αντικείµενα που πρέπει να καλυφθούν ως ελάχιστη απαίτηση στο πλαίσιο του µαθήµατος της 

αρχικής εκπαίδευσης ασφαλείας κατά την OPS 1.1005 είναι τα εξής: 

 

α) Εκπαίδευση στη φωτιά και στον καπνό: 

 

1. ∆ίνεται έµφαση στην ευθύνη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών να αντιµετωπίζει 

γρήγορα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου εκδηλώνεται φωτιά και καπνός και, 

ιδίως, στη σηµασία που έχει να εντοπιστεί η πραγµατική πηγή της φωτιάς· 

 

2. Σηµασία στην άµεση ενηµέρωση του πληρώµατος πτήσης, καθώς και ειδικές ενέργειες 

οι οποίες είναι αναγκαίες για το συντονισµό και την παροχή βοήθειας, σε περίπτωση 

εντοπισµού φωτιάς και καπνού· 

 

3. Ανάγκη συχνού ελέγχου των σηµείων που εγκυµονούν ενδεχοµένως κίνδυνο 

πυρκαγιάς, όπου συµπεριλαµβάνονται οι τουαλέτες, καθώς και των σχετικών 

ανιχνευτών καπνού· 

 

4. Ταξινόµηση της φωτιάς και του κατάλληλου τύπου των µέσων κατάσβεσης και των 

διαδικασιών που ακολουθούνται σε ειδικές καταστάσεις πυρκαγιάς, τεχνικές χρήσης 

µέσων κατάσβεσης, συνέπειες της µη ορθής χρήσης, καθώς και χρήση εντός 

περιορισµένου χώρου· και 

 

5. Γενικές διαδικασίες των επί του εδάφους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στα 

αεροδρόµια. 
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β) Εκπαίδευση για επιβίωση στο νερό. 

 

Πρακτική εφαρµογή και χρήση του προσωπικού εξοπλισµού επίπλευσης στο νερό. Πριν από 

την πρώτη ανάληψη υπηρεσίας επί αεροπλάνου που είναι εξοπλισµένο µε σωσίβιες λέµβους 

ή άλλον παρόµοιο εξοπλισµό, πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση σχετικά µε τη χρήση του εν 

λόγω εξοπλισµού και να γίνεται πρακτική εξάσκηση στο νερό. 

 

γ) Εκπαίδευση επιβίωσης. 

 

Η εκπαίδευση επιβίωσης είναι ανάλογη των περιοχών πτητικής λειτουργίας (π.χ. πολική 

ζώνη, έρηµος, ζούγκλα ή θάλασσα). 

 

δ) Ιατρικές πτυχές και πρώτες βοήθειες: 

 

1. οδηγίες για παροχή πρώτων βοηθειών και χρήση του κυτίου πρώτων βοηθειών, 

 

2. πρώτες βοήθειες σε συνδυασµό µε την εκπαίδευση επιβίωσης και την κατάλληλη 

υγιεινή και 

 

3. φυσιολογικές επιπτώσεις της πτήσης µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανεπαρκή πρόσληψη 

οξυγόνου. 

 

ε) Μεταχείριση επιβατών: 

 

1. συµβουλές για την αναγνώριση και µεταχείριση επιβατών που έχουν καταναλώσει ή 

καταναλώνουν οινοπνευµατώδη ποτά ή είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή είναι 

επιθετικοί· 
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2. µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την ενθάρρυνση επιβατών και τον έλεγχο πλήθους, 

οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της εκκένωσης αεροπλάνου· 

 

3. κανονισµοί που καλύπτουν την ασφαλή εναποθήκευση των αποσκευών θαλάµου 

επιβατών (συµπεριλαµβανοµένων των αντικειµένων υπηρεσίας του θαλάµου επιβατών) 

και τον κίνδυνο οι εν λόγω αποσκευές να αποβούν επικίνδυνες για τους επιβάτες του 

θαλάµου ή άλλως πως να παρεµποδίσουν ή να καταστρέψουν τον εξοπλισµό έκτακτης 

ανάγκης ή τις εξόδους του αεροπλάνου, 

 

4. σηµασία της σωστής κατανοµής θέσεων σε σχέση µε τη µάζα και τη ζυγοστάθµιση του 

αεροπλάνου. ∆ίνεται επίσης ιδιαίτερη έµφαση στην τοποθέτηση των επιβατών µε 

αναπηρίες, καθώς και στην ανάγκη να τοποθετούνται υγιείς επιβάτες δίπλα σε εξόδους 

που δεν επιβλέπονται· 

 

5. καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται σε περίπτωση εκδήλωσης αναταράξεων, 

συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλισης του θαλάµου επιβατών· 

 

6. προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη µεταφορά ζώντων ζώων εντός του 

θαλάµου· 

 

7. εκπαίδευση σχετικά µε τα επικίνδυνα εµπορεύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των 

διατάξεων του Τµήµατος ΙΗ· 

 

8. διαδικασίες ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του Τµήµατος ΙΘ. 

 

στ) Επικοινωνία. 

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δίνεται έµφαση στη σηµασία της αποτελεσµατικής 

επικοινωνίας µεταξύ του πληρώµατος θαλάµου επιβατών και του πληρώµατος πτήσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής, της κοινής γλώσσας και της ορολογίας. 
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ζ) Πειθαρχία και ευθύνες: 

 

1. σηµασία της εκτέλεσης των καθηκόντων του πληρώµατος θαλάµου επιβατών σύµφωνα 

µε το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας· 

 

2. συνεχής ικανότητα και καλή φυσική κατάσταση για να είναι κανείς µέλος του 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών, µε ιδιαίτερη έµφαση στους περιορισµούς του χρόνου 

πτήσης και υπηρεσίας και στις απαιτήσεις ανάπαυσης· 

3. γνώση των αεροπορικών κανονισµών σχετικά µε το πλήρωµα θαλάµου επιβατών και 

τον ρόλο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας· 

 

4. γενικές γνώσεις της σχετικής αεροπορικής ορολογίας, των θεωριών πτήσης, της 

κατανοµής επιβατών, της µετεωρολογίας και των περιοχών πτητικής λειτουργίας, 

 

5. σύντοµη ενηµέρωση του πληρώµατος θαλάµου επιβατών πριν από την πτήση και 

παροχή των αναγκαίων πληροφοριών ασφαλείας σε συνάρτηση µε τα ειδικά καθήκοντα 

εκάστου· 

 

6. σηµασία να διασφαλίζεται ότι τα σχετικά έγγραφα και εγχειρίδια ενηµερώνονται µε 

βάση τις τροποποιήσεις που παρέχει ο αεροµεταφορέας· 

 

7. σηµασία να προσδιορίζεται πότε τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών έχουν την 

αρµοδιότητα και την ευθύνη να προβούν σε εκκένωση και στις άλλες διαδικασίες 

έκτακτης ανάγκης· και 

 

8. σηµασία των καθηκόντων και ευθυνών ασφαλείας και ανάγκη ταχείας και 

αποτελεσµατικής αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
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η) ∆ιαχείριση ανθρωπίνων πόρων όσον αφορά το πλήρωµα. 

 

1) Εισαγωγικά µαθήµατα CRM: 

 

i) Τα µέλη πληρώµατος θαλάµου επιβατών ολοκληρώνουν εισαγωγικά µαθήµατα 

CRM πριν τους ανατεθούν για πρώτη φορά καθήκοντα µέλους πληρώµατος 

θαλάµου επιβατών. Τα µέλη πληρώµατος θαλάµου επιβατών που ασκούν ήδη 

καθήκοντα µελών πληρώµατος θαλάµου επιβατών στις εµπορικές αεροµεταφορές 

και που δεν έχουν προηγουµένως ολοκληρώσει εισαγωγικά µαθήµατα, 

ολοκληρώνουν εισαγωγικά µαθήµατα CRM µέχρι την επόµενη απαιτούµενη 

περιοδική εκπαίδευση ή/και έλεγχο. 

 

ii) Τα στοιχεία εκπαίδευσης του Προσαρτήµατος 2 των OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Πίνακας 1, Στήλη α) καλύπτονται µέχρι του επιπέδου που απαιτείται σύµφωνα µε 

τη Στήλη β), Εισαγωγικά µαθήµατα CRM. 

 

iii) Τα Εισαγωγικά Μαθήµατα CRM παραδίδονται από έναν τουλάχιστον εκπαιδευτή 

CRM πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1010 

Εκπαίδευση µετατροπής και διαφορών 

 

α) Γενικά: 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1. η εκπαίδευση µετατροπής και διαφορών διεξάγεται από προσωπικό που διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα, και 
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2. στο πλαίσιο της εκπαίδευσης µετατροπής και διαφορών, παρέχεται εκπαίδευση που 

αφορά το χώρο τοποθέτησης, τη µεταφορά και τη χρήση όλου του εξοπλισµού 

ασφαλείας και επιβίωσης που φέρει το αεροπλάνο, καθώς και όλες τις κανονικές και 

επείγουσας ανάγκης διαδικασίες όσον αγορά τον τύπο, την παραλλαγή και τη 

διαµόρφωση του αεροπλάνου που πρόκειται να εκτελέσει πτητική λειτουργία. 

 

β) Εκπαίδευση σχετικά µε την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και εµφάνισης καπνού: 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι 

 

1. κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών ακολουθεί πρακτική εκπαίδευση, 

καθώς και εκπαίδευση υπό ρεαλιστικές συνθήκες σχετικά µε τη χρήση του συνόλου του 

εξοπλισµού πυρόσβεσης, συµπεριλαµβανοµένων των προστατευτικών ενδυµάτων τα 

οποία είναι όµοια µε εκείνα που φέρει το αεροπλάνο. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να 

περιλαµβάνει: 

 

i) κατάσβεση πυρκαγιάς στο εσωτερικό αεροπλάνου, µε εξαίρεση την περίπτωση 

των πυροσβεστήρων Halon, όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικό µέσο 

πυρόσβεσης, και 

 

ii) εφαρµογή και χρήση προστατευτικού της αναπνοής εξοπλισµού σε περίκλειστο 

και υπό συνθήκες προσοµοίωσης περιβάλλον το οποίο έχει κατακλυστεί από 

καπνό. 

 

γ) Λειτουργία θυρών και εξόδων: 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1. κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών χειρίζεται και ανοίγει υπό πραγµατικές 

συνθήκες όλες τις κανονικές και επείγουσας ανάγκης εξόδους µε σκοπό την εκκένωση 

των επιβατών σε αεροπλάνο ή σε αντιπροσωπευτικό µέσο εκπαίδευσης, και 
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2. επιδεικνύεται η λειτουργία όλων των υπολοίπων εξόδων, όπως των παραθύρων του 

θαλάµου διακυβέρνησης. 

 

δ) Εκπαίδευση σε περίπτωση εκκένωσης µέσω ολισθητήρα: 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1. κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών πραγµατοποιεί κάθοδο από ολισθητήρα 

εκκένωσης από ύψος που αντιστοιχεί στο ύψος του κυρίως θαλάµου του αεροπλάνου· 

 

2. ο ολισθητήρας είναι προσαρµοσµένος σε αεροπλάνο ή σε αντιπροσωπευτικό µέσο 

εκπαίδευσης, και 

 

3. πραγµατοποιείται περαιτέρω κάθοδος εφόσον το µέλος του πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών εκτελεί καθήκοντα σε αεροπλάνο στο οποίο το ύψος του κατωφλίου της 

εξόδου από τον κυρίως θάλαµο διαφέρει σηµαντικά από το αντίστοιχο ύψος σε 

οποιοδήποτε τύπο αεροπλάνου στον οποίο έχει εκτελέσει πτητικά καθήκοντα στο 

παρελθόν. 

 

ε) ∆ιαδικασίες εκκένωσης και άλλες καταστάσεις επείγουσας ανάγκης: 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1. η εκπαίδευση σε περίπτωση εκκένωσης επείγουσας ανάγκης περιλαµβάνει την 

ικανότητα αναγνώρισης προγραµµατισµένων ή µη προγραµµατισµένων εκκενώσεων σε 

ξηρά ή σε υδάτινη επιφάνεια. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει την 

ικανότητα προσδιορισµού των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι έξοδοι δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν, καθώς και τις περιπτώσεις που ο εξοπλισµός εκκένωσης τίθεται 

εκτός λειτουργίας, και 
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2. κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών έχει εκπαιδευτεί προκειµένου να 

µπορεί να αντιµετωπίσει τα ακόλουθα: 

 

i) πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της πτήσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στον εντοπισµό της 

πραγµατικής πηγής της πυρκαγιάς· 

 

ii) σοβαρές αναταράξεις αέρα· 

 

iii) αιφνίδια αποσυµπίεση, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής φορητού 

εξοπλισµού οξυγόνου από κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, και 

 

iv) άλλες καταστάσεις επείγουσας ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

 

στ) Έλεγχος πλήθους. 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι παρέχεται εκπαίδευση σε σχέση µε τις πρακτικές πτυχές 

του ελέγχου πλήθους στο πλαίσιο διαφόρων καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, ανάλογα µε 

τον τύπο του αεροπλάνου. 

 

ζ) Αδιαθεσία χειριστή. 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου το ελάχιστο πλήρωµα 

πτήσης υπερβαίνει τα δύο άτοµα, κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

εκπαιδεύεται στη διαδικασία για την αδιαθεσία µελών του πληρώµατος πτήσης και θέτει σε 

λειτουργία τους µηχανισµούς καθισµάτων και ιµάντων. Η εκπαίδευση στη χρήση του 

συστήµατος οξυγόνου των µελών του πληρώµατος πτήσης και στη χρήση των πινάκων 

αποδοχής των µελών του πληρώµατος χρήσης, εφόσον απαιτείται από τις SOP του 

αεροµεταφορέα, πραγµατοποιείται µε πρακτική επίδειξη. 
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η) Εξοπλισµός ασφαλείας. 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι σε κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

παρέχεται εκπαίδευση υπό ρεαλιστικές συνθήκες σχετικά µε το χώρο τοποθέτησης και τη 

χρήση του εξοπλισµού ασφαλείας, καθώς και σχετική επίδειξη, συµπεριλαµβανοµένων των 

ακολούθων: 

 

1. ολισθητήρες και σε περίπτωση που το αεροπλάνο φέρει µη αυτοϋποστηριζόµενους 

ολισθητήρες, τη χρήση των σχετικών σχοινιών· 

 

2. σωστικές λέµβοι και ολισθητήρες που χρησιµοποιούνται ως σωστικές λέµβοι, 

συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού που είναι προσαρµοσµένος ή/και µεταφέρεται 

στη λέµβο· 

 

3. σωσίβια γιλέκα, σωσίβια γιλέκα για νήπια και επιπλέουσες σχεδίες· 

 

4. σύστηµα αποδέσµευσης οξυγόνου· 

 

5. οξυγόνο πρώτων βοηθειών· 

 

6. πυροσβεστήρες· 

 

7. πελέκεις πυρκαγιάς και λοστοί διατρήσεως· 

 

8. φώτα επείγουσας ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων των φανών· 

 

9. εξοπλισµός επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των µεγαφώνων· 

 

10. κουτιά επιβίωσης, συµπεριλαµβανοµένου του περιεχοµένου τους· 
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11. πυροτεχνήµατα (σε πραγµατικά ή αντιπροσωπευτικά µέσα)· 

 

12. σετ πρώτων βοηθειών, το περιεχόµενό τους και ο ιατρικός εξοπλισµός επείγουσας 

ανάγκης, και 

 

13. λοιπός εξοπλισµός ή συστήµατα ασφαλείας του θαλάµου επιβατών, ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

 

θ) Ενηµέρωση των επιβατών, επιδείξεις ασφαλείας. 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η εκπαίδευση παρέχεται µε σκοπό την προετοιµασία των 

επιβατών στο πλαίσιο φυσιολογικών συνθηκών και καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, 

σύµφωνα µε την OPS 1.285. 

 

ι) Ολοκληρωµένη αξιοποίηση πληρώµατος. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Κάθε µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών ολοκληρώνει την εκπαίδευση CRM του 

αεροµεταφορέα η οποία καλύπτει τα στοιχεία εκπαίδευσης του Προσαρτήµατος 2 των 

OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Πίνακας 1, Στήλη α) µέχρι το επίπεδο που απαιτείται στη 

Στήλη γ) πριν αρχίσει τη µετέπειτα εκπαίδευση CRM για το συγκεκριµένο τύπο 

αεροπλάνου ή/και την περιοδική εκπαίδευση CRM. 

 

2) Όταν ένα µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών αρχίζει µαθήµατα µετατροπής σε άλλο 

τύπο αεροπλάνου, τα στοιχεία εκπαίδευσης του Προσαρτήµατος 2 των OPS 

1.1005/1.1010/1.1015 Πίνακας 1, Στήλη α) καλύπτονται µέχρι του επιπέδου που 

απαιτείται στη Στήλη δ), CRM για το συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου. 

 

3) Η εκπαίδευση CRM του αεροµεταφορέα και η CRM για το συγκεκριµένο τύπο 

αεροπλάνου παρέχονται από ένα τουλάχιστον εκπαιδευτή CRM για το πλήρωµα του 

θαλάµου επιβατών. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1015 

Περιοδική εκπαίδευση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η περιοδική εκπαίδευση διεξάγεται από πρόσωπα που 

διαθέτουν τα κατάλληλα προς τούτο προσόντα. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε 12 ηµερολογιακούς µήνες το πρόγραµµα πρακτικής 

εκπαίδευσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

1. ∆ιαδικασίες επείγουσας ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένης της αδιαθεσίας χειριστή· 

 

2. ∆ιαδικασίες εκκένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών ελέγχου του πλήθους· 

 

3. Πραγµατικές ασκήσεις από κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου επιβατών ανοίγµατος 

των κανονικών εξόδων και εξόδων κινδύνου µε σκοπό την εκκένωση επιβατών· 

 

4. Εντοπισµό και χειρισµό του εξοπλισµού επείγουσας ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων 

των συστηµάτων παροχής οξυγόνου, καθώς και εφαρµογή από κάθε µέλος του 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών των σωσίβιων γιλέκων, των φορητών συσκευών 

οξυγόνου και του εξοπλισµού προστασίας της αναπνοής· 

 

5. Πρώτες βοήθειες και το περιεχόµενο των σετ πρώτων βοηθειών· 

 

6. Αποθήκευση αντικειµένων στο θάλαµο επιβατών· 

 

7. ∆ιαδικασίες ασφαλείας· 

 

8. Ανάλυση συµβάντων και ατυχηµάτων, και 
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9. Ολοκληρωµένη αξιοποίηση πληρώµατος. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η 

εκπαίδευση CRM πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

 

i) Τα στοιχεία εκπαίδευσης του Προσαρτήµατος 2 των OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Πίνακας 1, Στήλη α) καλύπτονται εντός τριετούς περιόδου µέχρι του επιπέδου 

που απαιτείται σύµφωνα µε τη Στήλη ε), Ετήσια περιοδική εκπαίδευση CRM. 

 

ii) Τον καθορισµό και την υλοποίηση αυτού του αναλυτικού προγράµµατος θεµάτων 

διαχειρίζεται εκπαιδευτής CRM πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 

 

iii) Όταν η εκπαίδευση CRM παρέχεται µέσω ανεξάρτητων ενοτήτων, η εκπαίδευση 

παρέχεται από έναν τουλάχιστον εκπαιδευτή CRM πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, κατά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα 3 έτη, η 

περιοδική εκπαίδευση περιλαµβάνει επίσης: 

 

1. χειρισµό και πραγµατικό άνοιγµα όλων των κανονικών θυρών και των εξόδων κινδύνου 

για την εκκένωση επιβατών σε αεροπλάνο ή σε αντιπροσωπευτική εκπαιδευτική 

διάταξη· 

 

2. επίδειξη της λειτουργίας όλων των υπολοίπων θυρών· 

 

3. πρακτική εκπαίδευση, καθώς και εκπαίδευση υπό ρεαλιστικές συνθήκες σχετικά µε τη 

χρήση του συνόλου του εξοπλισµού πυρόσβεσης, συµπεριλαµβανοµένων των 

προστατευτικών ενδυµάτων, τα οποία είναι όµοια µε εκείνα που φέρει το αεροσκάφος. 
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Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει: 

 

i) κατάσβεση πυρκαγιάς στο εσωτερικό αεροπλάνου, µε εξαίρεση την περίπτωση των 

πυροσβεστήρων Halon, όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικό µέσο 

πυρόσβεσης, και 

 

ii) εφαρµογή και χρήση προστατευτικού της αναπνοής εξοπλισµού από κάθε µέλος του 

πληρώµατος θαλάµου επιβατών σε περίκλειστο και υπό συνθήκες εξοµοίωσης 

περιβάλλον το οποίο έχει κατακλυστεί από καπνό· 

 

4. χρήση πυροτεχνηµάτων (σε πραγµατικά ή αντιπροσωπευτικά µέσα)· 

 

5. επίδειξη της χρήσης των σωσίβιων λέµβων, ή των ολισθητήρων που χρησιµοποιούνται 

ως σωστικές λέµβοι, εφόσον είναι εγκατεστηµένοι. 

 

6. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου το ελάχιστο 

πλήρωµα πτήσης υπερβαίνει τα δύο άτοµα, κάθε µέλος του πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών εκπαιδεύεται στη διαδικασία για την αδιαθεσία µελών του πληρώµατος 

πτήσης και θέτει σε λειτουργία τους µηχανισµούς καθισµάτων και ιµάντων. Η 

εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος οξυγόνου των µελών του πληρώµατος πτήσης 

και στη χρήση των πινάκων αποδοχής των µελών του πληρώµατος χρήσης, εφόσον 

απαιτείται από τις SOP του αεροµεταφορέα, πραγµατοποιείται µε πρακτική επίδειξη. 

 

δ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε σχετική απαίτηση του Προσαρτήµατος ΙΙΙ, OPS 1 

περιλαµβάνεται στην εκπαίδευση των µελών του πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1020 

Επανεκπαίδευση 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η επανεκπαίδευση διεξάγεται από πρόσωπα που διαθέτουν τα 

κατάλληλα προς τούτο προσόντα, ενώ, για κάθε µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών, 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

1) ∆ιαδικασίες επείγουσας ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένης της αδιαθεσίας χειριστή· 

 

2) ∆ιαδικασίες εκκένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών ελέγχου του πλήθους· 

 

3) Χειρισµό και πραγµατικό άνοιγµα όλων των κανονικών θυρών και των εξόδων κινδύνου για 

την εκκένωση επιβατών σε αεροπλάνο ή σε εκπαιδευτική διάταξη προσοµοίωσης· 

 

4) Επίδειξη της λειτουργίας όλων των υπολοίπων θυρών, συµπεριλαµβανοµένων των 

παραθύρων θαλάµου διακυβέρνησης, και 

 

5) Εντοπισµό και χειρισµό του εξοπλισµού ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων 

παροχής οξυγόνου, καθώς και εφαρµογή των σωσίβιων γιλέκων και του εξοπλισµού 

προστασίας της αναπνοής. 
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Προσάρτηµα 2 των OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Κατάρτιση 

 

1. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης CRM, καθώς και η µεθοδολογία και η ορολογία CRM, 

περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας. 

 

2. Στον Πίνακα 1 αναγράφονται τα στοιχεία της CRM που περιλαµβάνονται σε κάθε τύπο 

εκπαίδευσης 

 

Στοιχεία 
εκπαίδευσης 

Εισαγωγικά 
µαθήµατα 

CRM 

CRM του 
αεροµεταφορέα 
Κατάρτιση 

CRM για 
συγκεκριµένο 

τύπο 
αεροπλάνου 

Ετήσια 
περιοδική 
εκπαίδευση 

CRM 

Μαθήµατα 
ανωτέρων 

µελών 
πληρώµατος 
θαλάµου 
επιβατών 

α) β) γ) δ) ε) στ) 
Γενικές αρχές 
Ανθρώπινοι 
παράγοντες στις 
αεροπορικές 
µεταφορές 
 
Γενικές οδηγίες για 
τις αρχές και τους 
στόχους 
της CRM 

∆ιεξοδικά 
 

∆εν απαιτείται 
 

∆εν 
απαιτείται 

 
∆εν 

απαιτείται 

Επισκόπηση  

Ανθρώπινες 
επιδόσεις και όρια 

     

Από την οπτική γωνία του µέλους πληρώµατος θαλάµου επιβατών 
Αντίληψη 
προσωπικότητας, 
ανθρώπινο σφάλµα 
και αξιοπιστία, 
στάσεις και 
συµπεριφορές, 
αυτοαξιολόγηση 

     

Στρες και διαχείριση 
του στρες 

     

Κόπωση και 
επαγρύπνηση 

∆ιεξοδικά 
∆εν 

απαιτείται 
∆εν απαιτείται Επισκόπηση (3ετής 

κύκλος) 
∆εν 

απαιτείται 
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∆υνατότητα επιβολής 
Αντίληψη 
καταστάσεων, 
πρόσληψη και 
επεξεργασία 
πληροφοριών 

     

Από την οπτική γωνία ολόκληρου του πληρώµατος του αεροπλάνου 
Πρόληψη και 
ανίχνευση 
σφαλµάτων 

     

Κοινή αντίληψη 
καταστάσεων, 
πρόσληψη και 
επεξεργασία 
πληροφοριών 

   Επισκόπηση  

∆ιαχείριση φόρτου 
εργασίας    (3ετής 

κύκλος)  

Αποτελεσµατική 
επικοινωνία και 
συντονισµός µεταξύ 
όλων των µελών του 
πληρώµατος, 
συµπεριλαµβανο-
µένων του 
πληρώµατος πτήσης 
και των άπειρων 
µελών του 
πληρώµατος 
θαλάµου επιβατών, 
πολιτιστικές 
διαφορές 

∆εν 
απαιτείται ∆ιεξοδικά 

Ανάλογα µε 
τον ή τους 
τύπους 

 

Ενίσχυση 
(για τα 

καθήκοντα 
των ανώτερων 

µελών του 
πληρώµατος 
θαλάµου 
επιβατών) 
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Ηγεσία, συνεργασία, 
συνέργια, λήψη 
αποφάσεων, 
µεταβίβαση 
καθηκόντων 

     

Στοιχεία 
εκπαίδευσης 

 
 
 
 
Α) 

Εισαγωγικά 
µαθήµατα 

CRM 
 
 
 
β) 

Εκπαίδευση 
CRM του 

αεροµεταφορέα 
 
 
 
γ) 

CRM για το 
συγκεκριµένο 

τύπο 
αεροπλάνου 

 
 
δ) 

Ετήσια 
περιοδική 
εκπαίδευση 

CRM 
 
 
ε) 

Μαθήµατα 
ανώτερων 

µελών 
πληρώµατος 
θαλάµου 
επιβατών 

στ) 
Ατοµικές και 
οµαδικές ευθύνες, 
λήψη αποφάσεων 
και δράσεις 

     

Εντοπισµός και 
αντιµετώπιση των 
ανθρώπινων 
παραγόντων των 
επιβατών: έλεγχος 
πλήθους, στρες 
επιβατών, 
διαχείριση κρίσεων, 
ιατρικοί παράγοντες 
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Λεπτοµέρειες 
ανάλογα µε τον τύπο 
του αεροπλάνου 
(ευρυάτρακτο ή όχι, 
ενός ή περισσότερων 
καταστρωµάτων), τη 
σύνθεση του 
πληρώµατος πτήσης 
και του πληρώµατος 
θαλάµου επιβατών 
και τον αριθµό 
επιβατών 

 

∆εν απαιτείται ∆ιεξοδικά 

  

Από την οπτική γωνία του αεροµεταφορέα και του οργανισµού 
Νοοτροπία 
ασφαλείας της 
επιχείρησης, SOP, 
οργανωτικοί 
παράγοντες, 
παράγοντες που 
συνδέονται µε τον 
τύπο δραστηριοτήτων 

     

Αποτελεσµατική 
επικοινωνία και 
συντονισµός µε άλλο 
επιχειρησιακό 
προσωπικό και 
υπηρεσίες εδάφους 

∆εν 
απαιτείται 

∆ιεξοδικά Ανάλογα µε 
τον ή τους 
τύπους 

Επισκόπηση 
(3ετής 
κύκλος) 

 

Συµµετοχή στην 
αναφορά συµβάντων 
και ατυχηµάτων στο 
θάλαµο επιβατών 

     

Μελέτες βάσει 
συγκεκριµένων 
περιστάσεων 
(βλ. σηµείωση) 

 Υποχρεωτικό  Υποχρεωτικό  

 
Σηµείωση: Στη Στήλη δ), εάν δεν υπάρχουν σχετικές µελέτες βάσει συγκεκριµένων περιστάσεων 

για το συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου, µπορούν να λαµβάνονται υπόψη µελέτες βάσει 
συγκεκριµένων περιστάσεων ανάλογες µε την έκταση και το αντικείµενο της 
δραστηριότητας. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 386 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ, ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

 

OPS 1.1040 

Γενικές αρχές σχετικά µε τα εγχειρίδια πτητικής λειτουργίας 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας περιέχει όλες τις 

οδηγίες και πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του 

επιχειρησιακού προσωπικού. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το περιεχόµενο του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων, δεν παραβαίνει τους 

όρους που περιέχονται στον πιστοποιητικό αεροµεταφορέα (ΑΟC) ή σε κάθε ισχύοντα 

κανονισµό, και ότι είναι αποδεκτό, ή, κατά περίπτωση, εγκεκριµένο από την Αρχή. 

 

γ) Εκτός εάν η Αρχή, ή η εθνική νοµοθεσία ορίζουν διαφορετικά, ο αεροµεταφορέας συντάσσει 

το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, ο αεροµεταφορέας 

µπορεί να µεταφράσει και να χρησιµοποιήσει το εν λόγω εγχειρίδιο, ή µέρη αυτού, σε άλλη 

γλώσσα. 

 

δ) Ο αεροµεταφορέας οφείλει να συµµορφώνεται προς το στοιχείο γ), ανωτέρω, εφόσον 

καθίσταται αναγκαία η σύνταξη νέων εγχειριδίων πτητικής λειτουργίας ή σηµαντικών µερών, 

ή τόµων αυτού. 

 

ε) Ο αεροµεταφορέας δύναται να εκδίδει το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας σε χωριστούς 

τόµους. 
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στ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το σύνολο του επιχειρησιακού προσωπικού διαθέτει 

ευχερή πρόσβαση σε αντίγραφο κάθε µέρους του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που 

σχετίζεται µε τα καθήκοντά του. Επιπλέον, ο αεροµεταφορέας παρέχει στα µέλη του 

πληρώµατος ατοµικά αντίτυπα ή τµήµατα από τα µέρη Α και Β του εγχειριδίου πτητικής 

λειτουργίας που σχετίζονται µε το εν λόγω προσωπικό, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για 

προσωπική µελέτη. 

 

ζ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας τροποποιείται ή 

αναθεωρείται έτσι ώστε οι οδηγίες και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό να τηρούνται 

ενήµερες. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το σύνολο του επιχειρησιακού προσωπικού 

ενηµερώνεται σχετικά µε αλλαγές που αφορούν τα καθήκοντά του. 

 

η) Κάθε κάτοχος εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας, ή των κατάλληλων µερών αυτού, προβαίνει 

σε ενηµέρωση αυτού σχετικά µε τις τροποποιήσεις και τις αναθεωρήσεις που υποβάλλονται 

από τον αεροµεταφορέα. 

 

θ) Ο αεροµεταφορέας θέτει στη διάθεση της Αρχής τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις που 

προτίθεται να πραγµατοποιήσει πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ. 

Εφόσον η τροποποίηση αφορά µέρος του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας το οποίο πρέπει 

να εγκριθεί βάσει OPS, η έγκριση αυτή πρέπει να χορηγείται πριν τεθεί σε ισχύ η εν λόγω 

τροποποίηση. Εφόσον απαιτούνται άµεσες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις για λόγους 

ασφαλείας, οι εν λόγω τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις δηµοσιεύονται και ισχύουν πάραυτα, 

υπό τον όρο ότι έχει υποβληθεί αίτηµα για κάθε απαιτούµενη έγκριση. 

 

ι) Ο αεροµεταφορέας ενσωµατώνει στο εγχειρίδιο όλες τις τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις 

που απαιτούνται από την Αρχή. 

 

ια) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που λαµβάνονται από 

εγκεκριµένα έγγραφα, καθώς και κάθε τροποποίηση τέτοιων εγκεκριµένων εγγράφων, 

ενσωµατώνονται κατά τον ορθό τρόπο στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και ότι το εν λόγω 

εγχειρίδιο δεν περιέχει πληροφορίες που έρχονται σε αντίθεση µε οποιοδήποτε εγκεκριµένο 

έγγραφο. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν απαγορεύει στον αεροµεταφορέα να χρησιµοποιήσει 

πιο περιοριστικά στοιχεία και διαδικασίες. 
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ιβ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το περιεχόµενο του εγχειριδίου πτητικής 

λειτουργίας παρουσιάζεται σε τέτοια µορφή ώστε να είναι δυνατή η ευχερής χρήση του. 

Κατά το σχεδιασµό του Εγχειριδίου Πτητικής Λειτουργίας, πρέπει να τηρούνται οι αρχές 

Ανθρώπινων Παραγόντων. 

 

ιγ) Η Αρχή δύναται να επιτρέψει στον αεροµεταφορέα να παρουσιάσει το εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας, ή µέρη αυτού σε µορφή διαφορετική από την έντυπη. Στις περιπτώσεις αυτές, 

πρέπει να διασφαλίζεται ένα αποδεκτό επίπεδο ευχερούς πρόσβασης, χρηστικότητας και 

αξιοπιστίας. 

 

ιδ) Η χρήση συντετµηµένης µορφής του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας δεν απαλλάσσει τον 

αεροµεταφορέα από τις απαιτήσεις της ΟPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας-δοµή και περιεχόµενα 

(Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1045) 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η βασική δοµή του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας είναι 

η ακόλουθη: 

 

- Μέρος Α: Γενικά/Βασικά 

 

Το µέρος αυτό περιλαµβάνει το σύνολο των επιχειρησιακών µεθόδων, οδηγιών και 

διαδικασιών που απαιτούνται για την ασφαλή πτητική λειτουργία και δεν σχετίζονται µε τον 

τύπο του αεροπλάνου. 
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- Μέρος Β: Ζητήµατα πτητικής λειτουργίας του αεροπλάνου 

 

Το µέρος αυτό περιλαµβάνει το σύνολο των επιχειρησιακών οδηγιών και διαδικασιών που 

απαιτούνται για την ασφαλή πτητική λειτουργία και σχετίζονται µε τον τύπο του αεροπλάνου. 

Λαµβάνει υπόψη οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των τύπων, παραλλαγών ή µεµονωµένων 

αεροπλάνων που χρησιµοποιούνται από τον αεροµεταφορέα. 

 

- Μέρος Γ: Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε τη διαδροµή και το αεροδρόµιο 

 

Το µέρος αυτό περιλαµβάνει το σύνολο των πληροφοριών και οδηγιών που απαιτούνται για 

την περιοχή πτητικής λειτουργίας. 

 

- Μέρος ∆: Κατάρτιση 

 

Το µέρος αυτό περιλαµβάνει το σύνολο των οδηγιών εκπαίδευσης για το προσωπικό οι οποίες 

απαιτούνται για την ασφαλή πτητική λειτουργία. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι τα περιεχόµενα του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας 

συµφωνούν µε το Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1045 και είναι σχετικά µε την περιοχή και τον 

τύπο της πτητικής λειτουργίας. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η λεπτοµερής δοµή του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας 

είναι αποδεκτή από την Αρχή. 

 

OPS 1.1050 

Εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου 

 

Ο αεροµεταφορέας τηρεί πρόσφατο και εγκεκριµένο εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου ή ισοδύναµο 

έγγραφο για κάθε αεροπλάνο που εκτελεί πτητική λειτουργία. 
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OPS 1.1055 

Μητρώο καταγραφής πτήσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας τηρεί για κάθε πτήση τις ακόλουθες πληροφορίες µε τη µορφή µητρώου 

καταγραφής πτήσης: 

 

1) τα στοιχεία νηολόγησης αεροπλάνου· 

 

2) ηµεροµηνία· 

 

3) ονοµατεπώνυµο(α) του(των) µέλους(ων) του πληρώµατος· 

 

4) καθήκοντα που ανατίθενται σε µέλος (η) του πληρώµατος· 

 

5) τον τόπο αναχώρησης· 

 

6) τόπος άφιξης· 

 

7) ώρα αναχώρησης (ώρα αναχώρησης από τη θέση στάθµευσης)· 

 

8) ώρα άφιξης (χρόνος επαναφοράς στη θέση ακινητοποίησης)· 

 

9) ώρες πτήσης· 

 

10) είδος πτήσης· 
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11) συµβάντα, παρατηρήσεις (εφόσον υπάρχουν), και 

 

12) υπογραφή κυβερνήτη (ή ισοδύναµη). 

 

β) Η Αρχή δύναται να επιτρέψει στον αεροµεταφορέα τη µη τήρηση µητρώου καταγραφής 

πτήσης, ή µερών αυτού, εφόσον οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται σε άλλα έγγραφα. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλες οι καταχωρίσεις πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα και 

ότι έχουν µόνιµο χαρακτήρα. 

 

OPS 1.1060 

Επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης που χρησιµοποιείται και 

οι καταχωρίσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της πτήσης περιέχουν τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

1) τα στοιχεία νηολόγησης αεροπλάνου· 

 

2) τον τύπο και την παραλλαγή του αεροπλάνου· 

 

3) την ηµεροµηνία πτήσης· 

 

4) τα στοιχεία ταυτότητας της πτήσης· 

 

5) τα ονοµατεπώνυµα των µελών του πληρώµατος πτήσης· 
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6) τα καθήκοντα που ανατίθενται στα µέλη του πληρώµατος πτήσης· 

 

7) τον τόπο αναχώρησης· 

 

8) την ώρα αναχώρησης (πραγµατική ώρα αναχώρησης από τη θέση ακινητοποίησης, ώρα 

απογείωσης)· 

 

9) τον τόπο άφιξης (σχεδιαζόµενο και πραγµατικό)· 

 

10) την ώρα άφιξης (ώρα πραγµατικής προσγείωσης και πραγµατική ώρα επαναφοράς στη 

θέση ακινητοποίησης)· 

 

11) τον τύπο πτητικής λειτουργίας (πτήση µεγάλων αποστάσεων δικινητήριου αεροπλάνου 

(ETOPS), πτήση εξ όψεως, πτήση αυτοµεταφοράς, κ.λπ.)· 

 

12) τη διαδροµή και τα τµήµατα διαδροµής µε σηµεία ελέγχου/σηµεία αναφοράς 

αεροπορικής οδού, αποστάσεις, χρόνους και ίχνη· 

 

13) την προγραµµατιζόµενη ταχύτητα πλεύσης και τους προγραµµατιζόµενους χρόνους 

πτήσης µεταξύ σηµείων ελέγχου/αναφοράς. Αναµενόµενος και πραγµατικός χρόνος 

παραµονής του αεροπλάνου στον αέρα· 

 

14) τα ασφαλή ύψη και τα ελάχιστα επίπεδα· 

 

15) τα προγραµµατισµένα ύψη και επίπεδα πτήσης· 

 

16) τους υπολογισµούς καυσίµου (αρχεία ελέγχων καυσίµου κατά τη διάρκεια της πτήσης)· 

 

17) τα καύσιµα που µεταφέρει το αεροπλάνο τη στιγµή εκκίνησης των κινητήρων· 
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18) τους εναλλακτικούς προορισµούς και, κατά περίπτωση, τους εναλλακτικούς τόπους 

απογείωσης και τις εναλλακτικές πορείες, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων 

από τα σηµεία 12), 13), 14) και 15) πληροφοριών, ανωτέρω· 

 

19) την αρχική άδεια σχεδίου πτήσης που εκδίδεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης 

εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τις µεταγενέστερες ανανεώσεις· 

 

20) τους υπολογισµούς σχετικά µε τον εκ νέου σχεδιασµό της πορείας κατά τη διάρκεια της 

πτήσης, και 

 

21) τις σχετικές µετεωρολογικές πληροφορίες. 

 

β) Στοιχεία τα οποία µπορούν εύκολα να αναζητηθούν σε άλλα έγγραφα ή σε άλλη αποδεκτή 

πηγή, ή στοιχεία τα οποία δεν σχετίζονται µε τον τύπο της πτητικής λειτουργίας, µπορούν να 

παραληφθούν από το επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης. 

 

γ) Ο αεροµεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης και η χρήση 

του περιγράφονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. 

 

δ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλες οι καταχωρίσεις στο επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης 

πραγµατοποιούνται ταυτοχρόνως και έχουν µόνιµο χαρακτήρα. 

 

OPS 1.1065 

Περίοδοι φύλαξης εγγράφων 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το σύνολο των αρχείων και των σχετικών επιχειρησιακών και 

τεχνικών πληροφοριών για κάθε µεµονωµένη πτήση φυλάσσονται για τις περιόδους που 

καθορίζονται στο Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

Έκθεση διαχείρισης του αεροµεταφορέα για διαρκή αξιοπλοΐα 

 

Ο αεροµεταφορέας τηρεί πρόσφατη εγκεκριµένη έκθεση διαχείρισης για διαρκή αξιοπλοΐα όπως 

προβλέπεται στο Μέρος ΙΓ, παράγραφος Μ.Α. 704. 

 

OPS 1.1071 

Τεχνικό Μητρώο Αεροπλάνου 

 

Ο αεροµεταφορέας τηρεί τεχνικό µητρώο αεροπλάνου, κατά την OPS 1.915. 

 

Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1045 

Περιεχόµενα του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ/ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

0 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

0.1. Εισαγωγή 

 

α) ∆ήλωση στην οποία σηµειώνεται ότι το εγχειρίδιο συµµορφώνεται προς όλους τους 

ισχύοντες κανονισµούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού πιστοποιητικού 

αεροµεταφορέα. 
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β) ∆ήλωση στην οποία σηµειώνεται ότι το εγχειρίδιο περιέχει επιχειρησιακές οδηγίες τις 

οποίες υποχρεούται να τηρεί το αρµόδιο προσωπικό. 

 

γ) Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των διαφόρων τµηµάτων, των περιεχοµένων τους, 

του πεδίου εφαρµογής και της χρήσης τους. 

 

δ) Επεξηγήσεις και ορισµοί όρων και λέξεων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη χρήση του 

εγχειριδίου. 

 

0.2. Σύστηµα τροποποιήσεων και αναθεωρήσεων 

 

α) Ποιος είναι υπεύθυνος για την έκδοση και την εισαγωγή τροποποιήσεων και 

αναθεωρήσεων. 

 

β) Αρχείο τροποποιήσεων και αναθεωρήσεων, συνοδευόµενο από τις ηµεροµηνίες 

καταχώρισης και θέσης σε ισχύ. 

 

γ) ∆ήλωση η οποία µνηµονεύει ότι απαγορεύονται οι χειρόγραφες τροποποιήσεις και 

αναθεωρήσεις, εκτός εάν οι περιστάσεις απαιτούν άµεση τροποποίηση ή αναθεώρηση 

για λόγους ασφαλείας. 

 

δ) Περιγραφή του συστήµατος καταχώρισης υποσηµειώσεων στις σελίδες και των 

ηµεροµηνιών βάσει των οποίων οι εν λόγω υποσηµειώσεις τίθενται σε ισχύ. 

 

ε) Κατάλογος των έγκυρων σελίδων. 

 

στ) Σχόλια σχετικά µε αλλαγές (επί σελίδων κειµένου και, εφόσον είναι δυνατόν, επί 

γραφικών παραστάσεων και διαγραµµάτων). 

 

ζ) Αναθεωρήσεις προσωρινού χαρακτήρα. 

 

Περιγραφή του συστήµατος διανοµής σχετικά µε εγχειρίδια, τροποποιήσεις και 

αναθεωρήσεις. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 396 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1.1. Οργανωτική δοµή. Περιγραφή της οργανωτικής δοµής, συµπεριλαµβανοµένου του γενικού 

οργανογράµµατος της εταιρείας και του οργανογράµµατος του τµήµατος επιχειρήσεων. Το 

οργανόγραµµα πρέπει να αναπαριστά τη σχέση µεταξύ του τµήµατος επιχειρήσεων και των 

λοιπών τµηµάτων της εταιρείας. Ειδικότερα, πρέπει να περιγράφονται οι ιεραρχικοί και 

λειτουργικοί δεσµοί µεταξύ όλων των διευθύνσεων, τµηµάτων κ.λπ., που σχετίζονται µε την 

ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας. 

 

1.2. Ονοµατεπώνυµα διορισµένων κατόχων θέσεων. Το ονοµατεπώνυµο κάθε διορισµένου 

κατόχου θέσης, ο οποίος φέρει την ευθύνη πτητικών λειτουργιών, του συστήµατος 

συντήρησης, της εκπαίδευσης του πληρώµατος και της επίγειας εξυπηρέτησης, κατά την OPS 

1.175, στοιχείο θ). Πρέπει να περιλαµβάνεται περιγραφή των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων 

των προσώπων αυτών. 

 

1.3. Ευθύνες και καθήκοντα του προσωπικού διαχείρισης πτητικών λειτουργιών. Περιγραφή των 

καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και εξουσιών του προσωπικού διαχείρισης πτητικών λειτουργιών 

που αφορούν την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας και τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς. 

 

1.4. Εξουσίες, καθήκοντα και αρµοδιότητες του κυβερνήτη. ∆ήλωση η οποία καθορίζει τις 

εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του κυβερνήτη. 

 

1.5. Καθήκοντα και αρµοδιότητες των υπολοίπων µελών του πληρώµατος, εκτός του κυβερνήτη. 
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2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 

2.1. Εποπτεία της πτητικής λειτουργίας από τον αεροµεταφορέα. Περιγραφή του συστήµατος 

εποπτείας της πτητικής λειτουργίας από τον αεροµεταφορέα (Βλέπε OPS 1.175, στοιχείο ζ). 

Η περιγραφή αυτή πρέπει να καταδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο εποπτεύονται η ασφάλεια 

της πτητικής λειτουργίας και οι ικανότητες του προσωπικού. Συγκεκριµένα, είναι 

υποχρεωτική η περιγραφή των διαδικασιών που σχετίζονται µε τα ακόλουθα θέµατα: 

 

α) Ισχύς αδείας και ικανοτήτων· 

 

β) Αρµοδιότητες του προσωπικού πτητικής λειτουργίας· και 

 

γ) Έλεγχος, ανάλυση και φύλαξη αρχείων, εγγράφων πτήσης, πρόσθετων πληροφοριών 

και στοιχείων. 

 

2.2. Σύστηµα κοινοποίησης πρόσθετων επιχειρησιακών οδηγιών και πληροφοριών. Περιγραφή 

κάθε συστήµατος κοινοποίησης πληροφοριών, οι οποίες είναι ενδεχοµένως επιχειρησιακής 

φύσεως, και οι οποίες ωστόσο συµπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες στο εγχειρίδιο πτητικής 

λειτουργίας. Πρέπει να περιλαµβάνεται η καταλληλότητα των εν λόγω πληροφοριών, καθώς 

και οι αρµοδιότητες σχετικά µε την κοινοποίησή τους. 

 

2.3. Πρόγραµµα πρόληψης ατυχηµάτων και ασφάλειας πτήσης. Περιγραφή των βασικών πτυχών 

του προγράµµατος ασφάλειας πτήσεων. 

 

2.4. Επιχειρησιακός έλεγχος. Περιγραφή των διαδικασιών και αρµοδιοτήτων που απαιτούνται για 

την άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου στο πλαίσιο της ασφάλειας πτήσεων. 
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2.5. Εξουσίες της Αρχής. Περιγραφή των εξουσιών της Αρχής και οδηγίες προς το προσωπικό για 

τον τρόπο µε τον οποίον µπορούν να διευκολύνουν τις επιθεωρήσεις από το προσωπικό της 

Αρχής. 

 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Περιγραφή του εγκεκριµένου συστήµατος ποιοτικού ελέγχου η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

 

α) Πολιτική ποιοτικού ελέγχου· 

 

β) Περιγραφή της οργάνωσης του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου, και 

 

γ) Ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων. 

 

4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

 

4.1. Σύνθεση πληρώµατος. Επεξήγηση της µεθόδου βάσει της οποίας καθορίζεται η σύνθεση των 

πληρωµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

 

α) Τον τύπο του αεροπλάνου που χρησιµοποιείται· 

 

β) Την περιοχή και τον τύπο της εκτελούµενης πτητικής λειτουργίας· 

 

γ) Το στάδιο της πτήσης· 

 

δ) Την απαίτηση ελάχιστου πληρώµατος και τη σχεδιαζόµενη περίοδο πτητικής 

απασχόλησης· 
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