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ε) Την πείρα (συνολική και επί του συγκεκριµένου τύπου), την πρόσφατη πείρα και τα 

προσόντα των µελών του πληρώµατος· και 

 

στ) Το διορισµό του κυβερνήτη και, εφόσον απαιτείται από τη διάρκεια της πτήσης, των 

διαδικασιών σχετικά µε την αντικατάσταση του κυβερνήτη ή άλλων µελών του 

πληρώµατος πτήσης. (Βλέπε Προσάρτηµα 1 της OPS 1.940). 

 

ζ) Το διορισµό ανώτερου µέλους πληρώµατος θαλάµου επιβατών και, εφόσον απαιτείται 

από τη διάρκεια της πτήσης, των διαδικασιών σχετικά µε την αντικατάσταση του 

ανώτερου µέλους πληρώµατος θαλάµου επιβατών ή οποιουδήποτε άλλου µέλους του εν 

λόγω πληρώµατος. 

 

4.2. ∆ιορισµός του κυβερνήτη. Κανόνες που εφαρµόζονται για το διορισµό του κυβερνήτη. 

 

4.3. Αδιαθεσία πληρώµατος πτήσης. Οδηγίες σχετικά µε τη µεταβίβαση του ελέγχου σε 

περίπτωση αδιαθεσίας µέλους του πληρώµατος πτήσης. 

 

4.4. Πτητική λειτουργία περισσοτέρων του ενός τύπων. ∆ήλωση η οποία προσδιορίζει τα 

αεροπλάνα που θεωρούνται ότι ανήκουν στον ίδιο τύπο για σκοπούς: 

 

α) Προγραµµατισµού του πληρώµατος πτήσης· και 

 

β) Προγραµµατισµού του πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 
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5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

5.1. Περιγραφή της απαιτούµενης άδειας, ειδικότητας(ων), προσόντων / ικανοτήτων (π.χ. για 

διαδροµές και αεροδρόµια), πείρας, εκπαίδευσης, ελέγχων και πρόσφατης πείρας στο πλαίσιο 

της άσκησης των καθηκόντων επιχειρησιακού προσωπικού. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο 

τύπος του αεροπλάνου, το είδος της πτητικής λειτουργίας και η σύνθεση του πληρώµατος. 

 

5.2. Πλήρωµα πτήσης 

 

α) Κυβερνήτης. 

 

β) Χειριστής που αντικαθιστά τον κυβερνήτη. 

 

γ) Συγκυβερνήτης. 

 

δ) Χειριστής υπό επιτήρηση. 

 

ε) Χειριστής πίνακα συστηµάτων. 

 

στ) Εκτέλεση πτητικών καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές 

αεροπλάνου. 
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5.3. Πλήρωµα θαλάµου επιβατών. 

 

α) Ανώτερο µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 

 

β) Μέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 

 

i) Απαιτούµενο µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών. 

 

ii) Πρόσθετο µέλος πληρώµατος θαλάµου επιβατών και µέλος πληρώµατος θαλάµου 

επιβατών κατά τη διάρκεια πτήσεων εξοικείωσης. 

 

γ) Εκτέλεση πτητικών καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές 

αεροπλάνου. 

 

5.4. Προσωπικό εκπαίδευσης, ελέγχου και εποπτείας. 

 

α) Για το πλήρωµα πτήσης. 

 

β) Για το πλήρωµα θαλάµου επιβατών. 

 

5.5. Προσωπικό για λοιπές πτητικές λειτουργίες 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 402 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

 

6 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

 

6.1. Προφυλάξεις για την υγεία του πληρώµατος. Οι σχετικοί κανονισµοί και οι οδηγίες προς τα 

µέλη του πληρώµατος σχετικά µε την υγεία, αφορούν τα εξής: 

 

α) οινόπνευµα και άλλα ηδύποτα που προκαλούν κατάσταση µέθης· 

 

β) ναρκωτικές ουσίες· 

 

γ) φάρµακα· 

 

δ) υπνωτικά δισκία· 

 

ε) φαρµακευτικά σκευάσµατα· 

 

στ) εµβολιασµούς· 

 

ζ) καταδύσεις σε µεγάλο βάθος· 

 

η) αιµοδοσία· 

 

θ) προφυλάξεις σχετικά µε τη λήψη τροφής πριν από και κατά τη διάρκεια της πτήσης· 

 

ι) ύπνο και ανάπαυση, και 

 

ια) χειρουργικές επεµβάσεις. 
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7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΗΣΗΣ 

 

7.1. Περιορισµοί χρόνου πτήσης και απασχόλησης και απαιτήσεις ανάπαυσης. Το πρόγραµµα που 

καταρτίζει ο αεροµεταφορέας βάσει των εθνικών απαιτήσεων που ισχύουν. 

 

7.2. Υπερβάσεις των περιορισµών χρόνου πτήσης και απασχόλησης και/ή µειώσεις των περιόδων 

ανάπαυσης. Προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί υπέρβαση του χρόνου 

πτήσης και απασχόλησης, ή µείωση των περιόδων ανάπαυσης, καθώς και διαδικασίες που 

εφαρµόζονται για την αναφορά αυτών των µεταβολών. 

 

8 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

8.1. Οδηγίες προετοιµασίας πτήσης. Εφαρµόζονται ανάλογα µε την πτητική λειτουργία: 
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8.1.1. Ελάχιστα ύψη πτήσης. Περιγραφή της µεθόδου καθορισµού και εφαρµογής των ελάχιστων 

υψών, η οποία περιλαµβάνει: 

 

α) διαδικασία καθορισµού των ελάχιστων υψών/επιπέδων πτήσης για «πτήσεις εξ όψεως» 

(VFR), και 

 

β) διαδικασία καθορισµού των ελάχιστων υψών/επιπέδων πτήσης για «πτήσεις µε 

όργανα» (IFR). 

 

8.1.2. Κριτήρια και αρµοδιότητες για την έγκριση χρήσης αεροδροµίων λαµβανοµένων υπόψη των 

απαιτήσεων των Τµηµάτων ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι. 

 

8.1.3. Μέθοδοι προσδιορισµού των ελαχίστων λειτουργίας αεροδροµίου. Η µέθοδος για τον 

προσδιορισµό των ελαχίστων λειτουργίας αεροδροµίου για πτήσεις IFR σύµφωνα µε την OPS 

1 Τµήµα Ε. Πρέπει να γίνεται µνεία στις διαδικασίες προσδιορισµού της ορατότητας ή/και 

της οπτικής εµβέλειας διαδρόµου, καθώς της δυνατότητας εφαρµογής της πραγµατικής 

ορατότητας που διακρίνουν οι χειριστές, της αναφερόµενης ορατότητας και της 

αναφερόµενης οπτικής εµβέλειας διαδρόµου. 

 

8.1.4. Ελάχιστα πτητικής λειτουργίας κατά την πορεία στο πλαίσιο «πτήσεων εξ όψεως» (VFR) ή 

τµηµάτων «πτήσης εξ όψεως» και, σε περίπτωση χρήσης µονοκινητήριων αεροπλάνων, 

οδηγίες για την επιλογή διαδροµής ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα επιφανειών που επιτρέπουν 

ασφαλή αναγκαστική προσγείωση. 

 

8.1.5. Παρουσίαση και εφαρµογή ελάχιστων λειτουργίας αεροδροµίου και πορείας 

 

8.1.6. Ερµηνεία των µετεωρολογικών πληροφοριών. Επεξηγηµατικό υλικό σχετικά µε την 

αποκωδικοποίηση των µετεωρολογικών προγνώσεων και δελτίων, που αφορούν την περιοχή 

πτητικής λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένης της ερµηνείας των υποθετικών εκφράσεων. 
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8.1.7. Καθορισµός των ποσοτήτων καυσίµου, λαδιού και µεθυλικής αλκοόλης που µεταφέρονται 

στο αεροπλάνο. Μέθοδοι βάσει των οποίων καθορίζονται και παρακολουθούνται κατά τη 

διάρκεια της πτήσης οι ποσότητες καυσίµου, λιπαντικού και µεθυλικής αλκοόλης που 

πρόκειται να µεταφερθούν στο αεροπλάνο. Το τµήµα αυτό πρέπει επίσης να περιλαµβάνει 

οδηγίες σχετικά µε τη µέτρηση και τη διανοµή των υγρών που µεταφέρονται στο αεροπλάνο. 

Οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όλα τα τυχαία γεγονότα που είναι πιθανόν 

να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της πτήσης, συµπεριλαµβανοµένης της πιθανότητας εκ 

νέου προγραµµατισµού κατά τη διάρκεια της πτήσης και της αστοχίας ενός ή περισσότερων 

κινητήρων του αεροπλάνου. Πρέπει επίσης να περιγράφεται το σύστηµα τήρησης αρχείων 

σχετικά µε το καύσιµο και το λιπαντικό. 

8.1.8. Μάζα και κέντρο βάρους. Οι γενικές αρχές µάζας και κέντρου βάρους περιλαµβάνουν: 

 

α) ορισµούς· 

 

β) µεθόδους, διαδικασίες και αρµοδιότητες σχετικά µε την εκτέλεση και την αποδοχή 

υπολογισµών µάζας και κέντρου βάρους· 

 

γ) την πολιτική χρήσης σταθερών και/ή πραγµατικών µαζών· 

 

δ) τη µέθοδο καθορισµού της ισχύουσας µάζας επιβατών, αποσκευών και φορτίου· 

 

ε) τις ισχύουσες µάζες επιβατών και αποσκευών για διαφορετικούς τύπους πτητικής 

λειτουργίας και τύπους αεροπλάνου· 

 

στ) γενικές οδηγίες και πληροφορίες απαραίτητες για τον έλεγχο των διάφορων τύπων 

χρησιµοποιούµενων εγγράφων µάζας και ζυγοστάθµισης· 
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 ζ) διαδικασίες αλλαγών τελευταίας στιγµής· 

 

 η) το ειδικό βάρος καυσίµου, λιπαντικού και µεθυλικής αλκοόλης, και 

 

 θ) πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν τις θέσεις επιβατών. 

 

8.1.9. Σχέδιο πτήσης εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας. ∆ιαδικασίες και αρµοδιότητες 

σχετικά µε την προετοιµασία και την υποβολή σχεδίου πτήσης εξυπηρέτησης εναέριας 

κυκλοφορίας. Στα θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαµβάνονται οι τρόποι 

υποβολής τόσο µεµονωµένων όσο και επαναλαµβανόµενων σχεδίων πτήσης. 

 

8.1.10. Επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης. ∆ιαδικασίες και αρµοδιότητες σχετικά µε την 

προετοιµασία και την αποδοχή του επιχειρησιακού σχεδίου πτήσης. Η χρήση του 

επιχειρησιακού σχεδίου πτήσης πρέπει να περιγράφεται· η εν λόγω περιγραφή 

περιλαµβάνει επίσης δείγµατα των χρησιµοποιούµενων µορφών του επιχειρησιακού 

σχεδίου πτήσης. 

 

8.1.11. Τεχνικό µητρώο αεροπλάνου που τηρεί ο αεροµεταφορέας. Πρέπει να περιγράφονται 

τόσο οι αρµοδιότητες όσο και η χρήση του τεχνικού µητρώου αεροπλάνου του 

αεροµεταφορέα, συµπεριλαµβανοµένων των δειγµάτων που χρησιµοποιούνται. 

 

8.1.12. Κατάλογος εγγράφων, εντύπων και πρόσθετων πληροφοριών που µεταφέρονται στο 

αεροπλάνο. 

 

8.2.  Οδηγίες Επίγειας Εξυπηρέτησης 
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8.2.1. ∆ιαδικασίες εφοδιασµού καυσίµου. Περιγραφή των διαδικασιών εφοδιασµού καυσίµου, 

συµπεριλαµβανοµένων των: 

 

α) Προφυλάξεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια ανεφοδιασµού και αφαίρεσης καυσίµων, 

συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας βοηθητικής µονάδας ισχύος (APU), ή της 

προθέρµανσης στροβιλοκινητήρα και της πέδης ελίκων σε λειτουργία· 

 

β) Του ανεφοδιασµού και αφαίρεσης καυσίµων κατά την επιβίβαση, την παραµονή εντός 

του αεροπλάνου και την αποβίβαση επιβατών· και 

 

γ) Των προφυλάξεων που πρέπει να λαµβάνονται προκειµένου να αποφεύγεται η ανάµιξη 

καυσίµων. 

 

8.2.2. ∆ιαδικασίες που σχετίζονται µε την ασφάλεια στο πλαίσιο της επίγειας εξυπηρέτησης 

αεροπλάνου, επιβατών και εµπορευµάτων. Περιγραφή των διαδικασιών που εφαρµόζονται 

στο πλαίσιο της επίγειας εξυπηρέτησης κατά την κατανοµή των θέσεων, την επιβίβαση και 

αποβίβαση των επιβατών, καθώς και κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του αεροπλάνου. 

Πρέπει επίσης να προσδιορίζονται περαιτέρω διαδικασίες που αποσκοπούν στην επίτευξη 

όρων ασφαλείας, για όσο χρονικό διάστηµα το αεροπλάνο παραµένει στο χώρο στάθµευσης. 

Οι διαδικασίες επίγειας εξυπηρέτησης πρέπει να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

α) Παιδιά/βρέφη, ασθενείς επιβάτες και άτοµα µε µειωµένη ικανότητα κινήσεων· 

 

β) Μεταφορά ανεπιθύµητων επιβατών, απελαυνοµένων προσώπων και προσώπων υπό 

κράτηση· 

 

γ) Επιτρεπόµενο µέγεθος και βάρος των χειραποσκευών· 

 

δ) Φόρτωση και ασφάλιση αντικειµένων εντός του αεροπλάνου· 

 

ε) Ειδικά φορτία και ταξινόµηση διαµερισµάτων φορτίου· 
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στ) Προσδιορισµό θέσης του εξοπλισµού εδάφους· 

 

ζ) Λειτουργία των θυρών του αεροπλάνου· 

 

η) Ασφάλεια στο χώρο στάθµευσης, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης πυρκαγιάς, και 

στις περιοχές εκτόνωσης αερίων και αναρρόφησης· 

 

θ) ∆ιαδικασίες εκκίνησης, αναχώρησης από το χώρο στάθµευσης και άφιξης, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών ώθησης και ρυµούλκησης. 

 

ι) εξυπηρέτηση αεροπλάνων, και 

 

ια) έγγραφα και έντυπα σχετικά µε την επίγεια εξυπηρέτηση αεροπλάνων· 

 

ιβ) πολλαπλή κράτηση θέσεων του αεροπλάνου. 

 

8.2.3. ∆ιαδικασίες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης. ∆ιαδικασίες βάσει των οποίων διασφαλίζεται 

η άρνηση επιβίβασης σε πρόσωπα που τελούν εµφανώς υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, ή 

υποδηλώνουν µε τη συµπεριφορά ή την εµφάνισή τους, ότι τελούν υπό την επήρεια 

φαρµάκων, εκτός εάν πρόκειται για ασθενείς για τους οποίους έχουν ληφθεί τα κατάλληλα 

µέτρα. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση ασθενών, που βρίσκονται κάτω από 

κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 409 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

8.2.4. Αποπαγοποίηση και αντιπαγοποίηση στο έδαφος. Περιγραφή της πολιτικής και των 

διαδικασιών αποπαγοποίησης και αντιπαγοποίησης στο έδαφος. Οι εν λόγω πρακτικές και 

διαδικασίες περιλαµβάνουν περιγραφές των τύπων και των επιπτώσεων του σχηµατισµού 

πάγου και άλλων µορφών ρύπανσης σε αεροπλάνα ενώ αυτά είναι ακινητοποιηµένα, κατά τη 

διάρκεια ελιγµών στο έδαφος και κατά την απογείωση. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται 

περιγραφή των τύπων των υγρών που χρησιµοποιούνται, όπου περιλαµβάνονται τα εξής: 

 

α) Κατοχυρωµένες ή εµπορικές επωνυµιών· 

 

β) Χαρακτηριστικά· 

 

γ) Επιπτώσεις στις επιδόσεις του αεροπλάνου· 

 

δ) Χρόνος αναµονής στον αέρα· και 

 

ε) Προφυλάξεις κατά τη χρήση. 

 

8.3. ∆ιαδικασίες πτήσης 

 

8.3.1. Πολιτική «πτήσης εξ όψεως» (VFR)/«πτήσης µε όργανα» (IFR). Περιγραφή της πολιτικής 

σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης «πτήσεων εξ όψεως» (VFR), ή σχετικά µε την απαίτηση 

εκτέλεσης «πτήσεων µε όργανα» (IFR), ή και µε τη µεταβολή είδους πτήσης. 

 

8.3.2. ∆ιαδικασίες αεροναυτιλίας. Περιγραφή όλων των διαδικασιών αεροναυτιλίας που σχετίζονται 

µε τον(τους) τύπο(ους), καθώς και µε την(τις) περιοχή(ές) πτητικής λειτουργίας. Πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη: 

 

α) οι κανονικές διαδικασίες αεροναυτιλίας, συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής 

διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων επαλήθευσης καταχωρίσεων που εισάγονται µέσω 

πληκτρολογίου, σε περίπτωση που οι εν λόγω καταχωρίσεις επηρεάζουν το ίχνος της 

πτήσης που πρόκειται να ακολουθήσει το αεροπλάνο· 
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β) οι προδιαγραφές ελάχιστης επίδοσης αεροναυτιλίας (MNPS) και η πολική αεροναυτιλία 

(POLAR), καθώς και η αεροναυτιλία σε άλλες καθορισµένες περιοχές· 

 

γ) η αεροναυτιλία περιοχής (RNAV)· 

 

δ) ο εκ νέου προγραµµατισµός πορείας κατά τη διάρκεια της πτήσης, και 

 

ε) οι διαδικασίες για το ενδεχόµενο υποβάθµισης συστηµάτων, και 

 

στ) τα ελάχιστα µειωµένου κάθετου διαχωρισµού (RVSM). 

 

8.3.3. ∆ιαδικασίες ρύθµισης του υψοµέτρου συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης, ανάλογα µε την 

περίπτωση 

 

- µετρικής υψοµετρίας και πινάκων µετατροπής 

 

και 

 

- επιχειρησιακών διαδικασιών QFE. 

 

8.3.4. ∆ιαδικασίες ενεργοποίησης συστήµατος επιφυλακής όσον αφορά το ύψος 

 

8.3.5. Σύστηµα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους/Σύστηµα προειδοποίησης αποφυγής 

εδάφους. ∆ιαδικασίες και οδηγίες που απαιτούνται για την αποφυγή της πρόσκρουσης 

ελεγχόµενης πτήσης στο έδαφος, συµπεριλαµβανοµένων των περιορισµών του υψηλού 

ρυθµού καθόδου κοντά στην επιφάνεια του εδάφους (οι σχετικές απαιτήσεις εκπαίδευσης 

καλύπτονται από το σηµείο ∆.2.1). 
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8.3.6. Πολιτική και διαδικασίες σχετικά µε τη χρήση του προειδοποιητικού συστήµατος 

αεροπλάνου αποφυγής εναέριας σύγκρουσης (TCAS/ACAS). 

 

8.3.7. Πολιτική και διαδικασίες σχετικά µε τη διαχείριση των καυσίµων κατά τη διάρκεια της 

πτήσης. 

 

8.3.8. ∆υσµενείς και ενδεχοµένως επικίνδυνες ατµοσφαιρικές συνθήκες. ∆ιαδικασίες πτητικής 

λειτουργίας στο πλαίσιο δυσµενών και ενδεχοµένως επικίνδυνων ατµοσφαιρικών συνθηκών 

και/ή διαδικασίες αποφυγής των παραπάνω, όπου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

 

α) καταιγίδες· 

 

β) συνθήκες παγοποίησης· 

 

γ) αναταράξεις· 

 

δ) διάτµηση ανέµου· 

 

ε) ταχύρευµα· 

 

στ) νέφη ηφαιστειογενούς τέφρας· 

 

ζ) ισχυρή βροχόπτωση· 

 

η) αµµοθύελλες· 

 

θ) ρεύµατα αέρος, η δηµιουργία των οποίων σχετίζεται µε την ύπαρξη ορεινών όγκων, και 

 

ι) σηµαντικές ατµοσφαιρικές αναστροφές. 
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8.3.9. Απόρρευµα ανατάραξης. Κριτήρια διαχωρισµού απορρεύµατος ανατάραξης, 

λαµβανοµένων υπόψη των τύπων αεροπλάνου, των συνθηκών ανέµου και της τοποθεσίας 

του διαδρόµου προσγείωσης. 

 

8.3.10. Μέλη πληρώµατος στις θέσεις τους. Απαιτήσεις σχετικά µε την κατάληψη από τα µέλη 

πληρώµατος των καθορισµένων θέσεων ή καθισµάτων τους κατά τη διάρκεια διαφόρων 

φάσεων της πτήσης ή οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, 

συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών για ελεγχόµενη ανάπαυση στο θάλαµο 

διακυβέρνησης. 

 

8.3.11. Χρήση ζωνών ασφαλείας για πλήρωµα και επιβάτες. Απαιτήσεις χρήσης ζωνών ασφαλείας 

και/ή ιµάντων πρόσδεσης από τα µέλη του πληρώµατος και τους επιβάτες κατά τη 

διάρκεια των διαφόρων φάσεων της πτήσης ή οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο για λόγους 

ασφαλείας. 

 

8.3.12. Είσοδος στο θάλαµο διακυβέρνησης. Προϋποθέσεις εισόδου στο θάλαµο διακυβέρνησης 

προσώπων που δεν ανήκουν στο πλήρωµα πτήσης. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται η 

πολιτική σχετικά µε την είσοδο επιθεωρητών της Αρχής. 

 

8.3.13. Χρήση κενών θέσεων πληρώµατος. Προϋποθέσεις και διαδικασίες σχετικά µε τη χρήση 

των κενών θέσεων πληρώµατος. 

 

8.3.14. Αδιαθεσία µελών του πληρώµατος. ∆ιαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στην 

περίπτωση αδιαθεσίας µελών του πληρώµατος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Πρέπει να 

περιλαµβάνονται παραδείγµατα των µορφών αδιαθεσίας και των µεθόδων προσδιορισµού 

τους. 
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8.3.15. Απαιτήσεις ασφαλείας θαλάµου επιβατών. Οι σχετικές διαδικασίες καλύπτουν: 

 

α) Την προετοιµασία του θαλάµου επιβατών για την πτήση, τις απαιτήσεις κατά τη 

διάρκεια της πτήσης και τις προετοιµασίες για την προσγείωση, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για την ασφάλιση του θαλάµου επιβατών 

και των κουζινών του αεροπλάνου· 

 

β) Τις διαδικασίες βάσει των οποίων εξασφαλίζεται ότι οι επιβάτες κάθονται σε 

σηµεία όπου, σε περίπτωση που απαιτείται αναγκαστική εκκένωση του 

αεροπλάνου, διευκολύνουν και δεν εµποδίζουν τη διαδικασία εκκένωσης του 

αεροπλάνου· 

 

γ) Τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση 

των επιβατών· και 

 

δ) ∆ιαδικασίες για ανεφοδιασµό/αφαίρεση καυσίµων ενώ οι επιβάτες επιβιβάζονται, 

είναι επιβιβασµένοι στο αεροπλάνο ή αποβιβάζονται. 

 

ε)  το κάπνισµα στο αεροπλάνο. 

 

8.3.16. ∆ιαδικασίες ενηµέρωσης των επιβατών πριν από την πτήση. Περιεχόµενα, µέσα και 

χρόνος ενηµέρωσης των επιβατών πριν από την πτήση, σύµφωνα µε την OPS 1.285. 

 

8.3.17. ∆ιαδικασίες σχετικά µε την πτητική λειτουργία αεροπλάνων σε περίπτωση µεταφοράς του 

απαιτούµενο εξοπλισµού ανίχνευσης κοσµικής ή ηλιακής ακτινοβολίας. ∆ιαδικασίες 

σχετικά µε τη χρήση εξοπλισµού ανίχνευσης κοσµικής ή ηλιακής ακτινοβολίας και την 

καταγραφή των ενδείξεών του, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών που πρέπει να 

γίνουν σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο 

πτητικής λειτουργίας. Επιπλέον, διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών 

εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας, που ακολουθούνται σε περίπτωση που λαµβάνεται 

απόφαση για κάθοδο ή αλλαγή πορείας. 
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8.3.18 Πολιτική για τη χρήση του αυτόµατου πιλότου και του αυτόµατου µοχλού ισχύος. 

 

8.4. Πτητική λειτουργία παντός καιρού. Περιγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών που 

σχετίζονται µε την πτητική λειτουργία παντός καιρού (Βλέπε επίσης τα Τµήµατα ∆ και E 

των OPS). 

 

8.5. Πτήσεις µεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων (ETOPS). Περιγραφή των 

επιχειρησιακών διαδικασιών για πτήσεις µεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων 

(ETOPS). 

 

8.6. Χρήση του(των) καταλόγου(ων) ελάχιστων παρεκκλίσεων εξοπλισµού και διαµόρφωσης 

 

8.7. Πτήσεις µη εµπορικού χαρακτήρα. ∆ιαδικασίες και περιορισµοί σχετικά µε: 

 

α) εκπαιδευτικές πτήσεις· 

 

β)  δοκιµαστικές πτήσεις· 

 

γ)  πτήσεις παράδοσης· 

 

δ)  πτήσεις αυτοµεταφοράς· 

 

ε)  πτήσεις επίδειξης, και 

 

στ) πτήσεις µε καθορισµό θέσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας προσώπων 

που δύναται να µεταφέρονται στις εν λόγω πτήσεις. 
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8.8. Απαιτήσεις οξυγόνου 

 

8.8.1. Επεξήγηση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων πρέπει να χορηγείται και να 

χρησιµοποιείται οξυγόνο. 

 

8.8.2. Οι απαιτήσεις οξυγόνου καθορίζονται για: 

 

α) το πλήρωµα πτήσης· 

 

β) το πλήρωµα θαλάµου επιβατών, και 

 

γ) τους επιβάτες. 

 

9 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΠΛΑ 

 

9.1. Πληροφορίες, οδηγίες και γενική καθοδήγηση σχετικά µε τη µεταφορά επικινδύνων 

εµπορευµάτων, όπου περιλαµβάνονται: 

 

α) Η πολιτική του αεροµεταφορέα σχετικά µε τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων· 

 

β) Η καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις για την αποδοχή, την τοποθέτηση ετικετών, το 

χειρισµό, την αποθήκευση και το διαχωρισµό των επικινδύνων εµπορευµάτων· 

 

γ) Οι διαδικασίες αντίδρασης στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που αφορούν 

επικίνδυνα εµπορεύµατα· 
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δ) Τα καθήκοντα του συνόλου του εµπλεκοµένου προσωπικού, σύµφωνα µε την OPS 

1.1215, και 

 

ε) Οι οδηγίες σχετικά µε τη µεταφορά των εργαζοµένων του αεροµεταφορέα. 

 

9.2. Όροι µεταφοράς όπλων, πυροµαχικών και όπλων για αθλητικούς σκοπούς. 

 

10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

10.1. Οδηγίες και καθοδήγηση ασφαλείας µη εµπιστευτικού χαρακτήρα, οι οποίες πρέπει να 

περιλαµβάνουν τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες του επιχειρησιακού προσωπικού. Πρέπει 

επίσης να περιλαµβάνονται οι πρακτικές και οι διαδικασίες σχετικά µε το χειρισµό και την 

αναφορά εγκληµατικών πράξεων στο αεροπλάνο, όπως παράνοµες επεµβάσεις, δολιοφθορές, 

βοµβιστικές απειλές και αεροπειρατείες. 

 

10.2. Περιγραφή µέτρων πρόληψης και εκπαίδευσης, όσον αφορά την ασφάλεια. 

 

Σηµείωση: Ορισµένα µέρη σχετικά µε τις οδηγίες και την καθοδήγηση στον τοµέα της 

ασφάλειας δύναται να λάβουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
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11 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

 

∆ιαδικασίες σχετικά µε το χειρισµό, τη γνωστοποίηση και την αναφορά συµβάντων. Το 

τµήµα αυτό πρέπει επίσης να περιλαµβάνει: 

 

α) τους ορισµούς συµβάντων και των σχετικών αρµοδιοτήτων όλων των εµπλεκοµένων 

προσώπων· 

 

β) εικόνες των εντύπων που χρησιµοποιούνται για την αναφορά συµβάντων κάθε τύπου (ή 

αντίγραφα των εντύπων αυτών), οδηγίες για τη συµπλήρωσή τους, διευθύνσεις στις 

οποίες πρέπει να αποστέλλονται και προθεσµίες αποστολής, 

 

γ) σε περίπτωση ατυχήµατος, περιγραφές των διευθύνσεων της εταιρείας, των Αρχών ή 

άλλων υπηρεσιών που πρέπει να ειδοποιούνται, καθώς και τις µεθόδους και τη σειρά µε 

την οποία θα ειδοποιούνται, 

 

δ) διαδικασίες για την προφορική γνωστοποίηση, στις τοπικές µονάδες εξυπηρέτησης 

εναέριας κυκλοφορίας, συµβάντων που σχετίζονται µε το ACAS, τα RA, κινδύνους 

λόγω πτηνών, επικίνδυνα εµπορεύµατα και επικίνδυνες συνθήκες, 

 

ε) διαδικασίες υποβολής γραπτών αναφορών για συµβάντα εναέριας κυκλοφορίας, ACAS, 

RA, προσκρούσεις πτηνών, συµβάντα ή ατυχήµατα σχετικά µε επικίνδυνα 

εµπορεύµατα, και παράνοµη παρέµβαση, 
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στ) διαδικασίες αναφοράς για να εξασφαλίζεται η τήρηση της OPS 1.085, στοιχείο β) και 

της OPS 1.420. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν εσωτερικές διαδικασίες 

αναφοράς σχετικά µε την ασφάλεια τις οποίες πρέπει να εφαρµόζουν τα µέλη του 

πληρώµατος, και οι οποίες είναι σχεδιασµένες για να εξασφαλίζεται ότι ο κυβερνήτης 

ενηµερώνεται αµέσως για κάθε συµβάν που έθεσε σε κίνδυνο, ή ενδέχεται να έθεσε σε 

κίνδυνο, την ασφάλεια κατά την πτήση και ότι του παρέχονται όλες οι σχετικές 

πληροφορίες. 

 

12 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΡΑ 

 

Οι κανόνες αέρα περιλαµβάνουν: 

 

α) Τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως και µε όργανα· 

 

β) Την εφαρµογή των κανόνων αέρα σε συγκεκριµένη επικράτεια· 

 

γ) Τις διαδικασίες επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων και των διαδικασιών αστοχίας 

επικοινωνίας· 

 

δ) Τις πληροφορίες και τις οδηγίες που σχετίζονται µε την αναχαίτιση πολιτικών 

αεροπλάνων· 

 

ε) Τις περιστάσεις κατά τις οποίες πρέπει να παραµένει σε λειτουργία ρολόι-ραδιόφωνο· 

 

στ) Τα σήµατα· 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 419 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

 

ζ) Το χρονοσύστηµα που χρησιµοποιείται στην πτητική λειτουργία· 

 

η) Τις άδειες εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας, τη σχολαστική τήρηση του σχεδίου 

πτήσης και τις αναφορές θέσης· 

 

θ) Τα οπτικά σήµατα που χρησιµοποιούνται για την προειδοποίηση αεροπλάνου που δεν 

διαθέτει άδεια διέλευσης και το οποίο εκτελεί πτήση, ή πρόκειται να εισέλθει εντός 

ζώνης στην οποία ισχύουν περιοριστικά µέτρα, εντός απαγορευµένης ή επικίνδυνης 

ζώνης· 

 

ι) Τις διαδικασίες για χειριστές που αντιλαµβάνονται ατύχηµα ή λαµβάνουν σήµα 

κινδύνου· 

 

ια) Τους οπτικούς κώδικες εδάφους/αέρος που χρησιµοποιούν οι επιζώντες, τις περιγραφές 

και τη χρήση βοηθηµάτων σηµατοδότησης· και 

 

ιβ) Τα σήµατα κινδύνου και επείγουσας ανάγκης. 

 

13 ΜΙΣΘΩΣΗ 

 

Περιγραφή των επιχειρησιακών ρυθµίσεων για τη µίσθωση, τις σχετικές διαδικασίες και τις 

διαχειριστικές αρµοδιότητες. 

 

B ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΥΠΟ 

 

Εξέταση των διαφορών µεταξύ τύπων και παραλλαγών τύπων, µε τους ακόλουθους τίτλους: 
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0. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

0.1. Γενικές πληροφορίες (π.χ. διαστάσεις του αεροπλάνου), συµπεριλαµβανοµένης της 

περιγραφής των µονάδων µέτρησης που χρησιµοποιούνται για την πτητική λειτουργία του 

συγκεκριµένου τύπου αεροπλάνου και πίνακες µετατροπής. 

 

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1.1. Περιγραφή των πιστοποιηµένων περιορισµών και των επιχειρησιακών περιορισµών σε ισχύ, 

όπου περιλαµβάνονται: 

 

α) Το καθεστώς πιστοποίησης (π.χ. CS-23, CS-25, ICAO Παράρτηµα 16 (CS-36 και CS-

34) κλπ.)· 

 

β) Η διαµόρφωση θέσεων επιβατών για κάθε τύπο αεροπλάνου, συµπεριλαµβανοµένης 

µιας εικονογραφηµένης παρουσίασης· 

 

γ) Οι εγκεκριµένοι τύποι πτητικής λειτουργίας (π.χ. πτήση εξ όψεως/µε όργανα 

(VFR/IFR), κατηγορία CAT II/III, τύπος απαιτούµενης απόδοσης αεροναυτιλίας (RNP 

Type), πτήση σε γνωστές συνθήκες παγοποίησης κ.λπ.)· 

 

δ) Η σύνθεση του πληρώµατος· 

 

ε) Η µάζα και το κέντρο βάρους· 

 

στ) Οι περιορισµοί ταχύτητας· 

 

ζ) Ο(οι) φάκελος(οι) πτήσης· 

 

η) Τα όρια ανέµων, συµπεριλαµβανοµένης της πτητικής λειτουργίας σε διαδρόµους µε 

ρύπανση· 
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θ) Οι περιορισµοί των επιδόσεων για τις ισχύουσες διαµορφώσεις· 

 

ι) Η κλίση του διαδρόµου απογείωσης και προσγείωσης· 

 

ια) Οι περιορισµοί σε διαδρόµους υγρούς ή µε ρύπανση· 

 

ιβ) Η ρύπανση του σκελετού του αεροπλάνου· και 

 

ιγ) Οι περιορισµοί του συστήµατος. 

 

2. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 

2.1. Κανονικές διαδικασίες και καθήκοντα που ανατίθενται στο πλήρωµα, κατάλληλοι κατάλογοι 

ελέγχου ενεργειών, σύστηµα χρήσης των καταλόγων ελέγχου ενεργειών, καθώς και δήλωση 

που καλύπτει τις απαραίτητες διαδικασίες συντονισµού µεταξύ των πληρωµάτων πτήσης και 

θαλάµου επιβατών. Πρέπει να περιλαµβάνονται οι ακόλουθες διαδικασίες και καθήκοντα: 

 

α) προ της πτήσης· 

 

β) προ της αναχώρησης· 

 

γ) ρύθµισης και ελέγχου υψοµέτρου· 

 

δ) τροχοδρόµησης, απογείωσης και ανόδου· 

 

ε) µείωσης θορύβου· 
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στ) πορείας και καθόδου· 

 

ζ) προσέγγισης, προετοιµασίας για την προσγείωση και ενηµέρωσης επιβαινόντων· 

 

η) προσέγγισης στο πλαίσιο «πτήσης εξ όψεως» (VFR)· 

 

θ) προσέγγισης µε όργανα· 

 

ι) οπτικής προσέγγισης και προσέγγισης στον κύκλο του αεροδροµίου· 

 

ια) αποτυχηµένης προσέγγισης· 

 

ιβ) κανονικής προσγείωσης· 

 

ιγ) µετά την προσγείωση, και 

 

ιδ) πτητικής λειτουργίας σε διαδρόµους υγρούς και µε ρύπανση. 
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3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

3.1. ∆ιαδικασίες στο πλαίσιο µη κανονικών συνθηκών και συνθηκών επείγουσας ανάγκης και 

σχετικά καθήκοντα που ανατίθενται στο πλήρωµα, κατάλληλοι κατάλογοι ελέγχου ενεργειών, 

σύστηµα χρήσης των καταλόγων ελέγχου ενεργειών και δήλωση που καλύπτει τις 

απαραίτητες διαδικασίες συντονισµού µεταξύ των πληρωµάτων πτήσης και θαλάµου 

επιβατών. Πρέπει να περιλαµβάνονται οι ακόλουθες διαδικασίες και καθήκοντα: 

 

α) αδιαθεσίας πληρώµατος· 

 

β) ασκήσεων σε περιπτώσεις πυρκαγιάς και εµφάνισης καπνού· 

 

γ) πτήσης σε συνθήκες µη σταθερής και µερικώς σταθερής ατµοσφαιρικής πίεσης στο 

εσωτερικό του αεροπλάνου· 

 

δ) υπέρβασης δοµικών ορίων, όπως σε περίπτωση προσγείωσης µε υπέρβαρο· 

 

ε) υπέρβασης των ορίων κοσµικής ακτινοβολίας· 

 

στ) σε περίπτωση κεραυνοπληξίας· 

 

ζ) επικοινωνιών κινδύνου και ειδοποίησης της υπηρεσίας εξυπηρέτησης εναέριας 

κυκλοφορίας για καταστάσεις επείγουσας ανάγκης· 

 

η) βλάβης κινητήρα· 
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θ) αστοχίας συστηµάτων· 

 

ι) καθοδήγησης στο πλαίσιο αλλαγής κατεύθυνσης σχετικά µε το αεροδρόµιο 

προορισµού, σε περίπτωση σοβαρής τεχνικής βλάβης· 

 

ια) προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους· 

 

ιβ) προειδοποιητικού συστήµατος αποφυγής εναέριας σύγκρουσης (TCAS)· 

 

ιγ) διάτµησης ανέµου, και 

 

ιδ) αναγκαστικής προσγείωσης/προσθαλάσσωσης, και 

 

ιε) ∆ιαδικασίες αναχώρησης έκτακτης ανάγκης 

 

4. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ 

 

4.0. Τα στοιχεία επιδόσεων πρέπει να παρέχονται σε µορφή που επιτρέπει την ευχερή χρήση τους. 

 

4.1. Στοιχεία επιδόσεων. Πρέπει να περιλαµβάνεται υλικό επιδόσεων το οποίο παρέχει τα 

απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις επιδόσεων, οι οποίες 

καθορίζονται στα Τµήµατα ΣΤ, Ζ, Η και Θ της OPS 1, προκειµένου να επιτυγχάνεται ο 

καθορισµός των ακολούθων: 

 

α) των ορίων ανόδου απογείωσης - µάζας, ύψους, θερµοκρασίας· 

 

β) του µήκους διαδρόµου απογείωσης (ξηρός, υγρός, µε ρύπανση)· 
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γ) των στοιχείων καθαρού ίχνους πτήσης για τον υπολογισµό αποφυγής εµποδίων ή, κατά 

περίπτωση, του ίχνους πτήσης απογείωσης· 

 

δ) των απωλειών βαθµίδας για άνοδο µε κλίση· 

 

ε) των ορίων ανόδου κατά την πτήση· 

 

στ) των ορίων ανόδου προσέγγισης· 

 

ζ) των ορίων ανόδου προσγείωσης· 

 

η) του µήκους διαδρόµου προσγείωσης (ξηρός, υγρός, µε ρύπανση), 

συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων αστοχίας συστήµατος ή συσκευής κατά τη 

διάρκεια της πτήσης, εφόσον αυτή επηρεάζει την απόσταση προσγείωσης· 

 

θ) των ορίων ενέργειας πέδησης, και 

 

ι) των ταχυτήτων που εφαρµόζονται στα διάφορα στάδια της πτήσης (εξετάζοντας επίσης 

τους υγρούς διαδρόµους ή τους διαδρόµους µε ρύπανση). 
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4.1.1. Συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε τις πτήσεις σε συνθήκες παγοποίησης. Πρέπει να 

περιλαµβάνονται οι πιστοποιηµένες επιδόσεις που σχετίζονται µε επιτρεπόµενη διαµόρφωση 

ή µε παρέκκλιση από διαµόρφωση, όπως η απενεργοποίηση του συστήµατος αντιολίσθησης. 

 

4.1.2. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµα στο εγκεκριµένο εγχειρίδιο πτήσης του αεροπλάνου 

(ΑFΜ) στοιχεία επιδόσεων, τα οποία απαιτούνται από την κατάλληλη κατηγορία επιδόσεων, 

πρέπει να περιλαµβάνονται άλλα στοιχεία τα οποία να είναι αποδεκτά από την Αρχή. 

Εναλλακτικά, το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας δύναται να παραπέµπει σε εγκεκριµένα 

στοιχεία που περιέχονται στο ΕΠΑ, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία κατά πάσα πιθανότητα δεν 

χρησιµοποιούνται συχνά ή σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης. 

 

4.2. Πρόσθετα στοιχεία επιδόσεων. Πρόσθετα στοιχεία επιδόσεων, κατά περίπτωση, όπου 

περιλαµβάνονται: 

 

α) οι βαθµίδες ανόδου µε πλήρη ισχύ· 

 

β) τα στοιχεία έκπτωσης· 

 

γ) η επίδραση των υγρών αποπαγοποίησης/αντιπαγοποίησης· 

 

δ) η πτήση µε το σύστηµα προσγείωσης σε θέση έκτασης· 

 

ε) οι πτήσεις αυτοµεταφοράς αεροπλάνου µε ένα κινητήρα εκτός λειτουργίας, για 

αεροπλάνα µε 3 ή περισσότερους κινητήρες, και 

 

στ) οι πτήσεις που εκτελούνται σύµφωνα µε τους όρους του καταλόγου παρέκκλισης από 

τη διαµόρφωση. 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

 

5.1. Στοιχεία και οδηγίες που απαιτούνται για τον προ και κατά τη διάρκεια της πτήσης 

προγραµµατισµό, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων, όπως τα σχέδια ταχυτήτων και οι 

ρυθµίσεις ισχύος. Κατά περίπτωση, πρέπει να περιλαµβάνονται διαδικασίες σχετικά µε 

πτητική λειτουργία µε κινητήρα(ες) εκτός λειτουργίας, σχετικά µε πτήσεις µεγάλων 

αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων (ETOPS) (ειδικότερα στην περίπτωση βλάβης 

κινητήρα, η ταχύτητα πλεύσης και η µέγιστη απόσταση έως ένα κατάλληλο αεροδρόµιο 

καθορίζεται σύµφωνα µε την OPS 1.245) και σχετικά µε πτήσεις προς αποµονωµένα 

αεροδρόµια. 

 

5.2. Οι µέθοδοι υπολογισµού του αναγκαίου στα διάφορα στάδια της πτήσης καυσίµου, σύµφωνα 

µε την OPS 1.255. 

 

6. ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 

Οι οδηγίες και τα στοιχεία σχετικά µε τον υπολογισµό της µάζας και της ζυγοστάθµισης 

περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

 

α) σύστηµα υπολογισµού (π.χ. ευρετηριακό σύστηµα)· 

 

β) πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε τη συµπλήρωση των εγγράφων µάζας και 

ζυγοστάθµισης, συµπεριλαµβανοµένων των χειρόγραφων εγγράφων ή των εγγράφων 

που συντάσσονται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή· 

 

γ) οριακές µάζες και κέντρο βάρους τύπων, παραλλαγών ή µεµονωµένων αεροπλάνων που 

χρησιµοποιούνται από τον αεροµεταφορέα, και 

 

δ) τη συνολική µάζα πτητικής λειτουργίας και το αντίστοιχο κέντρο βάρους ή δείκτη. 
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7. ΦΟΡΤΩΣΗ 

 

∆ιαδικασίες και αναγκαία µέτρα σχετικά µε τη φόρτωση και την ασφάλιση του φορτίου στο 

αεροπλάνο. 

 

8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Ο(οι) κατάλογος(οι) παρέκκλισης από τη διαµόρφωση, εφόσον παρέχεται(ονται) από τον 

κατασκευαστή, λαµβανοµένων υπόψη των τύπων και παραλλαγών του αεροπλάνου πτητικής 

λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών που ακολουθούνται σε περίπτωση 

αποστολής αεροπλάνου σύµφωνα µε τους όρους του δικού του καταλόγου παρέκκλισης από 

τη διαµόρφωση. 

 

9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Ο κατάλογος ελάχιστου εξοπλισµού, λαµβανοµένων υπόψη των τύπων και παραλλαγών του 

αεροπλάνου πτητικής λειτουργίας, καθώς και του/της(των) τύπου(ων)/περιοχής(ών) πτητικής 

λειτουργίας. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τον εξοπλισµό αεροναυτιλίας και 

να λαµβάνει υπόψη τις απαιτούµενες επιδόσεις για τη διαδροµή και την περιοχή πτητικής 

λειτουργίας. 

 

10. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

 

10.1. Κατάλογος του προς µεταφορά εξοπλισµού επιβίωσης στο πλαίσιο διαδροµών που εκτελεί το 

αεροπλάνο και διαδικασίες ελέγχου της κατάστασης συντήρησης του εξοπλισµού, πριν από 

την απογείωση. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται οδηγίες σχετικά µε τη θέση, τη 

δυνατότητα πρόσβασης και τη χρήση του εξοπλισµού επιβίωσης και επείγουσας ανάγκης, 

καθώς και ο(οι) σχετικός(οί) κατάλογος(οι) ελέγχου ενεργειών. 
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10.2. Η διαδικασία σχετικά µε τον καθορισµό της απαιτούµενης και της διαθέσιµης ποσότητας 

οξυγόνου. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της πτήσης, ο αριθµός των 

επιβαινόντων και η πιθανή αποσυµπίεση του θαλάµου επιβατών. Οι πληροφορίες πρέπει να 

παρέχονται σε µορφή που επιτρέπει την ευχερή χρήση τους. 

 

11. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

11.1. Οδηγίες σχετικά µε την προετοιµασία εκκένωσης επείγουσας ανάγκης, 

συµπεριλαµβανοµένου του συντονισµού ενεργειών του πληρώµατος και του καθορισµού 

σταθµών επείγουσας ανάγκης. 

 

11.2. ∆ιαδικασίες εκκένωσης επείγουσας ανάγκης. Περιγραφή των καθηκόντων του συνόλου των 

µελών του πληρώµατος στο πλαίσιο της ταχείας εκκένωσης του αεροπλάνου και του 

χειρισµού των επιβατών στην περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης, προσθαλάσσωσης ή 

άλλης κατάστασης επείγουσας ανάγκης. 

 

12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ 

 

Περιγραφή των συστηµάτων του αεροπλάνου, των σχετικών ελέγχων και ενδείξεων, καθώς 

και οδηγίες χρήσης. 
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Γ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 

 

1. Οι οδηγίες και οι πληροφορίες που αφορούν επικοινωνίες, αεροναυτιλία και αεροδρόµια, 

συµπεριλαµβανοµένων των ελάχιστων επιπέδων και υψών πτήσης για κάθε πτήση που 

πρόκειται να εκτελεστεί, καθώς και των ελάχιστων πτητικής λειτουργίας για κάθε 

αεροδρόµιο που σχεδιάζεται να χρησιµοποιηθεί, περιλαµβάνουν: 

 

α) το ελάχιστο επίπεδο/ύψος πτήσης· 

 

β) τα ελάχιστα πτητικής λειτουργίας σχετικά µε την αναχώρηση, τον προορισµό και τα 

αεροδρόµια εναλλαγής· 

 

γ) τα µέσα επικοινωνίας και τα βοηθήµατα αεροναυτιλίας· 

 

δ) στοιχεία διαδρόµου και εγκαταστάσεις αεροδροµίου· 

 

ε) προσέγγιση, αποτυχηµένη προσέγγιση και διαδικασίες αναχώρησης, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών µείωσης θορύβου· 

 

στ) διαδικασίες αστοχίας επικοινωνιών· 

 

ζ) τα µέσα έρευνας και διάσωσης στην περιοχή πάνω από την οποία πρόκειται να 

πραγµατοποιήσει διέλευση το αεροπλάνο· 

 

η) περιγραφή των αεροναυτικών χαρτών που πρέπει να µεταφέρονται στο αεροπλάνο σε 

σχέση µε τον τύπο της πτήσης και της διαδροµής που πρόκειται να εκτελεστεί, 

συµπεριλαµβανοµένης της µεθόδου ελέγχου της εγκυρότητάς τους· 

 

θ) τις διαθέσιµες αεροναυτικές πληροφορίες και µετεωρολογικές υπηρεσίες· 
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ι) τις διαδικασίες επικοινωνιών/αεροναυτιλίας (COM/NAV) κατά την πορεία· 

 

ια) την κατάταξη αεροδροµίου σε κατηγορία για σκοπούς αξιολόγησης ικανοτήτων 

πληρώµατος πτήσης· 

 

ιβ) τους ειδικούς περιορισµούς αεροδροµίου (περιορισµούς επιδόσεων και επιχειρησιακών 

διαδικασιών). 

 

∆ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

1. Εκπαιδευτικά προγράµµατα και προγράµµατα ελέγχων για το σύνολο του επιχειρησιακού 

προσωπικού στο οποίο έχουν ανατεθεί επιχειρησιακά καθήκοντα σε σχέση µε την 

προετοιµασία και/ή τη διεξαγωγή πτήσης. 

 

2. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα προγράµµατα ελέγχων πρέπει να περιλαµβάνουν τα 

εξής: 

 

2.1. Για το πλήρωµα πτήσης. Όλα τα σχετικά θέµατα που καθορίζονται στα Τµήµατα Ε και Ι∆· 

 

2.2. Για το πλήρωµα θαλάµου επιβατών. Για το πλήρωµα θαλάµου επιβατών. Όλα τα σχετικά 

θέµατα που καθορίζονται στο Τµήµα ΙΕ· 
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2.3. Για το εκάστοτε επιχειρησιακό προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων των µελών του 

πληρώµατος πτήσης: 

 

α) Όλα τα σχετικά θέµατα που καθορίζονται στο Τµήµα ΙΗ (Εναέρια µεταφορά 

επικινδύνων εµπορευµάτων), και 

 

β) Όλα τα σχετικά θέµατα που καθορίζονται στο Τµήµα ΙΘ (Ασφάλεια). 

 

2.4. Για το επιχειρησιακό προσωπικό που δεν ανήκει στα µέλη του πληρώµατος (π.χ. επόπτης 

πτήσεων, προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης κλπ.). Όλα τα άλλα σχετικά θέµατα τα οποία 

καθορίζονται στην OPS που αφορά τα καθήκοντά τους. 

 

3. ∆ιαδικασίες 

 

3.1. ∆ιαδικασίες σχετικά µε εκπαίδευση και ελέγχους. 

 

3.2. ∆ιαδικασίες που εφαρµόζονται σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επιτυγχάνει ή δεν τηρεί 

τα απαιτούµενα πρότυπα. 

 

3.3. ∆ιαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εµπορικών 

αεροµεταφορών δεν προσοµοιώνονται µη κανονικές καταστάσεις ή καταστάσεις επείγουσας 

ανάγκης, που απαιτούν την εφαρµογή µέρους ή όλων των διαδικασιών µη κανονικών 

καταστάσεων ή καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, καθώς και προσοµοίωση των 

µετεωρολογικών συνθηκών µε όργανα (IMC) µε τεχνητά µέσα. 

 

4. Περιγραφή των προς φύλαξη εγγράφων τεκµηρίωσης και περίοδοι φύλαξης. (Βλέπε 

Προσάρτηµα 1 στην OPS 1.1065.) 
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Προσάρτηµα 1 της OPS 1.1065 

Περίοδοι φύλαξης εγγράφων 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες πληροφορίες/έγγραφα, στα οποία η Αρχή έχει 

δυνατότητα πρόσβασης, φυλάσσονται σε αποδεκτή µορφή για τις περιόδους που εµφανίζονται 

στους ακόλουθους πίνακες. 

 

Σηµείωση: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα αρχεία συντήρησης καθορίζονται στο Μέρος ΙΓ. 

 

Πίνακας 1 

Πληροφορίες που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της προετοιµασίας και εκτέλεσης πτήσης 

 

Πληροφορίες που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της προετοιµασίας και εκτέλεσης πτήσης, 
όπως περιγράφονται στην OPS 1.135 

Επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης 3 µήνες 
Τεχνικό µητρώο αεροπλάνου 36 µήνες µετά την ηµεροµηνία της 

τελευταίας εγγραφής, σύµφωνα µε το 
Μέρος M, παράγραφος M. A. 306, 

στοιχείο γ) 
Έγγραφα ενηµέρωσης αγγελιών/υπηρεσίας 
αεροναυτικών πληροφοριών (ΝΟΤΑΜ/ΑΙS) 
σχετικά µε τη συγκεκριµένη πτήση, εφόσον 
συντάσσονται από τον αεροµεταφορέα 

3 µήνες 

Έγγραφη τεκµηρίωση µάζας και ζυγοστάθµισης 3 µήνες 
Γνωστοποίηση ειδικών φορτίων, 

συµπεριλαµβανοµένων των επικίνδυνων 
εµπορευµάτων 

3 µήνες 
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Πίνακας 2 

Έκθεση 

 

Έκθεση 
Μητρώο καταγραφής πτήσης 3 µήνες 
Αναφορά(ές) πτήσης σχετικά µε την καταγραφή 
λεπτοµερειών κάθε περιστατικού, κατά την OPS 1.420, 
ή κάθε γεγονότος του οποίου η αναφορά ή καταγραφή 
κρίνεται αναγκαία από τον κυβερνήτη 

3 µήνες 

Αναφορές σχετικά µε υπερβάσεις καθηκόντων και/ή 
µειώσεις περιόδων ανάπαυσης 

3 µήνες 

 

Πίνακας 3 

Αρχεία πληρώµατος πτήσης 

 

Αρχεία πληρώµατος πτήσης 
Χρόνος πτήσης, απασχόλησης και ανάπαυσης 15 µήνες 
Άδεια για όσο χρονικό διάστηµα το µέλος 

του πληρώµατος πτήσης κάνει χρήση 
των προνοµίων της άδειας για τον 
αεροµεταφορέα 

Εκπαίδευση µετατροπής και έλεγχος 3 έτη 
Σειρά µαθηµάτων για κυβερνήτες (συµπεριλαµβανοµένου 
του ελέγχου) 

3 έτη 

Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχος 3 έτη 
Εκπαίδευση και έλεγχος σχετικά µε την εκτέλεση 
πτητικών καθηκόντων από οποιαδήποτε θέση χειριστή 

3 έτη 

Πρόσφατη πείρα (παραποµπή στην OPS 1.970) 15 µήνες 
Αξιολόγηση διαδροµής και αεροδροµίου (παραποµπή 
στην OPS.1975) 

3 έτη 

Εκπαίδευση και αξιολόγηση για ειδικές πτητικές 
λειτουργίες, εφόσον απαιτείται από OPS (π.χ. ETOPS 
πτητικές λειτουργίες CATII/III) 

3 έτη 

Εκπαίδευση σχετικά µε επικίνδυνα εµπορεύµατα, ανάλογα 
µε την περίπτωση 

3 έτη 
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Πίνακας 4 

Αρχεία πληρώµατος θαλάµου επιβατών 
 

Αρχεία πληρώµατος θαλάµου επιβατών 
Χρόνος πτήσης, 
απασχόλησης και 
ανάπαυσης και χρόνος 
ανάπαυσης 
Αρχική εκπαίδευση, 
εκπαίδευση µετατροπής 
και διαφορών 
(συµπεριλαµβανοµένου 
του ελέγχου) 

15 µήνες 
 
 
 
για όσο χρονικό διάστηµα το µέλος πληρώµατος 
θαλάµου επιβατών εργάζεται για τον 
αεροµεταφορέα 

Περιοδική εκπαίδευση και 
επανεκπαίδευση 
(συµπεριλαµβανοµένου 
του ελέγχου) 

Έως 12 µήνες µετά από την αποχώρηση του 
µέλους του πληρώµατος θαλάµου επιβατών από 
την υπηρεσία του αεροµεταφορέα 

Εκπαίδευση σχετικά µε 
επικίνδυνα εµπορεύµατα, 
ανάλογα µε την 
περίπτωση 

3 έτη 

 

Πίνακας 5 
Αρχεία σχετικά µε το λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό 

 
Αρχεία σχετικά µε το λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό 

Αρχεία εκπαίδευσης/αξιολόγησης 
του λοιπού προσωπικού για το 
οποίο απαιτείται από OPS 
εγκεκριµένο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης 

Τα τελευταία 2 αρχεία 
εκπαίδευσης 

 
Πίνακας 6 
Άλλα αρχεία 

 
Άλλα αρχεία 

Αρχεία σχετικά µε τη δοσοµέτρηση 
κοσµικής και ηλιακής ακτινοβολίας 

Έως 12 µήνες µετά από 
την αποχώρηση του 
µέλους πληρώµατος από 
την υπηρεσία του 
αεροµεταφορέα 

Αρχεία συστήµατος ποιοτικού ελέγχου 5 έτη 
Έγγραφο µεταφοράς επικινδύνων 
εµπορευµάτων 

3 µήνες µετά την 
ολοκλήρωση της πτήσης 

Πίνακας ελέγχου για την αποδοχή 
επικίνδυνων εµπορευµάτων 

3 µήνες µετά την 
ολοκλήρωση της πτήσης 
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ΤΜΗΜΑ ΙΖ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

 

OPS 1.1090 

Στόχος και πεδίο εφαρµογής 

 

1. Ο αεροµεταφορέας καθορίζει για τα µέλη του πληρώµατος το καθεστώς περιορισµού χρόνου 

πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης (FTL). 

 

2. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει για όλες του τις πτήσεις ότι: 

 

2.1. Το καθεστώς περιορισµού του χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και απαιτήσεων ανάπαυσης 

συνάδει: 

 

α) µε τις διατάξεις του παρόντος Τµήµατος· και 

 

β) µε οιεσδήποτε πρόσθετες διατάξεις εφαρµόζονται από την Αρχή, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος Τµήµατος, µε στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας. 

 

2.2. Οι πτήσεις προγραµµατίζονται κατά τρόπον ώστε να ολοκληρώνονται εντός της 

επιτρεπόµενης περιόδου πτητικής υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη τον αναγκαίο χρόνο για τα 

προ της εκτέλεσης της πτήσης καθήκοντα, τον χρόνο πτήσης και τον µεταξύ δύο διαδοχικών 

πτήσεων χρόνο. 

 

2.3. Καταρτίζονται και δηµοσιεύονται φύλλα υπηρεσίας αρκετό χρόνο πριν, ούτως ώστε να 

παρέχεται στα µέλη του πληρώµατος η δυνατότητα να προγραµµατίζουν επαρκή ανάπαυση. 
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3. Ευθύνες των αεροµεταφορέων 

 

3.1. Ο αεροµεταφορέας ορίζει έδρα βάσης για κάθε µέλος του πληρώµατος. 

 

3.2. Οι αεροµεταφορείς οφείλουν να αξιολογούν τη σχέση µεταξύ της συχνότητας και του 

µοντέλου των περιόδων πτητικής υπηρεσίας και των περιόδων ανάπαυσης και να λαµβάνουν 

δεόντως υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις της πραγµατοποίησης πολύωρης υπηρεσίας µε 

ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης. 

 

3.3. Οι αεροµεταφορείς ορίζουν µοντέλα υπηρεσίας που αποφεύγουν ανεπιθύµητες πρακτικές, 

όπως η εναλλαγή ηµερήσιων / νυκτερινών καθηκόντων ή η µεταφορά µελών του πληρώµατος 

κατά τρόπο που προκαλεί σοβαρή διαταραχή του καθιερωµένου µοντέλου ύπνου/εργασίας. 

 

3.4. Οι αεροµεταφορείς προγραµµατίζουν τοπικές ηµέρες που το µέλος πληρώµατος είναι 

ελεύθερο πάσης υπηρεσίας και τις κοινοποιούν εκ των προτέρων σε αυτό. 

 

3.5. Οι αεροµεταφορείς εξασφαλίζουν ότι οι περίοδοι ανάπαυσης προσφέρουν επαρκή χρόνο για 

να µπορεί το πλήρωµα να ξεπεράσει τις συνέπειες της προηγούµενης υπηρεσίας και να είναι 

ξεκούραστο στην αρχή της επόµενης περιόδου πτητικής υπηρεσίας. 

 

3.6. Οι αεροµεταφορείς εξασφαλίζουν ότι οι περίοδοι πτητικής υπηρεσίας προγραµµατίζονται 

κατά τρόπο που επιτρέπει στα µέλη του πληρώµατος να παραµένουν αρκετά ξεκούραστα, 

ώστε να µπορούν εν πάση περιπτώσει να εργάζονται µε ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας. 

 

4. Ευθύνες των µελών του πληρώµατος 

 

4.1. Ένα µέλος πληρώµατος δεν θα ασκεί καθήκοντα σε αεροσκάφος, εάν γνωρίζει ότι υποφέρει ή 

ενδέχεται να καταληφθεί από κόπωση ή αισθάνεται ανίκανο προς εργασία, σε βαθµό που 

ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την πτήση. 
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4.2. Τα µέλη του πληρώµατος πρέπει να εκµεταλλεύονται όσο το δυνατόν καλύτερα τις 

παρεχόµενες δυνατότητες και εγκαταστάσεις ανάπαυσης, και να προγραµµατίζουν και 

χρησιµοποιούν δεόντως τις περιόδους ανάπαυσής τους. 

 

5. Ευθύνες των Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας 

 

5.1. Αποκλίσεις 

 

5.1.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8, η Αρχή µπορεί να επιτρέπει αποκλίσεις από 

τις απαιτήσεις του παρόντος Τµήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις και 

διαδικασίες του κράτους µέλους, κατόπιν διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

 

5.1.2. Κάθε αεροµεταφορέας οφείλει να αποδεικνύει στην Αρχή, χρησιµοποιώντας την 

επιχειρησιακή πείρα και λαµβάνοντας υπόψη άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως οι 

υπάρχουσες επιστηµονικές γνώσεις, ότι το αίτηµα απόκλισης παρέχει ισότιµο επίπεδο 

ασφάλειας. 

 

Οι αποκλίσεις συνοδεύονται, όπου χρειάζεται, από κατάλληλα µέτρα άµβλυνσης. 
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OPS 1.1095 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως: 

 

1.1. Προσαυξηµένο πλήρωµα πτήσης 

 

Πλήρωµα πτήσης που περιλαµβάνει περισσότερα από τον ελάχιστο αριθµό µελών πτήσης 

που απαιτούνται για τη λειτουργία του αεροσκάφους, και στο πλαίσιο του οποίου κάθε µέλος 

του πληρώµατος πτήσης µπορεί να αποµακρυνθεί από τη θέση του και να αντικατασταθεί 

από άλλο µέλος του πληρώµατος πτήσης που διαθέτει τα κατάλληλα για τη θέση 

επαγγελµατικά προσόντα. 

 

1.2. Χρόνος λειτουργίας: 

 

Το χρονικό διάστηµα που αρχίζει όταν το αεροσκάφος αρχίζει να µετακινείται από τη θέση 

στάθµευσής του προκειµένου να απογειωθεί και λήγει όταν το αεροσκάφος ακινητοποιηθεί 

στην καθορισµένη για αυτό θέση στάθµευσης και όλοι οι κινητήρες ή έλικες τεθούν εκτός 

λειτουργίας. 

 

1.3. ∆ιακοπή: 

 

Χρονική περίοδος απαλλαγµένη από οιαδήποτε καθήκοντα, κατά την οποία όµως το µέλος 

του πληρώµατος θεωρείται ότι βρίσκεται εν υπηρεσία, δεδοµένου ότι η διάρκειά της είναι 

µικρότερη από εκείνη µιας περιόδου ανάπαυσης. 

 

1.4. Υπηρεσία: 

 

Κάθε καθήκον που πρέπει να εκπληρώνει ένα µέλος πληρώµατος σε σχέση µε τις 

επιχειρήσεις ενός κατόχου πιστοποιητικού αεροµεταφορέα. Στην περίπτωση που ο παρών 

κανονισµός δεν προβλέπει ειδικούς κανόνες, η Αρχή καθορίζει κατά πόσο η επιφυλακή 

πρέπει να θεωρείται ως υπηρεσία. 
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1.5. Περίοδος υπηρεσίας: 

 

Η χρονική περίοδος που αρχίζει τη στιγµή που το µέλος του πληρώµατος οφείλει, κατόπιν 

εντολής αεροµεταφορέα, να προσέλθει για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει όταν το µέλος του 

πληρώµατος είναι ελεύθερο οιασδήποτε υπηρεσίας. 

 

1.6. Περίοδος πτητικής υπηρεσίας: 

 

Η Περίοδος Πτητικής Υπηρεσίας (FDP) είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία ένα άτοµο 

εργάζεται σε ένα αεροσκάφος ως µέλος του πληρώµατός του. Η FDP αρχίζει την ώρα που 

ένα µέλος του πληρώµατος οφείλει, κατόπιν εντολής αεροµεταφορέα, να προσέλθει για µία 

πτήση ή αλληλουχία πτήσεων και λήγει µε το τέλος της τελευταίας πτήσης στην οποία το 

µέλος του πληρώµατος εκτελεί καθήκοντα επιχειρησιακού µέλους του πληρώµατος. 

 

1.7. Έδρα βάσης: 

 

Τόπος καθοριζόµενος για το µέλος του πληρώµατος από τον αεροµεταφορέα από τον οποίο 

το µέλος του πληρώµατος συνήθως ξεκινά και στον οποίο συνήθως καταλήγει µετά από µια 

περίοδο υπηρεσίας ή από διαδοχικές περιόδους υπηρεσίας και στον οποίο, υπό κανονικές 

συνθήκες, ο αεροµεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος για την παροχή καταλύµατος στο 

συγκεκριµένο µέλος πληρώµατος. 

 

1.8. Τοπική ηµέρα: 

 

24ωρη περίοδος που αρχίζει στις 00:00 τοπική ώρα. 

 

1.9. Τοπική νύκτα: 

 

Οκτάωρη χρονική περίοδος µεταξύ 22:00 και 08:00 τοπική ώρα. 
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1.10. Ενιαία ηµέρα χωρίς υπηρεσία: 

 

Η ηµέρα χωρίς υπηρεσία περιλαµβάνει δύο τοπικές νύκτες. Ως µέρος της ηµέρας χωρίς 

υπηρεσία µπορεί να περιληφθεί περίοδος ανάπαυσης. 

 

1.11. Επιχειρησιακό µέλος πληρώµατος: 

 

Μέλος του πληρώµατος το οποίο εκτελεί τα καθήκοντά του εντός αεροσκάφους κατά τη 

διάρκεια πτήσης ή οιουδήποτε µέρους µιας πτήσης. 

 

1.12. Μεταφορά: 

 

Η µετακίνηση ενός µέλους του µη επιχειρησιακού πληρώµατος από έναν τόπο σε άλλον, µε 

εντολή του αεροµεταφορέα, εξαιρουµένου του χρόνου ταξιδίου. Ο χρόνος ταξιδίου ορίζεται 

ως εξής: 

 

- ο χρόνος που µεσολαβεί για τη µετάβαση σε καθορισµένο τόπο προσέλευσης και 

αντιστρόφως· 

 

- ο χρόνος που µεσολαβεί για την τοπική µεταφορά από τον τόπο ανάπαυσης στον τόπο 

έναρξης της υπηρεσίας και αντιστρόφως. 

 

1.13. Περίοδος ανάπαυσης: 

 

Μια συνεχής και καθορισµένη χρονική περίοδος κατά την οποία το µέλος πληρώµατος είναι 

απαλλαγµένο οιασδήποτε υπηρεσίας και επιφυλακής στο αεροδρόµιο. 
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1.14. Επιφυλακή: 

 

Καθορισµένη χρονική περίοδος κατά την οποία το µέλος πληρώµατος υποχρεούται από τον 

αεροµεταφορέα να είναι διαθέσιµο, εάν του ζητηθεί, για την ανάληψη υπηρεσίας σε πτήση, 

για µεταφορά ή άλλη υπηρεσία, χωρίς να µεσολαβήσει περίοδος ανάπαυσης. 

 

1.15. Χαµηλός ρυθµός 24ώρου (WOCL): 

 

Ο χαµηλός ρυθµός 24ώρου (WOCL) είναι η χρονική περίοδος µεταξύ 02:00 και 05:59. Εντός 

οµάδας τριών ωριαίων ατράκτων, ο WOCL αναφέρεται στην ώρα της έδρας βάσης. Πέραν 

αυτών των τριών ωριαίων ατράκτων, ο WOCL αναφέρεται στην ώρα της έδρας βάσης για τις 

πρώτες 48 ώρες µετά την αναχώρηση από την ωριαία άτρακτο της έδρας βάσης, και στην 

τοπική ώρα εν συνεχεία. 

 

OPS 1.1100 

Περιορισµοί πτήσης και υπηρεσίας 

 

1.1. Σωρευτικοί περιορισµοί των ωρών πτήσης 

 

Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει ανατεθεί σε 

κάποιο µέλος πληρώµατος δεν υπερβαίνει: 

 

α) τις 190 ώρες υπηρεσίας σε οιεσδήποτε 28 συνεχόµενες ηµέρες, κατανεµηµένες όσο το 

δυνατόν πιο οµοιόµορφα εντός αυτής περιόδου, και 

 

β) τις 60 ώρες υπηρεσίας σε οιεσδήποτε 7 συνεχόµενες ηµέρες. 
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1.2. Όριο συνολικών χρόνων λειτουργίας 

 

Ο αεροµεταφορέας διασφαλίζει ότι ο συνολικός χρόνος λειτουργίας των πτήσεων στις οποίες 

έχει ανατεθεί υπηρεσία σε κάποιο µέλος του πληρώµατος έχει οριστεί ως µέλος του 

επιχειρησιακού πληρώµατος δεν υπερβαίνει 

 

α) τις 900 ώρες λειτουργίας σε κάθε ηµερολογιακό έτος, 

 

β) τις 100 ώρες λειτουργίας σε οιεσδήποτε 28 συνεχόµενες ηµέρες. 

 

OPS 1.1105 

Μέγιστη ηµερήσια περίοδος πτητικής υπηρεσίας (FDP) 

 

1.1. Το παρόν OPS δεν ισχύει για λειτουργία µε ένα µόνον κυβερνήτη και για επείγουσα ιατρική 

λειτουργία. 

 

1.2. Ο αεροµεταφορέας καθορίζει τους χρόνους προσέλευσης κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνονται ρεαλιστικά στον απαιτούµενο χρόνο για την εκτέλεση των επί του εδάφους 

καθηκόντων που σχετίζονται µε την ασφάλεια, όπως έχουν εγκριθεί από την Αρχή. 

 

1.3. Η µέγιστη επιτρεπόµενη βασική ηµερήσια FDP ανέρχεται σε 13 ώρες. 

 

1.4. Οι 13 αυτές ώρες µειώνονται κατά 30 λεπτά για κάθε τοµέα από τον τρίτο τοµέα και εφεξής, 

µε µέγιστη συνολική µείωση που δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες. 
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1.5. Όταν η FDP αρχίζει σε χρόνο WOCL, το µέγιστο όριο που ορίζεται στις διατάξεις του 

σηµείου 1.3 και του σηµείου 1.4 µειώνεται κατά το 100% της διείσδυσης έως ανώτατο όριο 

δύο ώρες. Όταν η FDP λήγει εντός χρόνου WOCL ή τον καλύπτει εντελώς, το µέγιστο όριο 

FDP που ορίζεται στις διατάξεις του σηµείου 1.3 και του σηµείου 1.4 µειώνεται κατά το 50% 

της διείσδυσης. 

 

2. Παρατάσεις: 

 

2.1. Η µέγιστη ηµερήσια FDP µπορεί να παραταθεί έως και κατά µία ώρα. 

 

2.2. ∆εν επιτρέπονται παρατάσεις για βασική FDP 6 ή περισσοτέρων τοµέων. 

 

2.3. Όποτε µια FDP διεισδύει σε χρόνο WOCL έως και κατά δύο ώρες οι παρατάσεις 

περιορίζονται σε τέσσερις τοµείς κατ’ ανώτατο όριο. 

 

2.4. Όποτε µια FDP διεισδύει σε χρόνο WOCL περισσότερο από δύο ώρες, οι παρατάσεις 

περιορίζονται σε δύο τοµείς κατ’ ανώτατο όριο. 

 

2.5. Επιτρέπονται κατ’ ανώτατο όριο δύο παρατάσεις ανά 7 διαδοχικές ηµέρες. 

 

2.6. Όποτε µια FDP έχει προγραµµατιστεί ώστε να χρησιµοποιήσει µία παράταση, η ελάχιστη 

ανάπαυση πριν από την πτήση και µετά από αυτήν αυξάνεται κατά δύο ώρες ή αυξάνεται 

µόνον η µετά την πτήση ανάπαυση κατά τέσσερις ώρες. Όποτε χρησιµοποιούνται παρατάσεις 

για διαδοχικές FDP, η ανάπαυση πριν από την πτήση και µετά από αυτήν µεταξύ των δύο 

επιχειρήσεων πραγµατοποιείται διαδοχικά. 
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2.7. Όποτε µια FDP µε παράταση αρχίζει κατά την περίοδο από τις 22:00 έως τις 04:59, ο 

αεροµεταφορέας περιορίζει την FDP σε 11,45 ώρες. 

 

3. Πλήρωµα θαλάµου επιβατών 

 

3.1. Για τα πληρώµατα θαλάµου επιβατών που τους ανατίθεται υπηρεσία σε πτήση ή αλληλουχία 

πτήσεων, η FDP του πληρώµατος θαλάµου επιβατών µπορεί να παραταθεί κατά τη διαφορά 

µεταξύ του χρόνου προσέλευσης του πληρώµατος θαλάµου επιβατών και του πληρώµατος 

πτήσης, εφόσον η διαφορά δεν υπερβαίνει τη µία ώρα. 

 

4. Επιχειρησιακή σφριγηλότης 

 

4.1. Τα προγραµµατισµένα ωράρια πρέπει να επιτρέπουν την ολοκλήρωση των πτήσεων εντός της 

µέγιστης επιτρεπόµενης περιόδου πτητικής υπηρεσίας. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, οι 

αεροµεταφορείς λαµβάνουν µέτρα προς αλλαγή ωραρίου ή ρυθµίσεων απασχόλησης το 

αργότερο όποτε η πραγµατική λειτουργία υπερβαίνει τη µέγιστη FDP σε περισσότερες από το 

33% των πτήσεων του ωραρίου αυτού κατά τη διάρκεια προγραµµατισµένης ανά εποχή 

περιόδου. 

 

5. Μεταφορά 

 

5.1. Όλος ο χρόνος που διατίθεται για µεταφορά προσµετράται ως χρόνος υπηρεσίας. 

 

5.2. Η µεταφορά µετά την προσέλευση αλλά πριν από τη λειτουργία συνυπολογίζεται ως µέρος 

της FDP αλλά όχι ως τοµέας. 

 

5.3. Ένας τοµέας µεταφοράς αµέσως µετά από τοµέα λειτουργίας λαµβάνεται υπόψη κατά τον 

υπολογισµό της ελάχιστης ανάπαυσης, όπως ορίζεται στην OPS 1.1110 σηµεία 1.1 και 1.2 

κατωτέρω. 
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6. Παρατεταµένη FDP (Μικτή υπηρεσία) 

 

6.1. Η Αρχή µπορεί να εγκρίνει µια λειτουργία βάσει παρατεταµένης FDP που περιλαµβάνει 

διακοπή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8. 

 

6.2. Κάθε αεροµεταφορέας οφείλει να αποδεικνύει στην Αρχή, χρησιµοποιώντας την 

επιχειρησιακή πείρα και λαµβάνοντας υπόψη άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως τις 

υπάρχουσες επιστηµονικές γνώσεις, ότι το αίτηµα για παρατεταµένη FDP παρέχει ισότιµο 

επίπεδο ασφάλειας. 

 

OPS 1.1110 

Ανάπαυση 

 

1. Ελάχιστη ανάπαυση 

 

1.1 Η ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης που πρέπει να παρέχεται πριν αναληφθεί περίοδος πτητικής 

υπηρεσίας που αρχίζει στην έδρα βάσης είναι τουλάχιστον ίση µε την προηγηθείσα περίοδο 

υπηρεσίας, και πάντως όχι µικρότερη των 12 ωρών. 

 

1.2 Η ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης που πρέπει να παρέχεται προτού αναληφθεί περίοδος 

πτητικής υπηρεσίας που αρχίζει εκτός έδρας βάσης είναι τουλάχιστον ίση µε την 

προηγηθείσα περίοδο υπηρεσίας, και πάντως όχι µικρότερη των 10 ωρών, ανάλογα µε το ποια 

είναι µεγαλύτερη σε περίπτωση ελάχιστης ανάπαυσης εκτός έδρας βάσης, ο αεροµεταφορέας 

οφείλει να παράσχει δυνατότητα 8ωρου ύπνου, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη του ταξιδιού 

και των λοιπών φυσιολογικών αναγκών. 
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1.3 Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις επί των µελών του πληρώµατος από τις 

διαφορές στις ωριαίες ατράκτους αντισταθµίζονται µε συµπληρωµατικό χρόνο ανάπαυσης, 

όπως ρυθµίζεται από την Αρχή µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8. 

 

1.4.1 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων 1.1 και 1.2 και των διατάξεων του άρθρου 8, η 

Αρχή µπορεί να επιτρέπει µειωµένες ρυθµίσεις ανάπαυσης. 

 

1.4.2 Κάθε αεροµεταφορέας οφείλει να αποδεικνύει στην Αρχή, χρησιµοποιώντας την 

επιχειρησιακή πείρα και λαµβάνοντας υπόψη άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως τις 

υπάρχουσες επιστηµονικές γνώσεις, ότι το αίτηµα για µειωµένες ρυθµίσεις ανάπαυσης 

παρέχει ισότιµο επίπεδο ασφάλειας. 

 

2. Περίοδοι ανάπαυσης 

 

2.1. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η ελάχιστη παρεχόµενη περίοδος ανάπαυσης κατά τα 

ανωτέρω αυξάνεται περιοδικά σε µία εβδοµαδιαία περίοδο ανάπαυσης, ήτοι περίοδο 36 

ωρών, που περιλαµβάνει δύο τοπικές διανυκτερεύσεις, κατά τρόπο ώστε να µην µεσολαβούν 

πάνω από 168 ώρες µεταξύ του τέλους µιας εβδοµαδιαίας περιόδου ανάπαυσης και της 

έναρξης της επόµενης περιόδου ανάπαυσης. Ως εξαίρεση από την OPS 1.1095 σηµείο 1.9, η 

Αρχή µπορεί να αποφασίσει ότι η δεύτερη από αυτές τις τοπικές διανυκτερεύσεις µπορεί να 

αρχίζει από ώρα 20:00 εάν η εβδοµαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι διάρκειας τουλάχιστον 

40 ωρών. 
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OPS 1.1115 

Παράταση της περιόδου πτητικής υπηρεσίας λόγω δοκιµής εν πτήσει 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 και υπό τον όρο ότι κάθε αεροµεταφορέας 

αποδεικνύει στην Αρχή, χρησιµοποιώντας την επιχειρησιακή πείρα και λαµβάνοντας υπόψη 

άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως τις υπάρχουσες επιστηµονικές γνώσεις, ότι το αίτηµά 

του παρέχει ισότιµο επίπεδο ασφάλειας: 

 

1.1. Αύξηση πληρώµατος πτήσης 

 

η Αρχή καθορίζει τις απαιτήσεις που διέπουν την αύξηση του βασικού πληρώµατος πτήσης 

προκειµένου να παραταθεί η περίοδος πτητικής υπηρεσίας πέραν των ορίων κατά το OPS 

1.1105. 

 

1.2. Πλήρωµα θαλάµου επιβατών 

 

η Αρχή καθορίζει τις απαιτήσεις σε συνάρτηση µε την εκ του νόµου ελάχιστη διάρκεια της εν 

πτήσει ανάπαυσης των µελών του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, όποτε η FDP υπερβαίνει 

τα όρια του OPS 1.1105. 
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OPS 1.1120 

Απρόβλεπτες περιστάσεις κατά τη διάρκεια της πραγµατικής πτητικής 

λειτουργίας - διακριτική ευχέρεια του κυβερνήτη 

 

1. Λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης προσεκτικού ελέγχου των εν λόγω υπονοουµένων 

περιστάσεων, κατά τη διάρκεια της πραγµατικής πτητικής λειτουργίας, η οποία αρχίζει τη 

στιγµή προσέλευσης, µπορούν να τροποποιηθούν, εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες 

περιστάσεις, τα όρια της περιόδου πτητικής υπηρεσίας, υπηρεσίας και ανάπαυσης που 

ορίζονται στο παρόν Τµήµα. Οι οιεσδήποτε τροποποιήσεις πρέπει να είναι αποδεκτές από τον 

κυβερνήτη µετά από διαβούλευση µεταξύ όλων των λοιπών µελών του πληρώµατος και 

πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να συµµορφώνονται µε τα κάτωθι: 

 

1.1. Η µέγιστη FDP κατά την OPS 1.1105 σηµείο 1.3 δεν µπορεί να αυξηθεί άνω των δύο ωρών, 

εκτός εάν έχει αυξηθεί το πλήρωµα πτήσης, οπότε η µέγιστη περίοδος πτητικής υπηρεσίας 

µπορεί να αυξηθεί το πολύ κατά 3 ώρες 

 

1.1.2. Εάν στον τελικό τοµέα µιας FDP συντρέξουν απρόβλεπτες περιστάσεις µετά την απογείωση 

που θα προκαλέσουν υπέρβαση της επιτρεπόµενης αύξησης, η πτήση µπορεί να συνεχιστεί 

προς τον προγραµµατισµένο ή εναλλακτικό προορισµό. 
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1.1.3. Στις περιπτώσεις αυτές, η περίοδος που ακολουθεί την FDP µπορεί να µειωθεί, αλλά ποτέ 

κάτω από την ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης που ορίζεται στην OPS 1.1110 σηµείο 1.2 του 

παρόντος Τµήµατος. 

 

1.2. Ο κυβερνήτης δύναται, σε περίπτωση ειδικών περιστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν 

έντονη κόπωση, και µετά από διαβούλευση µεταξύ των ενδιαφεροµένων µελών του 

πληρώµατος, να µειώσει τον πραγµατικό χρόνο πτητικής υπηρεσίας ή/και να αυξήσει τον 

χρόνο ανάπαυσης, ούτως ώστε να εξαλείψει κάθε αρνητική επίπτωση επί της ασφάλειας της 

πτήσης. 

 

1.3. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1.3.1. Ο κυβερνήτης υποβάλλει αναφορά στον αεροµεταφορέα σε κάθε περίπτωση αύξησης της 

FDP µε χρήση της διακριτικής ευχέρειάς του ή µείωσης της περιόδου ανάπαυσης κατά τη 

διάρκεια της πραγµατικής πτητικής λειτουργίας και 

 

1.3.2. Στην περίπτωση που η αύξηση της FDP ή η µείωση της περιόδου ανάπαυσης υπερβαίνει τη 

µία ώρα, αντίγραφο της σχετικής αναφοράς, στην οποία ο αεροµεταφορέας επισυνάπτει τις 

παρατηρήσεις του, διαβιβάζεται στην Αρχή το αργότερο 28 ηµέρες µετά το περιστατικό. 

 

OPS 1.1125 

Επιφυλακή 

 

1. Επιφυλακή στο αεροδρόµιο 

 

1.1. Ένα µέλος πληρώµατος βρίσκεται σε επιφυλακή στο αεροδρόµιο από τη στιγµή της 

προσέλευσης στο σύνηθες σηµείο προσέλευσης µέχρι τη λήξη της κοινοποιηµένης περιόδου 

επιφυλακής. 

 

1.2. Η επιφυλακή στο αεροδρόµιο συνυπολογίζεται πλήρως όσον αφορά τη συσσώρευση ωρών 

υπηρεσίας. 
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1.3. Όταν την επιφυλακή στο αεροδρόµιο ακολουθεί αµέσως µετά µια πτητική υπηρεσία, η σχέση 

µεταξύ της εν λόγω επιφυλακής στο αεροδρόµιο και της ανάθεσης πτητικής υπηρεσίας 

καθορίζεται από την Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η επιφυλακή στο αεροδρόµιο προστίθεται 

στην περίοδο υπηρεσίας κατά την OPS 1.1110 στα σηµεία 1.1 και 1.2 για τους σκοπούς του 

υπολογισµού του ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης. 

 

1.4. Όταν η υπηρεσία επιφυλακής στο αεροδρόµιο δεν έχει ως αποτέλεσµα την ανάθεση πτητικής 

υπηρεσίας, πρέπει να ακολουθείται από τουλάχιστον µία περίοδο ανάπαυσης όπως ρυθµίζεται 

από την Αρχή. 

 

1.5. Ο αεροµεταφορέας παρέχει στο µέλος του πληρώµατος που βρίσκεται σε επιφυλακή στο 

αεροδρόµιο ένα ήσυχο και αναπαυτικό µέρος στο οποίο δεν έχει πρόσβαση το κοινό. 

 

2. Άλλες µορφές επιφυλακής (συµπεριλαµβανοµένης της επιφυλακής σε ξενοδοχείο) 

 

2.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8, όλες οι άλλες µορφές επιφυλακής 

ρυθµίζονται από την Αρχή, λαµβανοµένων υπόψη των κατωτέρω: 

 

2.1.1. Για κάθε δραστηριότητα εκδίδονται φύλλα υπηρεσίας ή/και προηγείται κοινοποίηση. 

 

2.1.2. Η στιγµή έναρξης και λήξης της επιφυλακής ορίζεται και κοινοποιείται εκ των προτέρων. 

 

2.1.3. Προσδιορίζεται η µέγιστη διάρκεια κάθε επιφυλακής σε τόπο διαφορετικό από έναν 

οριζόµενο τόπο προσέλευσης. 
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2.1.4. Λαµβάνοντας υπόψη τις εγκαταστάσεις που διατίθενται στο µέλος του πληρώµατος για 

ανάπαυση και άλλους σχετικούς παράγοντες, θα προσδιορίζεται η σχέση µεταξύ της 

επιφυλακής και οιασδήποτε πτητικής υπηρεσίας που απορρέει από αυτήν. 

 

2.1.5. Καθορίζεται ο υπολογισµός του χρόνου επιφυλακής για τους στόχους των σωρευτικών ωρών 

υπηρεσίας. 

 

OPS 1.1130 

∆ιατροφή 

 

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ενός γεύµατος και ποτού, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε 

επιζήµια επίπτωση επί της απόδοσης ενός µέλους πληρώµατος, ιδίως όταν η FDP υπερβαίνει τις 6 

ώρες. 

 

OPS 1.1135 

Ηµερολόγια πτητικής υπηρεσίας, υπηρεσίας και περιόδου ανάπαυσης 

 

1. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι περιλαµβάνονται στα ηµερολόγια των µελών του 

πληρώµατος: 

 

α) οι χρόνοι λειτουργίας· 

 

β) η αρχή, η διάρκεια και η λήξη κάθε περιόδου υπηρεσίας ή πτητικής υπηρεσίας· 
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γ) οι περίοδοι ανάπαυσης και οι µέρες που το µέλος πληρώµατος είναι ελεύθερο πάσης 

υπηρεσίας· 

 

και ότι διατηρούνται ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος· 

αντίτυπα των αρχείων αυτών διατίθενται στα µέλη του πληρώµατος κατόπιν αιτήµατός τους. 

 

2. Εάν τα αρχεία που τηρεί ο αεροµεταφορέας δυνάµει της παραγράφου 1 δεν καλύπτουν όλες 

τις περιόδους πτητικής του υπηρεσίας, υπηρεσίας και ανάπαυσης, το οικείο µέλος του 

πληρώµατος τηρεί ατοµικό αρχείο ως προς: 

 

α) τους χρόνους λειτουργίας· 

 

β) την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη κάθε περιόδου υπηρεσίας ή περιόδου πτητικής 

υπηρεσίας· και 

 

γ) τις περιόδους ανάπαυσης και τις ηµέρες που το µέλος πληρώµατος είναι ελεύθερο 

πάσης υπηρεσίας· 

 

3. Το µέλος του πληρώµατος υποβάλλει το αρχείο του κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε 

αεροµεταφορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του πριν από την έναρξη της περιόδου 

πτητικής υπηρεσίας 

 

4. Τα ηµερολόγια διατηρούνται για τουλάχιστον 15 ηµερολογιακούς µήνες από της 

ηµεροµηνίας της τελευταίας σχετικής εγγραφής ή για περισσότερο εφόσον απαιτείται από το 

εθνικό δίκαιο. 

 

5. Επιπλέον, οι αεροµεταφορείς διατηρούν χωριστά όλες τις εκθέσεις των κυβερνητών 

αεροσκάφους που βάσει της διακριτικής τους ευχέρειας παρέτειναν τις περιόδους πτητικής 

υπηρεσίας, παρέτειναν τις ώρες πτήσης και µείωσαν τις περιόδους ανάπαυσης για έξι 

τουλάχιστον µήνες µετά το περιστατικό. 
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ΤΜΗΜΑ ΙΗ 

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

OPS 1.1150 

Ορολογία 

 

α) Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν τµήµα έχουν τις ακόλουθες έννοιες: 

 

1) Πίνακας αποδοχής. Έγγραφο το οποίο προορίζεται να συνδράµει στη διενέργεια 

ελέγχου της εξωτερικής εµφάνισης δεµάτων που περιέχουν επικίνδυνα εµπορεύµατα 

και των συνοδευτικών εγγράφων τους, προκειµένου να καθορισθεί ότι πληρούνται όλες 

οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. 

 

2) Αεροπλάνο µεταφοράς εµπορευµάτων. Οποιοδήποτε αεροπλάνο το οποίο µεταφέρει 

εµπορεύµατα ή αγαθά, αλλά όχι επιβάτες. Στο πλαίσιο αυτό τα ακόλουθα πρόσωπα δεν 

νοούνται ως επιβάτες: 

 

i) Μέλος πληρώµατος· 

 

ii) Υπάλληλος του αεροµεταφορέα ο οποίος έχει λάβει σχετική άδεια επιβίβασης 

βάσει των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και 

επιβαίνει στο αεροπλάνο σύµφωνα µε αυτές· 

 

iii) Εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της Αρχής· ή 

 

iv) Πρόσωπο, τα καθήκοντα του οποίου έχουν σχέση µε συγκεκριµένη φόρτωση 

εµπορευµάτων στο αεροπλάνο. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 455 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

3) Ατύχηµα κατά τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων. Συµβάν που συνδέεται και 

σχετίζεται µε τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων και έχει ως αποτέλεσµα 

θανατηφόρο ή σοβαρό τραυµατισµό προσώπου ή µεγάλη ζηµιά αγαθών. 

 

4) Συµβάν κατά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. Συµβάν, µε εξαίρεση το 

ατύχηµα κατά τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, που συνδέεται και σχετίζεται 

µε τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων και το οποίο δεν λαµβάνει χώρα 

απαραίτητα εντός του αεροπλάνου, µε αποτέλεσµα τραυµατισµό προσώπου, ζηµία 

αγαθών, φωτιά, θραύση, διασκορπισµό υγρού, διαρροή υγρού ή ραδιενέργειας ή άλλη 

απόδειξη ότι δεν έχει διατηρηθεί σε άρτια κατάσταση η συσκευασία. Οποιοδήποτε 

συµβάν σχετίζεται µε τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, το οποίο θέτει σε 

σοβαρό κίνδυνο το αεροπλάνο ή τους επιβαίνοντες σε αυτό, θεωρείται ότι συνιστά, 

επίσης, συµβάν κατά τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων. 

 

5) Έγγραφο µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων. Έγγραφο το οποίο καθορίζεται στις 

τεχνικές οδηγίες. Συµπληρώνεται από το πρόσωπο που παραδίδει επικίνδυνα 

εµπορεύµατα προς εναέρια µεταφορά και περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα εν 

λόγω εµπορεύµατα. Το έγγραφο φέρει υπογεγραµµένη δήλωση στην οποία σηµειώνεται 

ότι τα επικίνδυνα εµπορεύµατα περιγράφονται πλήρως και µε ακρίβεια µε τα ίδια 

ονόµατα στις αποστολές εµπορευµάτων και τους αριθµούς των Ηνωµένων Εθνών/τους 

αριθµούς ταυτότητας και ότι έχουν ορθώς ταξινοµηθεί, συσκευασθεί, σηµανθεί και 

φέρουν ετικέτες, καθώς και ότι βρίσκονται σε κατάλληλη προς µεταφορά κατάσταση. 

 

6) Εµπορευµατοκιβώτιο µεταφοράς φορτίου. Το εµπορευµατοκιβώτιο µεταφοράς φορτίων 

συνιστά αντικείµενο εξοπλισµού µεταφοράς ραδιενεργών υλικών, και είναι 

σχεδιασµένο για να διευκολύνει τη µεταφορά τέτοιων υλικών, συσκευασµένων ή µη, µε 

έναν ή περισσότερους τρόπους µεταφοράς. (Σηµ.: βλ. συσκευή µονάδας φορτίου όπου 

τα επικίνδυνα εµπορεύµατα δεν συνιστούν ραδιενεργά υλικά.) 

 

7) Αντιπρόσωπος επίγειας εξυπηρέτησης. Αντιπρόσωπος που εκτελεί για λογαριασµό του 

αεροµεταφορέα µέρος ή το σύνολο των αποστολών του τελευταίου, 

συµπεριλαµβανοµένης της παραλαβής, φόρτωσης, εκφόρτωσης, µεταφοράς ή άλλης 

διαδικασίας σχετικής µε επιβάτες ή φορτία. 
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8) Αριθµός ταυτότητας. Προσωρινός αριθµός ταυτοποίησης επικίνδυνου εµπορεύµατος 

στο οποίο δεν έχει αποδοθεί αριθµός Ηνωµένων Εθνών. 

 

9) Μαζική συσκευασία. Περικάλυµµα εγκλεισµού που χρησιµοποιείται από µεµονωµένο 

φορτωτή εµπορευµάτων και το οποίο προορίζεται να συµπεριλάβει ένα ή περισσότερα 

δέµατα, προκειµένου να διαµορφωθεί ένα ενιαίο σύνολο προς διευκόλυνση της επίγειας 

εξυπηρέτησης και της αποθήκευσης. (Σηµ.: η συσκευή µονάδας φορτίου δεν 

περιλαµβάνεται στον ορισµό αυτό.) 

 

10) ∆έµα. Το πλήρες προϊόν της διαδικασίας συσκευασίας το οποίο αποτελείται από τη 

συσκευασία και το περιεχόµενό της, έτοιµο προς µεταφορά. 

 

11) Συσκευασία. ∆οχεία και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήµατα ή υλικά τα οποία είναι 

απαραίτητα προκειµένου να επιτελείται η λειτουργία συγκράτησης και να 

εξασφαλίζεται συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις συσκευασίας. 

 

12) Ίδιο όνοµα στις αποστολές εµπορευµάτων. Το όνοµα που χρησιµοποιείται για την 

περιγραφή ενός ιδιαίτερου αντικειµένου ή ουσίας και το οποίο σηµειώνεται σε όλα τα 

έγγραφα αποστολής εµπορευµάτων και τις ειδοποιήσεις, καθώς και στις συσκευασίες, 

εφόσον ισχύει. 

 

13) Σοβαρός τραυµατισµός. Τραυµατισµός τον οποίο υφίσταται πρόσωπο κατά τη διάρκεια 

ατυχήµατος και ο οποίος: 

 

i) Χρήζει νοσοκοµειακής περίθαλψης για περισσότερες από 48 ώρες· το εν λόγω 

48ωρο αρχίζει εντός επτά ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα ο 

τραυµατισµός· ή 

 

ii) Έχει ως αποτέλεσµα κάταγµα οποιουδήποτε οστού (µε εξαίρεση τα απλά 

κατάγµατα δαχτύλων χεριού, δαχτύλων ποδιού ή µύτης)· ή 
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iii) Συνεπάγεται ρήξεις που προκαλούν σοβαρή αιµορραγία, καθώς και βλάβες στα 

νεύρα, στους µυς ή στους τένοντες· ή 

 

iv) Συνεπάγεται τραυµατισµό οποιουδήποτε εσωτερικού οργάνου· ή 

 

v) Συνεπάγεται εγκαύµατα δευτέρου ή τρίτου βαθµού, ή οποιαδήποτε εγκαύµατα 

που καλύπτουν περισσότερο από το 5% της επιφάνειας του σώµατος· ή 

 

vi) Συνεπάγεται επιβεβαιωµένη έκθεση σε µολυσµατικές ουσίες ή επιβλαβή 

ακτινοβολία. 

 

14) Κράτος προέλευσης. Η Αρχή στην επικράτεια της οποίας φορτώθηκαν αρχικά τα 

επικίνδυνα εµπορεύµατα στο αεροπλάνο. 

 

15) Τεχνικές Οδηγίες. Η τελευταία ισχύουσα έκδοση των Τεχνικών Οδηγιών για την 

Ασφαλή Εναέρια Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων (έγγραφο 9284-ΑΝ/905), 

συµπεριλαµβανοµένων του παραρτήµατος και οποιασδήποτε προσθήκης, εγκεκριµένης 

και δηµοσιευµένης κατόπιν απόφασης του διοικητικού συµβουλίου του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας. 

 

16) Τετραψήφιος αριθµός των Ηνωµένων Εθνών. Ο τετραψήφιος αριθµός που χορηγείται 

από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων των Ηνωµένων Εθνών για τη µεταφορά 

επικινδύνων εµπορευµάτων, προκειµένου να προσδιορίζεται µια ουσία ή µια ειδική 

οµάδα ουσιών. 

 

17) Συσκευή Μονάδας Φορτίου. Οποιοσδήποτε τύπος εµπορευµατοκιβωτίου αεροπλάνου, 

παλέτας αεροπλάνου µε δίχτυ, ή παλέτας αεροπλάνου µε δίχτυ πάνω σε ηµισφαιρική 

κατασκευή. (Σηµ.: η µαζική συσκευασία δεν καλύπτεται από τον ορισµό αυτό· για 

εµπορευµατοκιβώτιο που περιέχει ραδιενεργά υλικά, βλ. τον ορισµό του 

εµπορευµατοκιβωτίου µεταφοράς φορτίου.) 
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OPS 1.1155 

Έγκριση για µεταφορά 

επικινδύνων εµπορευµάτων 

 

Ο αεροµεταφορέας δεν µεταφέρει επικίνδυνα εµπορεύµατα χωρίς την έγκριση της Αρχής. 

 

OPS 1.1160 

Πεδίο εδαφικής εφαρµογής 

 

α) Ο αεροµεταφορέας συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που περιέχονται στις τεχνικές οδηγίες σε 

κάθε περίπτωση µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, ανεξάρτητα από το εάν η πτήση 

εκτελείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, εντός ή εξ ολοκλήρου εκτός της επικράτειας κράτους. 

 

β) Αντικείµενα και ουσίες που σε διαφορετική περίπτωση θα κατατάσσονταν στα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα αποκλείονται από τις διατάξεις του παρόντος τµήµατος, στο βαθµό που αυτό 

καθορίζεται στις τεχνικές οδηγίες, υπό την προϋπόθεση ότι: 

 

1) Απαιτείται να βρίσκονται πάνω στο αεροπλάνο σύµφωνα µε τους ισχύοντες σχετικά 

κανονισµούς ή για επιχειρησιακούς λόγους· 

 

2) Μεταφέρονται µε τη µορφή υλικών τροφοδοσίας ή προµηθειών για την εξυπηρέτηση 

του θαλάµου επιβατών· 

 

3) Μεταφέρονται για να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης ως κτηνιατρικά 

βοηθήµατα ή για ευθανασία ζώου· 

 

4) Μεταφέρονται για να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης ως ιατρικό 

βοήθηµα ασθενούς, υπό την προϋπόθεση ότι: 

 

i) Οι φιάλες αερίου έχουν ειδικά κατασκευασθεί για να περιέχουν και να 

µεταφέρουν αυτό το συγκεκριµένο αέριο· 
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ii) Τα φάρµακα και το λοιπό ιατρικό υλικό τελούν υπό τον έλεγχο εκπαιδευµένου 

προσωπικού για το χρονικό διάστηµα που χρησιµοποιούνται εντός του 

αεροπλάνου· 

 

iii) Ο εξοπλισµός, ο οποίος περιλαµβάνει µπαταρίες µε υγρά στοιχεία, φυλάσσεται 

και, εφόσον απαιτείται, ασφαλίζεται σε όρθια θέση για να αποφευχθεί 

διασκορπισµός του ηλεκτρολύτη· και 

 

iv) Πραγµατοποιείται κατάλληλη πρόβλεψη προκειµένου να εναποθηκεύεται και να 

ασφαλίζεται ο εξοπλισµός κατά την απογείωση και την προσγείωση, καθώς και 

σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον κυβερνήτη για 

λόγους ασφαλείας· ή 

 

5) Μεταφέρονται από επιβάτες ή µέλη πληρώµατος. 

 

γ) Η µεταφορά στο αεροπλάνο αντικειµένων και ουσιών που προορίζονται για την 

αντικατάσταση των καθοριζοµένων µε το στοιχείο β), σηµεία 1) και 2) ανωτέρω, 

πραγµατοποιείται όπως καθορίζουν οι τεχνικές οδηγίες. 

 

OPS 1.1165 

Περιορισµοί στη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων 

 

α) Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο προκειµένου να εξασφαλίσει, ότι 

αντικείµενα και ουσίες, οι οποίες προσδιορίζονται ειδικά µε όνοµα ή µε γενική περιγραφή 

στις τεχνικές οδηγίες, και των οποίων η µεταφορά απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε 

συνθήκες, δεν µεταφέρονται από οποιοδήποτε αεροπλάνο. 
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β) Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο προκειµένου να εξασφαλίσει ότι 

αντικείµενα και ουσίες ή άλλα εµπορεύµατα τα οποία βάσει των τεχνικών οδηγιών 

απαγορεύεται να µεταφερθούν κάτω από κανονικές συνθήκες, µεταφέρονται µόνον εφόσον: 

 

1) Εξαιρούνται από τα ενδιαφερόµενα κράτη βάσει των τεχνικών οδηγιών· ή 

 

2) Οι τεχνικές οδηγίες µνηµονεύουν ότι η µεταφορά τους είναι δυνατή κατόπιν έγκρισης 

που εκδίδεται από το κράτος προέλευσης. 

 

OPS 1.1170 

Ταξινόµηση 

 

Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο προκειµένου να εξασφαλίσει ότι αντικείµενα και 

ουσίες ταξινοµούνται ως επικίνδυνα εµπορεύµατα όπως καθορίζεται στις τεχνικές οδηγίες. 

 

OPS 1.1175 

Συσκευασία 

 

Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για να εξασφαλίσει ότι τα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα συσκευάζονται όπως καθορίζεται στις τεχνικές οδηγίες. 

 

OPS 1.1180 

Τοποθέτηση ετικέτας και σήµανση 

 

α) Ο αεροµεταφορέας λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για να εξασφαλίσει ότι τα δέµατα, οι 

µαζικές συσκευασίες και τα εµπορευµατοκιβώτια µεταφοράς φορτίου φέρουν ετικέτες και 

σήµανση, όπως καθορίζεται στις τεχνικές οδηγίες. 
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β) Εφόσον µεταφέρονται επικίνδυνα εµπορεύµατα σε πτήση η οποία εκτελείται εξ ολοκλήρου ή 

εν µέρει εκτός της επικράτειας κράτους, η τοποθέτηση ετικέτας και η σήµανση πρέπει να 

πραγµατοποιείται στην αγγλική γλώσσα, επιπλέον των άλλων ενδεχόµενων γλωσσικών 

απαιτήσεων. 

 

OPS 1.1185 

Έγγραφο µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι τα επικίνδυνα εµπορεύµατα συνοδεύονται από ένα 

έγγραφο µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στις 

τεχνικές οδηγίες. 

 

β) Εφόσον µεταφέρονται επικίνδυνα εµπορεύµατα σε πτήση, η οποία εκτελείται εξ ολοκλήρου ή 

εν µέρει εκτός της επικράτειας κράτους, το έγγραφο µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων 

πρέπει να συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, επιπλέον των άλλων ενδεχόµενων γλωσσικών 

απαιτήσεων. 

 

OPS 1.1195 

Αποδοχή επικινδύνων εµπορευµάτων 

 

α) Ο αεροµεταφορέας δεν αποδέχεται τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων εάν το δέµα, η 

µαζική συσκευασία ή το εµπορευµατοκιβώτιο µεταφοράς φορτίου δεν έχει επιθεωρηθεί 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες αποδοχής που προβλέπονται στις τεχνικές οδηγίες. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας ή ο αντιπρόσωπός του επίγειας εξυπηρέτησης χρησιµοποιεί πίνακα 

αποδοχής. Ο πίνακας αποδοχής επιτρέπει τον έλεγχο όλων των σχετικών στοιχείων και έχει 

τέτοια µορφή ώστε να καθιστά δυνατή την καταχώριση των αποτελεσµάτων του πίνακα 

αποδοχής, µε χειροκίνητα, µηχανικά ή ηλεκτρονικά µέσα. 
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OPS 1.1200 

Επιθεώρηση για τη διαπίστωση ζηµιάς, διαρροής ή µόλυνσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) ∆έµατα, µαζικές συσκευασίες και εµπορευµατοκιβώτια µεταφοράς φορτίου 

επιθεωρούνται προκειµένου να διαπιστωθούν ίχνη διαρροής ή ζηµίας αµέσως πριν από 

τη φόρτωση σε αεροπλάνο ή σε συσκευή µονάδας φορτίου, όπως καθορίζεται στις 

τεχνικές οδηγίες· 

 

2) Συσκευή µονάδας φορτίου δεν φορτώνεται σε αεροπλάνο, παρά µόνον εφόσον έχει 

επιθεωρηθεί, όπως απαιτούν οι τεχνικές οδηγίες, και δεν έχουν διαπιστωθεί ούτε ίχνη 

διαρροής από τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που περιέχονται σε αυτή, ούτε ζηµία σε 

αυτά· 

 

3) ∆έµατα, µαζικές συσκευασίες ή εµπορευµατοκιβώτια µεταφοράς φορτίου που 

παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν υποστεί ζηµία δεν φορτώνονται στο αεροπλάνο· 

 

4) οποιοδήποτε δέµα µε επικίνδυνα εµπορεύµατα, το οποίο βρίσκεται στο αεροπλάνο και 

παρουσιάζει ενδείξεις ζηµιάς ή διαρροής, είτε αποµακρύνεται είτε γίνονται 

διευθετήσεις για την αποµάκρυνσή του από αρµόδια αρχή ή οργανισµό. Στην 

περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της αποστολής ελέγχεται προκειµένου να εξασφαλισθεί 

ότι βρίσκεται στην αρµόζουσα για µεταφορά κατάσταση και ότι δεν έχει προκληθεί 

ζηµιά ή ρύπανση στο αεροπλάνο ή στο φορτίο του· και 

 

5) ∆έµατα, µαζικές συσκευασίες και εµπορευµατοκιβώτια µεταφοράς φορτίου 

επιθεωρούνται προκειµένου να διαπιστωθούν σηµάδια ζηµιάς ή διαρροής κατά την 

εκφόρτωση από το αεροπλάνο ή από συσκευή µονάδας φορτίου και, εφόσον υπάρχει 

ένδειξη ζηµιάς ή διαρροής, η περιοχή όπου είχαν στοιβαχθεί τα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα επιθεωρείται προκειµένου να διαπιστωθεί φθορά ή ρύπανση. 
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OPS 1.1205 

Αποµάκρυνση της ρύπανσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Οποιαδήποτε ρύπανση γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσµα διαρροής ή φθοράς σε 

επικίνδυνα εµπορεύµατα αποµακρύνεται χωρίς καθυστέρηση· και 

 

2) Αεροπλάνο, το οποίο έχει υποστεί ρύπανση από ραδιενεργά υλικά, τίθεται πάραυτα 

εκτός λειτουργίας και δεν επανέρχεται σε αυτήν µέχρις ότου οι τιµές του επιπέδου 

ραδιενέργειας σε οποιαδήποτε προσιτή επιφάνεια, καθώς και η µη σταθερή ρύπανση 

µειωθούν σε επίπεδο κατώτερο από τις τιµές που καθορίζονται στις τεχνικές οδηγίες. 

 

OPS 1.1210 

Περιορισµοί φόρτωσης 

 

α) Θάλαµος επιβατών και θάλαµος διακυβέρνησης. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι δεν 

µεταφέρονται επικίνδυνα εµπορεύµατα σε θάλαµο επιβατών αεροπλάνου ή σε θάλαµο 

διακυβέρνησης, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές οδηγίες. 

 

β) ∆ιαµερίσµατα φορτίου. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι η φόρτωση, ο διαχωρισµός, η 

στοιβασία και η ασφάλιση επικίνδυνων εµπορευµάτων στο αεροπλάνο πραγµατοποιούνται 

βάσει των όσων καθορίζονται στις τεχνικές οδηγίες. 

 

γ) Επικίνδυνα εµπορεύµατα που προορίζονται για µεταφορά µόνο µε αεροπλάνο µεταφοράς 

φορτίου. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι δέµατα µε επικίνδυνα εµπορεύµατα τα οποία 

φέρουν την ένδειξη «Μόνο Αεροσκάφος Μεταφοράς Φορτίου» µεταφέρονται στο 

αεροσκάφος µεταφοράς φορτίου και φορτώνονται βάσει των όσων καθορίζονται στις 

τεχνικές οδηγίες. 
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OPS 1.1215 

Παροχή πληροφοριών 

 

α) Παροχή πληροφοριών στο προσωπικό εδάφους. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Παρέχονται οι πληροφορίες που καθιστούν εφικτή την εκτέλεση των καθηκόντων του 

προσωπικού εδάφους όσον αφορά τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση 

συµβάντων και ατυχηµάτων που αφορούν επικίνδυνα εµπορεύµατα· και 

 

2) Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες του στοιχείου α), σηµείο 1, ανωτέρω, παρέχονται 

επίσης στον αντιπρόσωπό του επίγειας εξυπηρέτησης. 

 

β) Παροχή πληροφοριών σε επιβάτες και άλλα πρόσωπα. 

 

1) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες παρέχονται, όπως απαιτούν οι 

τεχνικές οδηγίες, έτσι ώστε οι επιβάτες να είναι ενήµεροι σχετικά µε τα είδη των 

εµπορευµάτων των οποίων η µεταφορά απαγορεύεται στο αεροπλάνο· και 

 

2) Ο αεροµεταφορέας και, κατά περίπτωση, ο αντιπρόσωπός του επίγειας εξυπηρέτησης 

εξασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών µε τη µορφή ανακοινώσεων στα σηµεία 

αποδοχής φορτίου σχετικά µε τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων. 

 

γ) Παροχή πληροφοριών σε µέλη πληρώµατος. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το 

εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας παρέχει πληροφορίες οι οποίες καθιστούν εφικτή την 

εκτέλεση των καθηκόντων των µελών του πληρώµατος σχετικά µε τη µεταφορά επικινδύνων 

εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν σε 

περίπτωση που ανακύψει επείγουσα ανάγκη που αφορά επικίνδυνα εµπορεύµατα. 
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δ) Παροχή πληροφοριών στον κυβερνήτη. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι έχουν 

παρασχεθεί έγγραφες πληροφορίες στον κυβερνήτη, όπως καθορίζεται στις τεχνικές οδηγίες. 

(βλ. Πίνακα 1 του Προσαρτήµατος 1 της OPS 1.1605 για την περίοδο διατήρησης των 

εγγράφων). 

 

ε) Παροχή πληροφοριών σε περίπτωση αεροπορικού συµβάντος ή ατυχήµατος. 

 

1) Ο αεροµεταφορέας, το αεροπλάνο του οποίου εµπλέκεται σε αεροπορικό συµβάν, 

παρέχει, κατόπιν αίτησης, κάθε απαιτούµενη πληροφορία, προκειµένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που δηµιουργούνται από οποιαδήποτε µεταφερόµενα 

επικίνδυνα εµπορεύµατα. 

 

2) Ο αεροµεταφορέας, το αεροπλάνο του οποίου εµπλέκεται σε αεροπορικό ατύχηµα, 

ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό την αρµόδια αρχή του κράτους στο οποίο έλαβε 

χώρα το αεροπορικό ατύχηµα, σχετικά µε οποιαδήποτε µεταφερόµενα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα. 

 

OPS 1.1220 

Προγράµµατα εκπαίδευσης 

 

α) Ο αεροµεταφορέας καταρτίζει και τηρεί προγράµµατα εκπαίδευσης προσωπικού, όπως 

απαιτείται από τις τεχνικές οδηγίες, τα οποία εγκρίνονται από την Αρχή. 



 
13376/1/05 REV 1  GA/as,akz+ag 466 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C III   EL 

β) Αεροµεταφορείς οι οποίοι δεν διαθέτουν µόνιµη έγκριση για µεταφορά επικίνδυνων 

εµπορευµάτων. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Το προσωπικό, το οποίο απασχολείται στη διαχείριση γενικού φορτίου και αποσκευών 

έχει εκπαιδευτεί για να εκτελεί τα καθήκοντά του όσον αφορά επικίνδυνα 

εµπορεύµατα. η εκπαίδευση αυτή πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τους τοµείς που 

προσδιορίζονται στη στήλη 1 του πίνακα 1 και να είναι αρκετά διεξοδική ώστε να 

εξασφαλίζεται επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν τα επικίνδυνα εµπορεύµατα, του 

τρόπου αναγνώρισής τους, και των απαιτήσεων που ισχύουν για τη µεταφορά των εν 

λόγω εµπορευµάτων από τους επιβάτες· και 

 

2) ότι το ακόλουθο προσωπικό: 

 

i) µέλη πληρώµατος· 

 

ii) προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης επιβατών, και 

 

iii) προσωπικό ασφαλείας το οποίο απασχολείται από τον αεροµεταφορέα και το 

οποίο είναι επιφορτισµένο µε τον εξονυχιστικό έλεγχο των επιβατών και των 

αποσκευών τους, 

 

έχει λάβει εκπαίδευση η οποία, ως ελάχιστη απαίτηση, πρέπει να καλύπτει τους τοµείς 

που προσδιορίζονται στη στήλη 2 του πίνακα 1 και να εµβαθύνει σε τέτοιο βαθµό ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι έχει επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν τα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα και ότι είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει, καθώς και ότι γνωρίζει τις 

απαιτήσεις που ισχύουν για τη µεταφορά των εν λόγω εµπορευµάτων από τους 

επιβάτες. 
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Πίνακας 1 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 1 2 
Γενική φιλοσοφία X X 
Περιορισµοί στην εναέρια µεταφορά 
Επικινδύνων Εµπορευµάτων 

X X 

Σήµανση και τοποθέτηση ετικέτας σε δέµα X X 
Επικίνδυνα εµπορεύµατα στις αποσκευές 
επιβατών 

X X 

∆ιαδικασίες επείγουσας ανάγκης X X 
 

Σηµείωση: η ένδειξη «X» υποδεικνύει τον τοµέα που πρέπει να καλύπτεται. 

 

γ) Αεροµεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν µόνιµη έγκριση να µεταφέρουν επικίνδυνα 

εµπορεύµατα. Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι: 

 

1) Το προσωπικό, το οποίο φέρει την ευθύνη για την αποδοχή επικινδύνων εµπορευµάτων, 

έχει εκπαιδευτεί και διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Ως ελάχιστη απαίτηση, η εν λόγω εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει 

τους τοµείς που προσδιορίζονται στη στήλη 1 του πίνακα 2, και να εµβαθύνει σε τέτοιο 

βαθµό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις 

σχετικά µε την αποδοχή ή άρνηση εναέριας µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων· 

 

2) Το προσωπικό, το οποίο ασχολείται µε την επίγεια εξυπηρέτηση, την εναποθήκευση και 

τη φόρτωση επικινδύνων εµπορευµάτων, έχει λάβει εκπαίδευση που το καθιστά ικανό 

να εκτελεί τα καθήκοντά του όσον αφορά επικίνδυνα εµπορεύµατα. Ως ελάχιστη 

απαίτηση, η εν λόγω εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει τους τοµείς που προσδιορίζονται 

στη στήλη 2 του πίνακα 2 και να εµβαθύνει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι το εν λόγω προσωπικό έχει επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν τα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα, ότι είναι σε θέση να αναγνωρίζει τέτοιου είδους εµπορεύµατα, καθώς και 

ότι γνωρίζει τη µέθοδο χειρισµού και φόρτωσης αυτών· 
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3) Το προσωπικό, το οποίο φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση γενικού φορτίου και 

αποσκευών, έχει λάβει εκπαίδευση που το καθιστά ικανό να εκτελεί τα καθήκοντά του 

όσον αφορά επικίνδυνα εµπορεύµατα. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να καλύπτει 

τουλάχιστον τους τοµείς που προσδιορίζονται στη στήλη 3 του πίνακα 2 και να είναι 

αρκετά διεξοδική ώστε να εξασφαλίζεται επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν τα 

επικίνδυνα εµπορεύµατα, του τρόπου αναγνώρισής τους, και των απαιτήσεων που 

ισχύουν για τη µεταφορά των εν λόγω εµπορευµάτων από τους επιβάτες· 

 

4) Τα µέλη του πληρώµατος πτήσης έχουν λάβει εκπαίδευση η οποία, ως ελάχιστη 

απαίτηση, πρέπει να καλύπτει τους τοµείς που προσδιορίζονται στη στήλη 4 του πίνακα 

2. Η εκπαίδευση πρέπει να εµβαθύνει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το εν 

λόγω προσωπικό έχει επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν τα επικίνδυνα εµπορεύµατα 

και ότι είναι γνωρίζει τη µέθοδο µε την οποία τα εν λόγω εµπορεύµατα πρέπει να 

µεταφέρονται στο αεροπλάνο· και 

 

5) Ότι το ακόλουθο προσωπικό: 

 

i) Προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης επιβατών· 

 

ii) Προσωπικό ασφαλείας που έχει προσληφθεί από τον αεροµεταφορέα και το οποίο 

ασχολείται µε τον εξονυχιστικό έλεγχο των επιβατών και των αποσκευών τους, 

και 

 

iii) Τα µέλη του πληρώµατος που δεν είναι µέλη του πληρώµατος πτήσης έχουν 

λάβει εκπαίδευση η οποία, ως ελάχιστη απαίτηση, πρέπει να καλύπτει τους τοµείς 

που προσδιορίζονται στη στήλη 5 του πίνακα 2. Η εκπαίδευση πρέπει να 

εµβαθύνει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το εν λόγω προσωπικό 

έχει επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν τα επικίνδυνα εµπορεύµατα και ότι 

γνωρίζει τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη µεταφορά των εν λόγω εµπορευµάτων 

από τους επιβάτες, ή γενικότερα, για τη µεταφορά τους στο αεροπλάνο. 
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δ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλο το εκπαιδευόµενο προσωπικό υποβάλλεται σε 

δοκιµασία για να ελέγχεται ότι κατανοεί τις ευθύνες του. 

 

ε) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το σύνολο του προσωπικού, για το οποίο απαιτείται 

εκπαίδευση σχετικά µε επικίνδυνα εµπορεύµατα, υποβάλλεται σε επανεκπαίδευση κατά 

διαστήµατα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 2 έτη. 

 

στ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι τηρούνται αρχεία εκπαίδευσης σχετικά µε επικίνδυνα 

εµπορεύµατα για το σύνολο του εκπαιδευθέντος προσωπικού, σύµφωνα µε το στοιχείο δ), 

ανωτέρω και όπως απαιτείται από τις Τεχνικές Οδηγίες. 

 

ζ) Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του εκπροσώπου του επίγειας 

εξυπηρέτησης εκπαιδεύεται σύµφωνα µε την σχετική στήλη του πίνακα 1 ή του πίνακα 2. 
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Πίνακας 2 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 1 2 3 4 5 
Γενική φιλοσοφία X X X X X 
Περιορισµοί στην εναέρια µεταφορά Επικινδύνων 
Εµπορευµάτων 

X X  X X 

Ταξινόµηση επικίνδυνων εµπορευµάτων X     
Κατάλογος επικίνδυνων εµπορευµάτων X X  X  
Γενικές απαιτήσεις συσκευασίας και οδηγίες 
συσκευασίας 

X     

Προδιαγραφές και σήµανση συσκευασίας X     
Σήµανση και τοποθέτηση ετικέτας σε δέµα X X X X X 
Έγγραφα από τον αποστολέα X     

Αποδοχή επικίνδυνων εµπορευµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης πίνακα ελέγχου 

X     

∆ιαδικασίες αποθήκευσης και φόρτωσης X X X X  
Επιθεωρήσεις για ζηµίες και διαρροή και διαδικασίες 
απολύµανσης 

X X    

Παροχή πληροφοριών στον κυβερνήτη X X  X  
Επικίνδυνα εµπορεύµατα στις αποσκευές επιβατών X X X X X 
∆ιαδικασίες επείγουσας ανάγκης X X X X X 

 

Σηµείωση: η ένδειξη «x» υποδεικνύει τον τοµέα που πρέπει να καλύπτεται. 
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OPS 1.1225 

Αναφορές συµβάντος και ατυχήµατος µε επικίνδυνα εµπορεύµατα 

 

α) Ο αεροµεταφορέας αναφέρει στην Αρχή συµβάντα και ατυχήµατα που σχετίζονται µε 

επικίνδυνα εµπορεύµατα. Η αρχική αναφορά αποστέλλεται εντός 72 ωρών από την επέλευση 

του γεγονότος, εκτός εάν εξαιρετικές περιστάσεις εµποδίζουν αυτή την ενέργεια. 

 

β) Ο αεροµεταφορέας αναφέρει επίσης στην Αρχή αδήλωτα ή µη ορθώς δηλωθέντα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα που ανακαλύπτονται στις αποσκευές των επιβατών. Η αρχική αναφορά 

αποστέλλεται εντός 72 ωρών από την ανακάλυψη, εκτός εάν εξαιρετικές περιστάσεις 

εµποδίζουν αυτή την ενέργεια. 
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ΤΜΗΜΑ ΙΘ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

OPS 1.1235 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλο το ενδεδειγµένο προσωπικό είναι εξοικειωµένο και πληροί 

τις σχετικές απαιτήσεις των εθνικών προγραµµάτων ασφάλειας του κράτους του αεροµεταφορέα. 

 

OPS 1.1240 

Προγράµµατα εκπαίδευσης 

 

Ο αεροµεταφορέας καθιερώνει, διατηρεί και εφαρµόζει εγκεκριµένα προγράµµατα εκπαίδευσης, τα 

οποία παρέχουν τη δυνατότητα στα µέλη πληρώµατος του αεροµεταφορέα να προβαίνουν στις 

κατάλληλες ενέργειες για την πρόληψη πράξεων παράνοµων παρεµβάσεων όπως δολιοφθορά ή 

παράνοµη κατάληψη αεροπλάνων και να ελαχιστοποιούν τις συνέπειες παρόµοιων συµβάντων 

εφόσον συµβούν. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης πρέπει να είναι συµβατό προς το πρόγραµµα 

ασφαλείας της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Τα επιµέρους µέλη του πληρώµατος πρέπει 

να έχουν γνώση και αρµοδιότητα όσον αφορά όλα τα σχετικά στοιχεία του προγράµµατος 

εκπαίδευσης. 

 

OPS 1.1245 

Αναφορά πράξεων παράνοµης παρέµβασης 

 

Μετά από πράξη παράνοµης παρέµβασης επί του αεροπλάνου, ο κυβερνήτης ή, εν απουσία του, ο 

αεροµεταφορέας, υποβάλλει, το ταχύτερο δυνατό, αναφορά για την πράξη αυτή στην αρµόδια 

τοπική Αρχή και στην Αρχή στο κράτος του αεροµεταφορέα. 
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OPS 1.1250 

Πίνακας διαδικασίας έρευνας αεροπλάνου 

 

Ο αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ώστε, στο αεροπλάνο, να υπάρχει πίνακας διαδικασιών που πρέπει 

να ακολουθούνται κατά την αναζήτηση βόµβας ή αυτοσχέδιου εκρηκτικού µηχανισµού (IED) σε 

περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για δολιοφθορά, και για την αναζήτηση κρυµµένων όπλων, 

εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων συσκευών στο αεροπλάνο όταν υπάρχει βάσιµη υπόνοια ότι 

ενδέχεται να υπήρξε παράνοµη παρέµβαση στο αεροπλάνο. Ο πίνακας διαδικασιών συνοδεύεται 

από οδηγίες για τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να αναλαµβάνονται εάν ανακαλυφθεί βόµβα ή 

ύποπτο αντικείµενο, καθώς και από πληροφορίες για το λιγότερο επικίνδυνο σηµείο του 

συγκεκριµένου αεροπλάνου όπου µπορεί να τοποθετηθεί η βόµβα, εφόσον προβλέπεται από τον 

κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου. 

 

OPS 1.1255 

Ασφάλεια θαλάµου πληρώµατος πτήσης 

 

α) Σε όλα τα αεροπλάνα των οποίων ο θάλαµος πληρώµατος πτήσης διαθέτει πόρτα, η πόρτα 

αυτή πρέπει να µπορεί να κλειδώνεται, πρέπει δε να προβλέπονται ή να καθιερώνονται µέσα 

ή διαδικασίες, αποδεκτά από την Αρχή, µε τα οποία το πλήρωµα θαλάµου επιβατών µπορεί 

να ειδοποιεί το πλήρωµα πτήσης σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας ή παραβιάσεων των 

κανόνων ασφαλείας στο θάλαµο επιβατών. 
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β) Όλα τα αεροπλάνα που µεταφέρουν επιβάτες και έχουν µέγιστη πιστοποιηµένη µάζα 

απογείωσης µεγαλύτερη από 45.500 kg ή µέγιστη εγκεκριµένη διαµόρφωση άνω των 60 

θέσεων πρέπει να διαθέτουν εγκεκριµένη πόρτα θαλάµου πληρώµατος πτήσης η οποία να 

µπορεί να κλειδώνεται και να ξεκλειδώνεται από τη θέση του κάθε χειριστή και η οποία να 

είναι σχεδιασµένη κατά τρόπον ώστε να πληροί τις εφαρµοστέες αναδροµικές επιχειρησιακές 

απαιτήσεις πλοϊµότητας. Ο σχεδιασµός της πόρτας αυτής δεν πρέπει να εµποδίζει τις 

ενέργειες επείγουσας ανάγκης οι οποίες προβλέπονται στις εφαρµοστέες αναδροµικές 

επιχειρησιακές απαιτήσεις πλοϊµότητας. 

 

γ) Σε  όλα τα αεροπλάνα που διαθέτουν πόρτα θαλάµου πληρώµατος πτήσης σύµφωνα µε το 

στοιχείο  β):  

 

1) Η πόρτα αυτή πρέπει να είναι κλειστή πριν από την εκκίνηση των κινητήρων για την 

απογείωση και θα κλειδώνεται όταν απαιτείται από διαδικασία ασφαλείας ή από τον 

κυβερνήτη µέχρι το σβήσιµο των κινητήρων µετά την προσγείωση, εκτός από τις 

περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο για την είσοδο ή την έξοδο εξουσιοδοτηµένων 

προσώπων σύµφωνα µε το πρόγραµµα ασφαλείας της Εθνικής Αρχής Πολιτικής 

Αεροπορίας· 

 

2) Πρέπει να υπάρχουν µέσα για την παρακολούθηση, από τη θέση του κάθε χειριστή, του 

χώρου εκτός του θαλάµου του πληρώµατος πτήσης στο βαθµό που απαιτείται για την 

αναγνώριση των προσώπων που ζητούν είσοδο στο θάλαµο του πληρώµατος πτήσης 

και για την ανίχνευση ύποπτης συµπεριφοράς ή δυνητικής απειλής. 

 

===================== 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις 9 Μαρτίου 2006, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ), το 

Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση του σχετικά µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής 

για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και 

διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας (EU-OPS). 

 

Σκοπός της πρότασης είναι ιδίως η µεταφορά των µη δεσµευτικών JAR-OPS (Κοινοί κανόνες 

αεροπλοΐας - Πρότυπα πτητικής λειτουργίας) που θεσπίζονται από τον Σύνδεσµο Αρχών Πολιτικής 

Αεροπορίας σε δεσµευτικό κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, ο προτεινόµενος κανονισµός 

αναφέρεται συχνά ως ο κανονισµός «EU-OPS». 

 

Η αρχική πρόταση κανονισµού υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2000. Μετά την πρώτη ανάγνωση από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2001, και µε βάση τις συζητήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στα όργανα του Συµβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση 

τον Φεβρουάριο του 2002. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτιµώντας ότι η ανωτέρω τροποποιηµένη πρόταση διέφερε 

ουσιαστικά από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, αποφάσισε να δώσει δεύτερη γνώµη σε πρώτη 

ανάγνωση. Κατόπιν προτάσεως του εισηγητή του κ. Brian Simpson, τον Σεπτέµβριο του 2002 το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε µία, αλλά ουσιαστική, τροπολογία σχετικά µε τους 

«περιορισµούς χρόνου πτήσης». 

 

Μετά από την υποβολή αυτής της τροπολογίας, και αφού ελήφθησαν υπόψη οι εργασίες που έγιναν 

από το Συµβούλιο και τα όργανά του σχετικά µε τις διατάξεις για το «πλήρωµα θαλάµου 

επιβατών», η Επιτροπή υπέβαλε τον Φεβρουάριο 2004 µια αναθεωρηµένη τροποποιηµένη πρόταση 

για τον κανονισµό EU-OPS. 

 

Κατά τη σύνοδό του στις 10 ∆εκεµβρίου 2004, το Συµβούλιο (Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, 

Ενέργεια) κατέληξε σε µερική πολιτική συµφωνία για την αναθεωρηµένη τροποποιηµένη πρόταση. 

Η εν λόγω µερική συµφωνία αφορούσε τόσο τα άρθρα όσο και το τµήµα «ΙΕ» (πλήρωµα θαλάµου 

επιβατών) και το τµήµα «ΙΖ» (περιορισµοί χρόνου πτήσης) του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 
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Τον Ιούνιο του 2005 τα όργανα του Συµβουλίου κατέληξαν σε συµφωνία για το υπόλοιπο µέρος 

του Παραρτήµατος ΙΙΙ, συµπεριλαµβανοµένων των τµηµάτων Α έως Ι∆ καθώς επίσης και των 

τµηµάτων ΙΣΤ, ΙΗ και ΙΘ. 

 

Έπειτα από την αναθεώρηση του συνόλου του κειµένου από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, το 

Συµβούλιο ήταν σε θέση να υιοθετήσει την κοινή θέση του. Λαµβάνοντας αυτή τη θέση, το 

Συµβούλιο έλαβε δεόντως υπόψη του τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση. 

 

Το Συµβούλιο σηµείωσε επίσης τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 

 

ΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης 

 

1. Γενικά 

 

Το Συµβούλιο ήταν σε θέση να συµφωνήσει για τα κύρια σηµεία της πρότασης της Επιτροπής. 

Ωστόσο, για ορισµένα σηµεία, το Συµβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει το κείµενο, προκειµένου 

ιδίως να το καταστήσει σαφέστερο, απλούστερο και πλέον κατανοητό. 

 

Στα άρθρα, το Συµβούλιο πραγµατοποίησε ορισµένες αλλαγές στις διατάξεις περί ευελιξίας στο 

άρθρο 8. Ειδικότερα, στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου το Συµβούλιο έχει διευρύνει τη 

δυνατότητα για τα κράτη µέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις σχετικά µε ορισµένα 

πρότυπα πτητικής λειτουργίας (OPS) µέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες που να 

βασίζονται στις επιστηµονικές γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές. 

 

Στο άρθρο 8α το Συµβούλιο αποφάσισε ότι οι διατάξεις του τµήµατος ΙΖ (περιορισµοί χρόνου 

πτήσης) και, εφόσον ενδείκνυται, του τµήµατος ΙΕ (πλήρωµα θαλάµου επιβατών) θα πρέπει να 

αξιολογούνται από επιστηµονική και ιατρική άποψη εντός περιόδου τριών ετών από την έναρξη 

ισχύος του κανονισµού. Το Συµβούλιο αποφάσισε να αναθέσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) να εκτελέσει το έργο αυτό. Το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης 

ότι ο EASA θα πρέπει να βοηθήσει την Επιτροπή ώστε να καταρτίσει προτάσεις για την 

τροποποίηση των εφαρµοστέων τεχνικών διατάξεων του τµήµατος ΙΖ. 
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Το Συµβούλιο έκρινε ότι µε δεδοµένο τον χρόνο που απαιτείται για την προσαρµογή στους νέους 

τεχνικούς κανόνες, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόσουν το Παράρτηµα ΙΙΙ εντός 18 µηνών 

µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού (και όχι εντός 6 µηνών µετά την έναρξη ισχύος 

όπως είχε προτείνει η Επιτροπή). 

 

Στο παράρτηµα ΙΙΙ, το Συµβούλιο προέβη σε ορισµένες τροποποιήσεις προκειµένου το κείµενο να 

ευθυγραµµιστεί πλήρως προς την έκδοση των JAR-OPS 1 (έκδοση 8) και ούτως ώστε το κείµενο 

που πρότεινε η Επιτροπή να γίνει σαφέστερο και πλέον ακριβές στη διατύπωσή του. 

 

Το Συµβούλιο έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, λόγω των τεχνικών προόδων, των 

µεταβαλλόµενων συνθηκών και του απαιτούµενου χρόνου για την οριστική διατύπωση του 

κειµένου µετά την πολιτική συµφωνία περί αυτού, το κείµενο του Παραρτήµατος ΙΙΙ θα µπορούσε 

να βελτιωθεί σε ορισµένα σηµεία κατά τη στιγµή της υιοθέτησης της κοινής θέσης. Επίσης, 

λαµβανοµένου υπόψη του σηµαντικού όγκου του κειµένου, υπάρχει ακόµη το ενδεχόµενο 

εσφαλµένης αναφοράς σε κάποιο σηµείο του κειµένου. Ωστόσο, το Συµβούλιο έκρινε ότι το έργο 

σχετικά µε το κείµενο αυτό έπρεπε κάποια στιγµή να οριστικοποιηθεί. Ως εκ τούτου, µε 

ικανοποίηση το Συµβούλιο πληροφορήθηκε από την Επιτροπή ότι, το συντοµότερο δυνατό µετά 

την έναρξη ισχύος του κανονισµού οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αρχίσουν εργασίες για την 

περαιτέρω βελτίωση και επικαιροποίηση του κειµένου στα πλαίσια της διαδικασίας των επιτροπών, 

και ότι στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσει προσεκτικά της προτάσεις για τροποποίηση τις οποίες έχουν 

ήδη υποβάλει ορισµένα κράτη µέλη. 

 

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεµβρίου 2002 αφορούσε την προσθήκη στο 

κείµενο µιας ουσιαστικής τροπολογίας σχετικά µε τους «περιορισµούς χρόνου πτήσης». Η 

Επιτροπή αποφάσισε να ενσωµατώσει το κείµενο αυτής της τροπολογίας στην αναθεωρηµένη 

τροποποιηµένη πρότασή της, µολονότι σε µια ελαφρώς αναδιατυπωµένη µορφή. Το Συµβούλιο θα 

µπορούσε επίσης να συµφωνήσει επίσης µε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά 

αποφάσισε να προβεί σε µικρές αλλαγές στο κείµενο ώστε τούτο να ανταποκρίνεται καλύτερα στην 

σηµερινή κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει ο τοµέας της αεροπορίας 

και προκειµένου να αποσαφηνιστεί το νόηµα ορισµένων διατάξεων. 
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ΙΙΙ. Συµπεράσµατα 

 

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης του είναι κατάλληλο και ισορροπηµένο. 

Όσον αφορά την τροπολογία που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, το 

Συµβούλιο παρατηρεί ότι η τροπολογία αυτή έχει υιοθετηθεί πλήρως, µε την επιφύλαξη ορισµένων 

ελάσσονος σηµασίας αλλαγών. Κατά συνέπεια το Συµβούλιο θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής 

θέσης του εξασφαλίζει ότι ο στόχος που επιδιώκεται µε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου έχει επιτευχθεί. 

 

Το Συµβούλιο θα ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεχθεί το κείµενο της κοινής θέσης ως 

έχει, ούτως ώστε ο κανονισµός να µπορέσει να τεθεί σε ισχύ συντόµως. Στο πλαίσιο αυτό, όσον 

αφορά ειδικότερα το τµήµα ΙΖ (περιορισµοί χρόνου πτήσης) και, εφόσον ενδείκνυται, το τµήµα ΙΕ 

(πλήρωµα θαλάµου επιβατών) του Παραρτήµατος ΙΙΙ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να 

λάβει υπόψη του ότι τα τµήµατα αυτά θα αποτελέσουν συντόµως αντικείµενο επιστηµονικής και 

ιατρικής αξιολόγησης που πρόκειται να διεξαχθεί από τον EASA. 

 

 

    

 

 

 

 





 

 
5918/06 ADD 1 REV 1  ∆Μ/δχ 1 
 JUR   EL 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2006 (17.02) 
(OR. fr/en) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2000/0069 (COD)  

5918/06 
ADD 1 REV 1 
 
 
 

  
ΑVIATION 18 
CODEC 96 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 7589/00 AVIATION 13, 6090/02 AVIATION 19 CODEC 163 
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου για 
την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα 
της πολιτικής αεροπορίας (EU-OPS) (πρώτη ανάγνωση) 
- Έγκριση (ΝΠ+∆) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ήλωση  

 
∆ήλωση της Σουηδίας σχετικά µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής περί 

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και 

διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας (EU-OPS) 

 

Η Σουηδία υποστηρίζει το περιεχόµενο του προτεινόµενου κανονισµού όσον αφορά όλα τα 

τµήµατα πλην του τµήµατος «ΙΖ», φρονεί ωστόσο ότι δεν είναι αρκετά σαφές ότι η εφαρµογή των 

διατάξεων για τον περιορισµό του χρόνου πτήσης εγγυάται ένα κατάλληλο εναρµονισµένο επίπεδο 

ασφάλειας της αεροπορίας. 

 

Ως εκ τούτου, η Σουηδία αποφάσισε να απόσχει της ψηφοφορίας. 

 

____________________ 





 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 14.3.2006 
COM(2006) 128 τελικό 

2000/0069 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ  
 

σχετικά µε την  
 

Κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του 

Συµβουλίου για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον 
τοµέα της πολιτικής αεροπορίας (EU-OPS) 
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2000/0069 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ  
 

σχετικά µε την  
 

Κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του 

Συµβουλίου για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον 
τοµέα της πολιτικής αεροπορίας (EU-OPS) 

Πλαίσιο 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2000) [121] τελικό – [2000]/[0069]COD) 

[24 Μαρτίου 2000] 

Ηµεροµηνία της γνώµης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

[19 Οκτωβρίου 2000] 

Ηµεροµηνία της πρώτης γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 

[18 Ιανουαρίου 2001] 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 
(Έγγραφο COM(2002) [30] τελικό - [2000]/[0069]COD) 

[04 Φεβρουαρίου 2002] 

Ηµεροµηνία της δεύτερης γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, πρώτη ανάγνωση 

[03 Σεπτεµβρίου 2002] 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της αναθεωρηµένης τροποποιηµένης 
πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2004) [73] τελικό [2000]/[0069]COD) 

[12 Φεβρουαρίου 2004] 

Ηµεροµηνία µερικής πολιτικής συµφωνίας του Συµβουλίου 
(ειδική πλειοψηφία) 

[10 ∆εκεµβρίου 2004] 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: [9 Μαρτίου 2006] 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1.1. Κατά την προετοιµασία του δεύτερου πακέτου ελευθέρωσης των αεροµεταφορών το 
1989, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφώνησαν ότι στο πλαίσιο της πολιτικής 
αεροµεταφορών της Κοινότητας πρέπει επίσης να αντιµετωπισθεί και η εναρµόνιση 
του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για την πολιτική αεροπορία για να 
διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας και να εξασφαλιστεί 
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ισότιµος ανταγωνισµός των αεροµεταφορέων. Στο πλαίσιο αυτό η Κοινότητα 
εξέδωσε τον κανονισµό 3922/91 για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και 
διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας µε στόχο την 
καθιέρωση και την επικαιροποίηση εναρµονισµένων κανόνων για τον σχεδιασµό, 
την κατασκευή, την λειτουργία και την συντήρηση αεροσκαφών, και για το 
προσωπικό και τους οργανισµούς που εµπλέκονται στις σχετικές εργασίες. 

1.2. Το Μάρτιο του 2000 η Επιτροπή υπέβαλλε στο Συµβούλιο πρόταση τροποποίησης 
του εν λόγω κανονισµού έτσι ώστε να συµπεριληφθούν οι επιχειρησιακοί κανόνες 
που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν την λειτουργία των αεροσκαφών υπό 
ικανοποιητικές συνθήκες ασφαλείας1. Οι κανόνες αυτοί που εφαρµόζονται στους 
αεροµεταφορείς, στηρίχτηκαν στους κανόνες που είχαν ήδη καταρτιστεί από τον 
Σύνδεσµο Αεροπορικών Αρχών (JAA)2. 

1.3. Τον Φεβρουάριο του 2004 και ενώ αυτή η πρώτη πρόταση τροποποίησης του 
κανονισµού 3922/91 εκκρεµούσε ενώπιον του Συµβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε 
τροποποιηµένη πρόταση τροποποίησης του κανονισµού 3922/91, για να ληφθούν 
ιδίως υπόψη τα σχόλια που έκανε το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά την 
εξέταση της αρχικής της πρότασης. 

1.4. Ως εκ τούτου, η νέα πρόταση της Επιτροπής περιελάµβανε ελάχιστες απαιτήσεις3 
για τα πληρώµατα πτήσης τα οποία πρέπει τώρα να πιστοποιούνται, όπως 
συµβαίνει ήδη στις Ηνωµένες Πολιτείες και όπως ζητήθηκε από το οικείο 
προσωπικό και µέρος της βιοµηχανίας. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να 
συµβάλλουν στην βελτίωση της ασφάλειας της αεροπορίας κάνοντας αυστηρότερα 
τα πρότυπα που αφορούν το προσωπικό. Επιπλέον πρέπει να διευκολύνουν την 
κινητικότητα του στο πλαίσιο µιας πλήρως απελευθερωµένης αγοράς αεροπορικών 
µεταφορών. 

1.5. Η νέα πρόταση της Επιτροπής περιέλαβε επίσης πρόγραµµα περιορισµού του 
χρόνου πτήσης για το πλήρωµα πτήσης, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
το οποίο προβληµατίστηκε από τις εθνικές διαφορές στον ζήτηµα αυτό. Στην 
πραγµατικότητα επί µεγάλο χρονικό διάστηµα οι επαγγελµατικές ενώσεις των 
πιλότων και αρκετοί αεροµεταφορείς διατύπωσαν εξαιρετικά επικριτικές απόψεις για 

                                                 
1 Οι εν λόγω επιχειρησιακοί κανόνες αφορούν την πιστοποίηση των οργανισµών εκµετάλλευσης, την 

λειτουργία και τη συντήρηση των αεροσκαφών και την εκπαίδευση των πληρωµάτων. 
2 Ο Σύνδεσµος Αεροπορικών Αρχών (JAA) είναι ένωση των εθνικών αεροπορικών αρχών τριανταεπτά 

ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες περιλαµβάνονται τα εικοσιπέντε κράτη µέλη της ΕΕ, που 
δηµιουργήθηκε για να καταρτίσει εναρµονισµένες απαιτήσεις στον τοµέα της ασφάλειας της 
αεροπορίας. 

3 Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι δυνατόν να συµπληρωθούν από τα κράτη µέλη, τα οποία µπορούν να 
θεσπίσουν αυστηρότερες απαιτήσεις. Στην περίπτωση του πληρώµατος πτήσης, οι ελάχιστες 
απαιτήσεις αφορούν την ηλικία, την φυσική κατάσταση και την επαγγελµατική κατάρτιση. Η ελάχιστη 
απαίτηση µπορεί να καθορίζει για παράδειγµα το ελάχιστο περιεχόµενο µιας κατάρτισης ή µια 
ελάχιστη ηλικία. Ωστόσο τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν αυστηρότερους κανόνες (να 
απαιτήσουν περισσότερη κατάρτιση ή να αυξήσουν το όριο ηλικίας). Παροµοίως, µια ελάχιστη 
απαίτηση µπορεί να ορίζει µιαν ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης για το πλήρωµα, την οποία µπορούν να 
αυξήσουν τα κράτη µέλη, ή ένα µέγιστο χρόνο πτήσης. Οι εθνικοί κανόνες που επιτρέπουν µεγαλύτερο 
µέγιστο χρόνο πτήσης θα κριθούν ασύµβατοι ενώ οι εθνικοί κανόνες που επιτρέπουν µικρότερο 
µέγιστο χρόνο πτήσης θα κριθούν συµβατοί.  
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τις εν λόγω διαφορές οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια και την ορθή 
λειτουργία του ανταγωνισµού. 

– Πολλές έρευνες για αεροπορικά ατυχήµατα προσδιόρισαν την κόπωση των 
πληρωµάτων ως παράγοντα που συνέβαλλε στο ατύχηµα. 

– Οι εθνικοί κανονισµοί για τον χρόνο πτήσης είναι σε ορισµένες περιπτώσεις 
χαλαροί και επιτρέπουν στους αεροµεταφορείς να υποχρεώνουν το οικείο 
προσωπικό να εργαστεί επί υπερβολικά πολλές ώρες, εις βάρος της ασφάλειας 
αλλά και των εταιρειών που υπόκεινται σε αυστηρότερη νοµοθεσία. 

Οι διατάξεις για τον χρόνο πτήσης που περιλαµβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής 
υποβλήθηκαν υπό τη µορφή ελάχιστων απαιτήσεων τις οποίες τα κράτη µέλη θα µπορούν 
ελεύθερα να καταστήσουν αυστηρότερες. Επιπλέον, είναι επαρκώς ευέλικτες έτσι ώστε να 
επιτρέπουν να ληφθούν υπόψη ορισµένες ειδικές εθνικές καταστάσεις. 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

2.1. Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο παρατηρεί ότι η τροποποίηση που προτείνει το 
Κοινοβούλιο έχει πλήρως υιοθετηθεί, µετά από ορισµένες δευτερεύουσες 
βελτιώσεις. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την άποψη ότι όταν συµπεριληφθούν αυτές οι 
δευτερεύουσες προσαρµογές, το κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου 
εξασφαλίζει την επίτευξη το στόχου που επιδιώκει η τροποποίηση του 
Κοινοβουλίου. 

2.2. Συµφωνώντας µε την κοινή θέση του Συµβουλίου, η Επιτροπή αποδέχεται την 
πρόθεση του Συµβουλίου να συµφωνήσει µε τα σηµαντικότερα σηµεία της πρότασης 
της Επιτροπής, ενώ ταυτόχρονα για ορισµένα σηµεία αποφασίζει να τροποποιήσει το 
κείµενο έτσι ώστε να γίνει σαφέστερο και απλούστερο έτσι ώστε να γίνει πιο 
ευανάγνωστο. 

2.3. Στο πλαίσιο του διατακτικού της πράξης:  

– Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες αλλαγές στις διατάξεις περί ευελιξίας στο 
άρθρο 8, συγκεκριµένα στην παράγραφο 4, όπου το Συµβούλιο διεύρυνε το 
προνόµιο των κρατών µελών να εκδίδουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ διατάξεις 
σχετικά µε πολύ περιορισµένο αριθµό OPS (τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές 
διαδικασίες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας) µέχρις ότου καθιερωθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο κοινοί κανόνες µε βάση επιστηµονικές γνώσεις και βέλτιστες 
πρακτικές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό αποτελεί αποδεκτό συµβιβασµό ιδίως 
επειδή τα µέσα συµµόρφωσης στον τοµέα αυτό µπορεί να ποικίλουν χωρίς 
απαραίτητα να συνεπάγονται απειλή για τα επίπεδα ασφάλειας. Επιπλέον, η 
Επιτροπή έχει τώρα υποβάλλει νέα πρόταση4 µε την οποία ανατίθενται µεταξύ 
άλλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) η 
ανάπτυξη κανόνων εφαρµογής σε όλους αυτούς τους τοµείς. 

                                                 
4 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της 
πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας 
(έγγραφο COM/2005/579 τελικό - COD 2005/0228) 
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– Στο άρθρο 8α το Συµβούλιο προβλέπει οι διατάξεις του Τµήµατος ΙΖ 
(περιορισµοί χρόνου πτήσης) και, ανάλογα µε την περίπτωση, του Τµήµατος Ι∆ 
(πλήρωµα πτήσης) του παραρτήµατος ΙΙΙ να αξιολογηθούν από επιστηµονικής και 
ιατρικής σκοπιάς εντός περιόδου τριών ετών από την έναρξη ισχύος του 
κανονισµού. Επιπλέον, η θέση του Συµβουλίου προβλέπει να ανατεθεί στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της Αεροπορίας η ευθύνη πραγµατοποίησης 
της εν λόγω εργασίας καθώς και η υποβοήθηση της Επιτροπής κατά τη σύνταξη 
προτάσεων για την τροποποίηση των τεχνικών διατάξεων του Τµήµατος ΙΖ, 
ανάλογα µε την περίπτωση. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί τα παραπάνω, πολύ 
περισσότερο που συµβαδίζουν µε την δική της παράλληλη πρωτοβουλία (βλέπε 
παραπάνω) για την επέκταση των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού. 

– Το Συµβούλιο αναφέρει πως δεδοµένου του χρόνου ο οποίος απαιτείται για την 
προσαρµογή στους νέους τεχνικούς κανόνες, τα κράτη µέλη πρέπει να 
εφαρµόσουν το Παράρτηµα ΙΙΙ, 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού (και όχι µετά από 6 µήνες, όπως προτείνει η Επιτροπή). Η Επιτροπή 
µπορεί να αποδεχθεί αυτόν τον συµβιβασµό. 

– Στο πλαίσιο του ίδιου του Παραρτήµατος ΙΙΙ, το Συµβούλιο έκανε ορισµένες 
τροποποιήσεις έτσι ώστε το κείµενο να ευθυγραµµιστεί πλήρως µε την 
τροποποίηση 8 του JAR-OPS 1, αναφέροντας την ανάγκη να γίνει το κείµενο 
σαφέστερο και πιο ακριβές. Η τροποποίηση αυτή γίνεται δεκτή από την 
Επιτροπή. 

2.4. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την άποψη που εκφράζεται στην κοινή θέση του 
Συµβουλίου, ότι δηλαδή στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνικών και των 
µεταβαλλόµενων συνθηκών στον τοµέα της σύγχρονης αεροπορίας, µε δεδοµένες τις 
µακρόχρονες διοργανικές διαβουλεύσεις που απαιτούνται για την οριστικοποίηση 
του υπό εξέταση κειµένου, το Παράρτηµα ΙΙΙ µπορεί ήδη να βελτιωθεί τώρα όσον 
αφορά ορισµένα σηµεία. Ωστόσο, οι µακρόχρονες εργασίες πάνω σε αυτό το 
ογκώδες κείµενο έχουν τώρα φθάσει σε τέτοιο επίπεδο ωριµότητας το οποίο επαρκεί 
για την οριστικοποίηση του κειµένου υπό την παρούσα του µορφή. 

2.5. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή επαναλαµβάνει την δέσµευση µε βάση την οποία οι 
υπηρεσίες της θα αρχίσουν αµέσως µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού να 
εργάζονται για την περαιτέρω βελτίωση και επικαιροποίηση του κειµένου µέσω της 
διαδικασίας της επιτροπολογίας, στο πλαίσιο της οποίας θα µελετήσει προσεκτικά 
τις προκαταρκτικές υποδείξεις για τροποποιήσεις που έχουν ήδη υποβάλλει 
ορισµένα κράτη µέλη. 

Συµπεράσµατα 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε στις 9 Μαρτίου 2006 ακολουθεί κατά 
µεγάλο µέρος την γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση. Η 
Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης το γεγονός ότι ο ευαίσθητος και ισορροπηµένος συµβιβασµός 
που περιλαµβάνεται στο κείµενο του Συµβουλίου επιτεύχθηκε µόνο µετά από εξαιρετικά 
µακρές συζητήσεις. Η Επιτροπή είναι συνεπώς σε θέση να αποδεχθεί την κοινή θέση. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή από κοινού µε το Συµβούλιο έκαναν µια δήλωση µε αφορµή την υιοθέτηση της 
κοινής θέσης (βλέπε παράρτηµα Ι). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

∆ήλωση της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε το άρθρο 8α 

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας, η οποία αποβλέπει στη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρµογής του στις αεροπορικές δραστηριότητες και στην πιστοποίηση των 
πληρωµάτων. Η λήψη απόφασης σχετικά µε την εν λόγω πρόταση θα επιτρέψει στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της Αεροπορίας να πραγµατοποιήσει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 8α. Το Συµβούλιο αναλαµβάνει τη δέσµευση να εξετάσει την εν λόγω 
πρόταση κατά προτεραιότητα. 
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