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Απιθμόρ 595 

 ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΧ 2014 
________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 260 

 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L271, 
18/10/2011, ζει 23 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L271, 
18/10/2011, ζει 15 

Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ  πξάμεσλ  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν:  
 

 «Καλνληζκφο (ΔΔ) κε αξηζκφ 1035/2011 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε 
ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αεξνλαπηηιίαο θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 482/2008 θαη (ΔΔ) αξηζ. 691/2010».  

 

Καλνληζκφο (ΔΔ)  κε αξηζκφ 1034/2011 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Οθησβξίνπ 2011 , γηα ηελ 
επνπηεία ηεο αζθάιεηαο ζηε δηαρείξηζε ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ 
αεξνλαπηηιίαο, θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 691/2010». 
 

 
 
213(Η) ηνπ 2002 
114(Η) ηνπ 2004 
  83(Η) ηνπ 2005 
  70(Η) ηνπ 2006 
159(Η) ηνπ 2007 
    6(Η) ηνπ 2008 
112(Η) ηνπ 2008  
  49(Η) ηνπ 2011 
  96(I) ηνπ 2011 
  12(Η) ηνπ 2012 
124(I) ηνπ 2012 
  98(I) ηνπ 2014. 
 
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

Δξκελεία. 
 
 
 
 

O Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ  ρνξεγεί  ην άξζξν 260  
ησλ πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 2014 εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Καλφλεο Αζθάιεηαο 

Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο)  Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

2.-(1)  ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο εάλ πξνθχπηεη απφ ην θείκελν δηαθνξεηηθή έλλνηα-  

 «ΓΔΚ» ζεκαίλεη Γηαρείξηζε ηεο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ ελαέξησλ 
ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ εδάθνπο (ππεξεζίεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, δηαρείξηζε ηνπ 
ελαέξηνπ ρψξνπ θαη δηαρείξηζε ηεο ξνήο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαθίλεζεο ησλ αεξνζθαθψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο 
ιεηηνπξγίαο

. 

 «ΔΔΑ» ζεκαίλεη ηελ Δζληθή Δπνπηηθή Αξρή Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο,  φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 8Β ηνπ Νφκνπ

.
 

  «Ζιεθηξνληθνί Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο » ζεκαίλεη ηνπο κεραληθνχο ή/θαη ην ηερληθφ 
πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί επηρεηξεζηαθά θαζήθνληα, θαη γεληθφηεξα θάζε  εμνπζηνδνηεκέλν    
πξφζσπν    ην   νπνίν είλαη αξκφδην λα πξνδηαγξάθεη, παξαγγέιιεη, εγθαζηζηά, ειέγρεη, 
ιεηηνπξγεί, ζπληεξεί, ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα επηηήξεζεο, 
πινήγεζεο, επηθνηλσλίαο ή δηαρείξηζεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο πνπ δπλαηφ λα επεξεάδνπλ ηελ 
αζθάιεηα ππεξεζηψλ αεξνλαπηηιίαο

. 
  

  «Καλνληζκφο (ΔΔ) κε αξηζκφ 1035/2011» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζκφ 1035/2011 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 17εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ αεξνλαπηηιίαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 482/2008 θαη 
(ΔΔ) αξηζ. 691/2010

. 

 «Καλνληζκφο (ΔΔ) κε αξηζκφ 1034/2011» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζκφ 1034/2011 ηεο 
Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Οθησβξίνπ 2011 , γηα ηελ επνπηεία ηεο αζθάιεηαο ζηε δηαρείξηζε ηεο 
ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ αεξνλαπηηιίαο, θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 691/2010». 

 «Καλνληζκφο (ΔΚ) κε αξηζκφ 1070/2009» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) κε αξηζκφ 1070/2009 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 γηα ηξνπνπνίεζε ησλ 
Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 549/2004, (ΔΚ) αξηζ. 550/2004, (ΔΚ) αξηζ. 551/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 
552/2004 γηα λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο 
πνιηηηθήο αεξνπνξίαο 
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213(Η) ηνπ 2002 
114(Η) ηνπ 2004 
  83(Η) ηνπ 2005 
  70(Η) ηνπ 2006 
159(Η) ηνπ 2007 
    6(Η) ηνπ 2008 
112(Η) ηνπ 2008  
  49(Η) ηνπ 2011 
  96(I) ηνπ 2011 
  12(Η) ηνπ 2012 
124(I) ηνπ 2012 
  98(I) ηνπ 2014 
 
 
 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Νφκνπο 2002 έσο 2014
.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Οξγαληζκφο εθκεηάιιεπζεο» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή 
κεραληθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηψλ ελαέξηαο θπθινθνξίαο, 
επηθνηλσληψλ, πινήγεζεο ή επηηήξεζεο

. 

 
«Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα 
πνπ παξέρεη ππεξεζίεο αεξνλαπηηιίαο γηα ηε γεληθή ελαέξηα θπθινθνξία». 
     
«ΤΠΔΠΔ» ζεκαίλεη ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο, πινήγεζεο θαη επηηήξεζεο φπσο απηέο 
εξκελεχνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) κε αξηζκφ 1070/2009 
 

  
 
 
 

Πεδίν εθαξκνγήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καζνξηζκφο ησλ 
ζπζηεκάησλ 
ΤΠΔΠΔ/ΓΔΚ.  
 
Πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ πξψηε αλάζεζε 
θαζεθφλησλ ζηνπο  
Ζιεθηξνληθνχο  
Αζθάιεηαο 
Δλαέξηαο 
Κπθινθνξίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ ζπλερήο 
εθηέιεζε 
θαζεθφλησλ απφ 
ηνπο Ζιεθηξνληθνχο 
Αζθάιεηαο 
Δλαέξηαο 
Κπθινθνξίαο. 
 
 

 

 

 

 

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ εξκελεχνληαη 
δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν θαη απφ ηνπο 
Καλνληζκνχο (ΔΔ) κε αξηζκφ 1070/2009, 1034/2011 θαη 1035/2011.  
 
3.-(1)   Σν  παξφλ Γηάηαγκα    εθαξκφδεηαη  ηνπο   Ζιεθηξνληθνχο  Αζθάιεηαο Δλαέξηαο 
Κπθινθνξίαο (Ζ.Α.Δ.Κ)  
 

(2)   Σν ελ ιφγσ πξνζσπηθφ δπλαηφ λα αλήθεη ζε Παξφρνπο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη 
Οξγαληζκφ εθκεηάιιεπζεο. 
 
    (3)  Ο ζρεδηαζκφο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ εμαηξείηαη απφ ην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 
 
4.   Ο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο αμηνιφγεζεο επηθηλδπλφηεηαο, πξέπεη λα θαζνξίδεη θαη λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΔΑ ηα 
ζπζηήκαηα ΤΠΔΠΔ/ΓΔΚ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα . 
 
5.-(1)  Ο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο πξέπεη 
λα εμαζθαιίδεη φηη, πξηλ απφ ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε Ζιεθηξνληθνχο  Αζθάιεηαο Δλαέξηαο 
Κπθινθνξίαο ,  απηνί έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία: 
 

(α)  ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, φπσο θαζνξίδεη ε ΔΔΑ , 
 
(β)  ηελ   εθπαίδεπζε   εηδηθφηεηαο, φπσο  θαζνξίδεη ε ΔΔΑ , 
 
(γ)  ηελ εθπαίδεπζε ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο / εμνπιηζκνχ, φπσο θαζνξίδεη 

ε ΔΔΑ, 

 θαη έρνπλ αμηνινγεζεί φηη δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε επάξθεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο. 
 
(2) Σν πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ησλ 
Οξγαληζκψλ Δθκεηάιιεπζεο εμαηξείηαη απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1). 
 
6.   Ο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεη φηη νη Ζιεθηξνληθνί Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο. ηπγράλνπλ: 
 

(α) πιήξνπο θαη ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο. 

 
(β) ππφθεηληαη ζε ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9, 10 

θαη 11 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 
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Πξφγξακκα 
εθπαίδεπζεο θαη  
αμηνιφγεζεο. 
 
 
 
 
 
 
πλερήο, θαη 
Δπαλαιεπηηθή  
εθπαίδεπζε. 
 
 
 
 
Δθπαηδεπηέο 
Eξγαζηαθήο 
Δθπαίδεπζεο. 
 
 
 
 
 
 
Δμεηαζηέο 
επαξθείαο. 
 
 
 
Αμηνιφγεζε ηεο 
αξρηθήο θαη ηεο 
ζπλερνχο 
επάξθεηαο. 

 
 
 

7.   Ο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο πξέπεη: 
 

(α) λα δηαζέηεη  ηεθκεξησκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο πνπ λα 
θαιχπηεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Ζιεθηξνληθνχο 
Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο. 

 
(β) λα δηαηεξεί αξρεία φισλ ησλ εθπαηδεχζεσλ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ 

νινθιεξψλνληαη απφ ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο..  
 
8.  Ο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο δηαζθαιίδεη 
φηη νη Ζιεθηξνληθνί Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο ππνβάιινληαη  ζε θαηάιιειε, ζπλερή θαη 
επαλαιεπηηθή  εθπαίδεπζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε εθπαίδεπζε γηα δηαηήξεζε ησλ  δεμηνηήησλ 
ηνπο , θαζψο θαη εθπαίδεπζε ζε αλαβαζκίζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζπζηεκάησλ ή/θαη εθπαίδεπζεο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γισζζηθή 
εθπαίδεπζε.  
 
9.-(1) Ο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο 
δηαζθαιίδεη κέζσ επαξθνχο ηεθκεξίσζεο φηη, ηα άηνκα ηα νπνία εθπαηδεχνπλ Ζιεθηξνληθνχο 
Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα, εκπεηξία θαη  γλψζεηο ζην 
αληηθείκελν ην νπνίν δηδάζθνπλ.  
 
    (2) Ο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο 
δηαζθαιίδεη φηη νη εθπαηδεπηέο εξγαζηαθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξέκβνπλ ζε 
πεξηπηψζεηο, φπνπ ε αζθάιεηα κπνξεί λα ηεζεί ζε θίλδπλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 
 
10. Ο  Φνξέαο  Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο νξίδεη 
εμεηαζηέο επάξθεηαο θαη δηαζθαιίδεη φηη απηνί δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη εκπεηξία γηα 
ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 11, ζηνηρείν (β). 
 
11. Ο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα: 
 

   (α) ηεθκεξηψλεη θαη λα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο γηα: 

(i)  ηελ  αμηνιφγεζε  ηεο  αξρηθήο  θαη   ζπλερνχο επάξθεηαο ησλ Ζιεθηξνληθψλ 
Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο , 

(ii) ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  πεξηπηψζεσλ  αλεπάξθεηαο ή κεησκέλεο επάξθεηαο ησλ 
Ζιεθηξνληθψλ Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο θαη 

(iii) ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ έρεη αμηνινγεζεί σο επαξθέο. 

(β) θαζνξίδεη  ηα  θξηηήξηα  βάζεη  ησλ  νπνίσλ   αμηνινγείηαη ε αξρηθή θαη ζπλερήο 
επάξθεηα, ηα νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

        (i)  Σερληθέο δεμηφηεηεο, 

(ii)  Γεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, 
(iii) Γλψζε, 
(iv) Δκπεηξία θαη  
(v)  Γισζζηθή επάξθεηα, εθφζνλ απηή απαηηείηαη. 
 

(γ) δηαηεξεί αξρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο ηνπ θάζε Ζιεθηξνληθνχ  
Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο. 

12. Ο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη ν Οξγαληζκφο Δθκεηάιιεπζεο 
δηαζθαιίδεη φηη νη Ζιεθηξνληθνί  Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο δηαζέηνπλ πνιχ θαιή γλψζε 
ηεο  Αγγιηθήο θαη ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, φπσο απηή ηεθκαίξεηαη κέζσ ησλ απνδεθηψλ 
θξηηεξίσλ, πνπ θαζνξίδνληαη εθάζηνηε απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.  

13.-(1) Καηά παξέθθιηζε απφ  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, νη πθηζηάκελνη Φνξείο 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ή/θαη νη Οξγαληζκνί Δθκεηάιιεπζεο εμαηξνχληαη ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθανρηψ  κελψλ, κεηά ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ. 

14.   Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο.  

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γισζζηθή 
επάξθεηα. 
 
 

Μεηαβαηηθέο  
Ρπζκίζεηο. 
 
 

Έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο. 
 

                                    Έγηλε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ, 2014. 

ΜΑΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, 
Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
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