ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Κανονισµός Πτητικής Λειτουργίας ∆ηµοσίων Αεροµεταφορών –

Ελικόπτερα µε κύρωση τροποποιήσεων του»
JAR OPS 3

Το προωθούµενο προεδρικό διάταγµα εκδίδεται για την ενσωµάτωση του κανονισµού
JAR OPS 3 στην Ελληνική Νοµοθεσία και αποτελεί ακριβή και πιστοποιηµένη
µετάφραση εκ του αγγλικού πρωτοτύπου.

Το προωθούµενο προεδρικό διάταγµα καθορίζει τους κανόνες και απαιτήσεις
πτητικής λειτουργίας για αεροµεταφορείς που χρησιµοποιούν ως πτητικά µέσα τα
ελικόπτερα καθώς και τις συναφείς διοικητικές πράξεις (έκδοση, τροποποίηση κτλ)
των πιστοποιητικών αεροµεταφορέων. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το ευρύτερο
πλαίσιο λειτουργίας των αεροµεταφορέων µε γνώµονα την ασφάλεια όπως π.χ. την
επαγγελµατική ικανότητα των εµπλεκοµένων και την δοµή και οργάνωση των
εταιριών, και είναι αντίστοιχες των δραστηριοτήτων τους.

Συγκεκριµένα στο Άρθρο 1 διατυπώνεται ο σκοπός, οι ορισµοί που διατυπώνονται
στο προωθούµενο προεδρικό διάταγµα και η αντιστοίχιση µε ιδίους κανονισµούς των
άλλων κρατών µελών του JAA.

Το Άρθρο 2 περιέχει τον κανονισµό. Στο Μέρος 1 αναφέρονται οι απαιτήσεις για την
πιστοποίηση και εποπτεία του αεροµεταφορέα, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τις
πτητικές λειτουργίες παντός καιρού, τις επιδόσεις, µάζα και ζυγοστάθµιση, τα όργανα
και τον εξοπλισµό, τον εξοπλισµό επικοινωνιών και ναυτιλίας, την συντήρηση
ελικοπτέρου, το πλήρωµα διακυβέρνησης, τα µέλη πληρώµατος εκτός αυτών του
πληρώµατος διακυβέρνησης, τα εγχειρίδια, τα ηµερολόγια και αρχεία, τους
περιορισµούς χρόνου πτήσης και απασχόλησης και τις απαιτήσεις ανάπαυσης, την
εναέρια µεταφορά επικινδύνων υλικών και την ασφάλεια.
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Στο Μέρος 2 αναφέρονται οι αποδεκτοί τρόποι εφαρµόγης και η ερµηνευτική και
επεξηγηµατική ύλη για τα ανωτέρω. Συγκεκριµένα αναφέρονται οι απαιτήσεις για
την πιστοποίηση και εποπτεία του αεροµεταφορέα, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τις
πτητικές λειτουργίες παντός καιρού, την ικανότητα τύπου, τις επιδόσεις Τάξης 1, τις
επιδόσεις Τάξης 2, την µάζα και ζυγοστάθµιση, τα όργανα και τον εξοπλισµό, τον
εξοπλισµό επικοινωνιών και ναυτιλίας, την συντήρηση ελικοπτέρου, το πλήρωµα
διακυβέρνησης, τα µέλη πληρώµατος εκτός αυτών του πληρώµατος διακυβέρνησης,
τα εγχειρίδια, µητρώα και αρχεία, τους περιορισµούς χρόνου πτήσης και
απασχόλησης και τις απαιτήσεις ανάπαυσης, και την εναέρια µεταφορά επικινδύνων
υλικών.
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