
 Γιατί είναι ασφαλείς  
οι αεροµεταφορές ;

Ένας συνοπτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)



-- Κάθε αεροσκάφος που παράγεται πιστοποιείται από τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας της 
αεροπορίας, προτού λάβει άδεια για την εκτέλεση πτήσεων. Η ανεξάρτητη αυτή αξιολόγηση 
του σχεδιασμού ενός προϊόντος πιστοποιεί ότι πληρούνται τα αυστηρά κριτήρια ασφάλειας 
που έχουν θεσπιστεί εδώ και δεκαετίες. Ο EASA είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση όλων των 
αεροσκαφών που παράγονται και σχεδιάζονται στην Ευρώπη.

Το έργο του Οργανισμού δεν τελειώνει τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία ένα προϊόν: 
αντιθέτως, τότε μόλις ξεκινάει. Το αρχικό επίπεδο ασφάλειας διατηρείται καθόλη τη διάρκεια 
ζωής του προϊόντος. 

-- Όλα τα ζητήματα ασφάλειας της αεροπορίας παρακολουθούνται. Οι αεροπορικές εταιρίες, 
οι οργανισμοί συντήρησης των αεροσκαφών καθώς και άλλοι φορείς αεροναυτιλίας 
καλούνται να αναφέρουν τυχόν ζητήματα ασφάλειας τα οποία εντοπίζουν. Οι εν λόγω 
αναφορές αναλύονται προκειμένου να εντοπιστούν έγκαιρα δυνητικά προβλήματα. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις ο EASA προβαίνει στη λήψη άμεσων και κατάλληλων δράσεων προκειμένου 
να διασφαλίσει τη διατήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφαλείας. 

Γιατί τα αεροσκάφη 
πιστοποιούνται προτού 
λάβουν άδεια εκτέλεσης 
πτήσεων

Γιατί η ασφάλεια της 
αεροπορίας βρίσκεται υπό 
συνεχή παρακολούθηση



-- Η βελτίωση των προτύπων ασφάλειας της αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας απαιτεί 
τη συνεχή αναθεώρηση και εξέλιξη των κανόνων με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές 
γνώσεις. Οι κανόνες συντάσσονται και προσαρμόζονται κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζουν τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αεροπορίας, με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια. 
Ο EASA συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τους κανόνες ασφάλειας και 
περιγράφει με τεχνικούς όρους τους βέλτιστους τρόπους εξασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας. Οι εν λόγω κανόνες αναθεωρούνται σε διαβούλευση με την αεροπορική βιομηχανία 
και τους πολίτες προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογικότητά τους ως προς τους στόχους που 
φιλοδοξούν να επιτύχουν. 

-- Η συνεχής βελτίωση των κανόνων αποτελεί στέρεα βάση για ένα σύστημα ασφαλών 
αερομεταφορών. Παράλληλα η συνεπής εφαρμογή των κανόνων αυτών ελέγχεται μέσω ενός 
πανευρωπαϊκού μηχανισμού. Ο EASA είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
των κανόνων ασφάλειας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές αεροπορίας σε κάθε κράτος μέλος. 
Το έργο αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διεξαγωγής προληπτικών επιθεωρήσεων. Παράλληλα, ο 
Οργανισμός παρέχει στις αρχές προγράμματα κατάρτισης και συμβουλές. 

Οι μη ευρωπαϊκοί αερομεραφορείς επιθεωρούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
τηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα ασφάλειας με τους ευρωπαϊκούς. Ο EASA συντονίζει τη διεξαγωγή 
των εν λόγω επιθεωρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην περίπτωση παραβιάσεων της ασφάλειας, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στην ανάληψη κατάλληλων μέτρων.

-- Δεδομένου ότι οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν διεθνή δραστηριότητα, η ασφάλεια της 
αεροπορίας απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες πολλών και διαφόρων οργανισμών σε διεθνές 
επίπεδο. Ο EASA αναλαμβάνει το έργο της παροχής τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και της 
εκπροσώπησης σε διεθνείς οργανισμούς, τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας. Επιπλέον, 
ο Οργανισμός εργάζεται στενά με τις αρχές ασφάλειας της αεροπορίας εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκειμένου να προωθήσει περαιτέρω την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Γιατί οι κανόνες ασφάλειας 
αναθεωρούνται και 
βελτιώνονται συνεχώς

Γιατί οι ίδιοι κανόνες 
ασφάλειας ισχύουν σε 
ολόκληρη την Ευρώπη

Γιατί η ασφάλεια επωφελείται 
από τη συνεργασία σε διεθνές 
επίπεδο



ασφάλειά
σας

μας η
Αποστολή
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(EASA)

8

Βρυξέλλες, Βέλγιο



Διεύθυνση 
επισκέψεων
Ottoplatz 1
D-50679 Cologne
Germany

Τηλ.  +49_221_8999- 0000
Φαξ  +49_221_8999- 0999
Ηλ. Ταχ. info@easa.europa.eu

easa.europa.eu

Ταχυδρομική 
διεύθυνση
Ταχ. Θυρίδα: 
10 12 53 
D-50452 Cologne
Germany 

Ο EASA είναι ένας Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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