
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.Π.Α./1694/22 
Σύσταση Αεροπορικής Επιτροπής Νοοτροπίας 

Δικαίου. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΠΟΛIΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργίας και αρ-

μοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζη-
τημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών» (Α’ 240) και ειδικότερα την περ. (θ) της 
παρ. 2 του άρθρου 7, σύμφωνα με την οποία η Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας είναι η αρμόδια Αρχή για τους 
σκοπούς της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 
για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περι-
στατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ) 
αριθ. 1321/2007 και (ΕΕ) 1330/2007.

3. Την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας στην πολιτική 
αεροπορία, μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 16 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 376/2014, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφο-
ρά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην 
πολιτική αεροπορία και ειδικότερα την απαίτηση του 
άρθρου 16 για ορισμό φορέα, με σκοπό την παρακο-
λούθηση της εφαρμογής των αρχών και κανόνων της 
Νοοτροπίας Δικαίου, όπως αυτά αναφέρονται στις παρ. 
6, 9 και 11 του ιδίου άρθρου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Στόχοι

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι η προώθηση της 
νοοτροπίας δικαίου στον αεροπορικό χώρο, μέσω της 
σύστασης Αεροπορικής Επιτροπής Νοοτροπίας Δικαίου, 
εφεξής Α.Ε.Ν.Δ., στο πλαίσιο των απαιτήσεων που ανα-
φέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 16 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 376/2014, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, 
ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πο-
λιτική αεροπορία, με σκοπό την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των αρχών και κανόνων της Νοοτροπίας 
Δικαίου, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 6, 
9 και 11 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 2 
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται:
(α) για όλα τα περιστατικά που αναφέρονται σύμφωνα 

με τα άρθρα 4 και 5 του (ΕΕ) 376/2014,
(β) για τις καταγγελίες που λαμβάνει η Αεροπορική 

Επιτροπή Νοοτροπίας Δικαίου σύμφωνα με την παρά-
γραφο 12 του άρθρου 16, του Κανονισμού (ΕΕ) 376/2014, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και πα-
ρακολούθηση περιστατικών ασφαλείας στην πολιτική 
αεροπορία, καθώς και

(γ) για κάθε άλλο συναφές θέμα.

Άρθρο 3 
Ορισμοί

α. Ως «αναφέρων» νοείται το φυσικό πρόσωπο που 
αναφέρει ένα περιστατικό ή δίνει άλλη πληροφορία σχε-
τική με την ασφάλεια κατά τον (ΕΕ) 376/2014.

β. Ως «αεροσκάφος» νοείται κάθε ιπτάμενο όχημα που 
εξασφαλίζει τη στήριξή του στην ατμόσφαιρα χάρη στην 
αντίσταση του αέρα, πλην της αντίστασης του επί της 
επιφάνειας της γης.

γ. Ως «συμβάν» νοείται το «συμβάν» κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) 996/2010: γεγονός, εκτός ατυχή-
ματος, που συνδέεται με τη λειτουργία αεροσκάφους, 
το οποίο θέτει σε κίνδυνο ή θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια της λειτουργίας του·.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δ. Ως «σοβαρό συμβάν» νοείται το «σοβαρό συμβάν» 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 996/2010: συμβάν 
συνδεόμενο με τη λειτουργία αεροσκάφους και συντε-
λούμενο υπό συνθήκες από τις οποίες διαφαίνεται ότι 
υπήρξε μεγάλη πιθανότητα να σημειωθεί ατύχημα, επέρ-
χεται δε, στην περίπτωση επανδρωμένου αεροσκάφους, 
κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που οιο-
δήποτε πρόσωπο επιβιβάζεται στο αεροσκάφος για να 
αναχωρήσει με την πτήση και της στιγμής που όλοι οι 
επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχουν αποβιβασθεί, ή, 
στην περίπτωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, κατά 
το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το αεροσκάφος 
είναι έτοιμο να κινηθεί για να αναχωρήσει μέχρι τη στιγ-
μή που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης 
και το πρωτογενές σύστημα πρόωσης απενεργοποιείται. 
Κατάλογος παραδειγμάτων σοβαρών συμβάντων παρα-
τίθεται στο παράρτημα Ι·

ε. Ως «ατύχημα» νοείται το ατύχημα κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) 996/2010:

γεγονός συνδεόμενο με τη λειτουργία αεροσκάφους 
το οποίο, στην περίπτωση επανδρωμένου αεροσκά-
φους, επέρχεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγ-
μής που ένα πρόσωπο επιβιβάζεται σε αεροσκάφος που 
πρόκειται να αναχωρήσει και της στιγμής που όλοι οι 
επιβαίνοντες έχουν αποβιβασθεί, ή στην περίπτωση μη 
επανδρωμένου αεροσκάφους, συμβαίνει στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ της στιγμής που το αεροσκάφος είναι 
έτοιμο να κινηθεί για να αναχωρήσει μέχρι τη στιγμή 
που φθάνει στο τέλος της διαδικασίας της πτήσης και 
το πρωτογενές σύστημα πρόωσης απενεργοποιείται, 
κατά το οποίο:

(α) επέρχεται θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός προ-
σώπου εξαιτίας:

- του γεγονότος ότι βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος, 
ή

- άμεσης επαφής του με οποιοδήποτε τμήμα του αε-
ροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που 
τυχόν αποσπάστηκαν από το αεροσκάφος, ή

- άμεσης έκθεσής του στα αέρια των στροβιλοκινη-
τήρων,

εκτός αν πρόκειται για τραυματισμούς οφειλόμενους 
σε φυσικά αίτια, για αυτοτραυματισμούς ή τραυματι-
σμούς από άλλα πρόσωπα ή σε περίπτωση που ο τραυ-
ματισμός συμβαίνει σε λαθρεπιβάτες που κρύβονται 
εκτός των ζωνών στις οποίες έχουν κανονικά πρόσβαση 
οι επιβάτες και το πλήρωμα· ή

(β) το αεροσκάφος υφίσταται βλάβη ή θραύση στα δο-
μικά του μέρη, η οποία αλλοιώνει τη δομική αντοχή του, 
τις επιδόσεις του ή τα πτητικά χαρακτηριστικά του και 
για την οποία κανονικά απαιτείται σημαντική επισκευή ή 
αντικατάσταση του δομικού στοιχείου που έχει υποστεί 
βλάβη, εκτός εάν πρόκειται για ζημία ή βλάβη κινητήρα, 
όταν η ζημία περιορίζεται σε έναν κινητήρα (συμπερι-
λαμβανομένων του περιβλήματος ή των εξαρτημάτων 
του), στους έλικες, τα ακροπτερύγια, τις κεραίες, τους 
ανιχνευτήρες, τα ελαστικά, το σύστημα πέδησης, τους 
τροχούς, τα αεροδυναμικά περιβλήματα, τα τοιχώματα, 
τις θυρίδες σκέλους προσγείωσης, τους υαλοπίνακες, το 
περίβλημα του αεροσκάφους (όπως μικρές οδοντώσεις 
ή διατρήσεις) ή σε ελάσσονες ζημίες στα πτερύγια του 

κύριου στροφείου, στα πτερύγια του ουραίου στροφεί-
ου, στο σύστημα προσγείωσης, καθώς επίσης σε ζημίες 
λόγω χαλαζόπτωσης ή πρόσκρουσης πτηνών (συμπερι-
λαμβανομένων των οπών στον ραδιοθόλο)· ή

(γ) το αεροσκάφος έχει απολεσθεί ή είναι τελείως 
απρόσιτο·.

στ. Ως «πληροφορίες άνευ στοιχείων ταυτοποίησης» 
νοούνται οι πληροφορίες που προκύπτουν από αναφο-
ρές περιστατικών από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί όλα τα 
προσωπικά στοιχεία, όπως ονόματα ή διευθύνσεις των 
φυσικών προσώπων.

ζ. Ως «περιστατικό» νοείται κάθε σχετικό με την ασφά-
λεια γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο ή, αν δεν διορ-
θωθεί ή αντιμετωπισθεί, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο 
ένα αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες σε αυτό ή κάθε άλλο 
πρόσωπο και καλύπτει ειδικότερα το ατύχημα ή το σο-
βαρό συμβάν.

η. Ως «οργανισμός» νοείται κάθε οργανισμός που πα-
ρέχει προϊόντα στον τομέα της αεροπορίας και/ή μισθώ-
νει, αναθέτει ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προσώπων τα 
οποία οφείλουν να αναφέρουν περιστατικά σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 4.

θ. Ως «ανωνυμοποίηση» νοείται η αφαίρεση από τις 
υποβληθείσες αναφορές όλων των προσωπικών στοι-
χείων που αφορούν τον αναφέροντα και τους μνημο-
νευομένους στο περιστατικό, καθώς και κάθε στοιχείου 
που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της 
ταυτότητας του αναφέροντος ή τρίτων ή της υπονόη-
σής της από τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
της ονομασίας του οργανισμού ή των οργανισμών που 
εμπλέκονται στο περιστατικό.

ι. Ως «κίνδυνος» νοείται κατάσταση ή αντικείμενο που 
μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σωματική βλάβη του 
προσωπικού, βλάβη του εξοπλισμού ή των δομών, απώ-
λεια υλικού ή μείωση της ικανότητας εκτέλεσης προδια-
γεγραμμένης λειτουργίας.

ια. Ως «Νοοτροπία Δικαίου» νοείται η νοοτροπία με 
βάση την οποία δεν επιβάλλονται στους εργαζόμενους 
οι οποίοι βρίσκονται στην αιχμή των επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, ή σε άλλα πρόσωπα, κυρώσεις για 
ενέργειες, παραλείψεις ή αποφάσεις που λαμβάνουν με 
βάση την πείρα και την εκπαίδευσή τους, χωρίς ωστόσο 
να γίνονται ανεκτές η βαρεία αμέλεια, οι εκ προθέσεως 
παραβιάσεις και οι καταστροφικές πράξεις.

Άρθρο 4 
Αεροπορική Επιτροπή Νοοτροπίας Δικαίου

α. Ορίζεται ως αρμόδια Αρχή για τους σκοπούς του (ΕΕ) 
αριθ. 376/2014, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.).

β. Συστήνεται στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 
(Α.Π.Α.), Αεροπορική Επιτροπή Νοοτροπίας Δικαίου 
(Α.Ε.Ν.Δ.), ως ο αναφερόμενος φορέας της παραγρά-
φου 12 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 376/2014, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και πα-
ρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, 
με σκοπό την ανεξάρτητη και σύμφωνα με τις αρχές της 
ορθής κρίσης, επαγγελματικότητας, εχεμύθειας, αμερο-
ληψίας και νομιμότητας, παρακολούθηση της εφαρμο-
γής των αρχών και κανόνων της Νοοτροπίας Δικαίου 
στην Πολιτική Αεροπορία, όπως αυτά περιγράφονται 
στα άρθρα 6, 9 και 11 του ανωτέρω Κανονισμού.
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γ. Η Α.Ε.Ν.Δ. συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή 
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Δ/Α.Π.Α.). Όλα τα μέλη 
της Α.Ε.Ν.Δ., τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματι-
κά, υπογράφουν πρωτόκολλο μη ύπαρξης σύγκρουσης 
συμφερόντων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

δ. Η Α.Ε.Ν.Δ. υπάγεται στον Δ/Α.Π.Α. και προβαίνει σε 
εισηγήσεις προς αυτόν, μεταξύ άλλων και όταν διαπιστώ-
νει παραβάσεις των αρχών και κανόνων της Νοοτροπίας 
Δικαίου. Η Α.Ε.Ν.Δ. υποβάλει τακτική ετήσια αναφορά 
στον Δ/Α.Π.Α. έως και το τέλος Μαρτίου, αναφορικά με το 
έργο της Επιτροπής καθώς και εκτάκτως, οποτεδήποτε 
κρίνει απαραίτητο.

ε. Η Α.Ε.Ν.Δ. δύναται να ασχολείται με οποιοδήπο-
τε άλλο καθήκον κρίνει απαραίτητο ή της αναθέτει ο 
Δ/Α.Π.Α. και δεν αναφέρεται στο παρόν, υπό την προϋπό-
θεση ότι σχετίζεται με το θέμα της Νοοτροπίας Δικαίου.

στ. Η Α.Ε.Ν.Δ. είναι τριμελής και αποτελείται από τον 
Γενικό Διευθυντή Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, τον 
Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής 
Υποστήριξης και έναν νομικό του τμήματος Νομικών 
Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 24 του ν. 4757/2020. Τα αναπληρωματικά 
μέλη των ανωτέρω ορίζονται από τον Δ/Α.Π.Α. και πρέπει 
να γνωρίζουν άριστα τις αρμοδιότητες του μελών που 
αναπληρώνουν.

ζ. Η Α.Ε.Ν.Δ. κατά την άσκηση των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων της, δρα με εχεμύθεια, αμεροληψία και 
κατά τρόπο ανεξάρτητο από το έργο των οργανικών 
μονάδων της Α.Π.Α.

η. Ως Πρόεδρος της Α.Ε.Ν.Δ. ορίζεται ο Γενικός Διευ-
θυντής Αεροπορικών Δραστηριοτήτων. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής ασκεί κυρίως συντονιστικά καθήκοντα μεταξύ 
των μελών της Α.Ε.Ν.Δ. και δεν έχει καμία διοικητική ή 
πειθαρχική δικαιοδοσία επί των υπόλοιπων μελών. Ο 
Πρόεδρος και έκαστο εκ των υπόλοιπων μελών αναφέ-
ρουν άμεσα στον Δ/Α.Π.Α οποιαδήποτε ενέργεια μέλους 
της Α.Ε.Ν.Δ. θεωρήσουν ότι εμπίπτει στις διατάξεις του 
πειθαρχικού δικαίου. Άμεσος ιεραρχικός Προϊστάμενος 
των μελών της Α.Ε.Ν.Δ. κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων στο Σώμα, είναι ο Δ/Α.Π.Α.

θ. Η Α.Ε.Ν.Δ. υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνοκρατι-
κά από Μόνιμη Ομάδα Εργασίας (Μ.Ο.Ε.), η οποία συστή-
νεται με απόφαση του Δ/Α.Π.Α., εντός τριμήνου από την 
έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής. Οι όροι υποστήριξης 
καθορίζονται μέσω σχετικής διαδικασίας της Α.Ε.Ν.Δ.

ι. Η Α.Ε.Ν.Δ. συνέρχεται κατ’ ελάχιστο μία (1) φορά ανά 
τρίμηνο καθώς και όποτε το αιτηθεί ο Πρόεδρος της ή 
ο Δ/Α.Π.Α.

ια. Η Α.Ε.Ν.Δ. φροντίζει για την καθιέρωση όποιων 
εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων καθώς και συνερ-
γασιών απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της.

ιβ. Η Α.Ε.Ν.Δ. λαμβάνει μέριμνα και εισηγείται στον 
Δ/Α.Π.Α. για την εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση των με-
λών της, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

ιγ. Η Α.Ε.Ν.Δ. εκπροσωπεί την Α.Π.Α. σε διασκέψεις, 
συσκέψεις και εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς/φορείς 
αναφορικά με το θέμα της Νοοτροπίας Δικαίου.

ιδ. Η Α.Ε.Ν.Δ. διέπεται από τους κανόνες λειτουργίας 
των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

ιε. Για τα μέλη της Α.Ε.Ν.Δ. ισχύουν οι απαιτήσεις του 
της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4757/2020. Η τέλεση 
πειθαρχικού παραπτώματος ή η δίωξη για πειθαρχικό 
παράπτωμα αποτελούν κώλυμα επιλογής στην Α.Ε.Ν.Δ., 
καθώς και λόγο αντικατάστασης.

Άρθρο 5 
Εχεμύθεια, αμεροληψία και 
σύγκρουση συμφερόντων

Μετά τη σύσταση της Α.Ε.Ν.Δ., συντάσσεται εις τρι-
πλούν πρωτόκολλο εχεμύθειας και αμεροληψίας, υπό 
την επίβλεψη του Προέδρου της Επιτροπής, το οποίο 
υπογράφουν όλα τα μέλη, το ένα αντίγραφο αυτού φυ-
λάσσεται από τον Πρόεδρο, το δεύτερο παραδίδεται 
στον Δ/Α.Π.Α και το τρίτο αποστέλλεται στον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών. Εφόσον κάποιο μέλος της 
Επιτροπής διαπιστώσει ότι υπάρχει ή επίκειται σύγκρου-
ση συμφερόντων κατά τη διάρκεια της θητείας του ή 
ότι αδυνατεί να τηρήσει το πρωτόκολλο εχεμύθειας 
και αμεροληψίας, ενημερώνει άμεσα τον Πρόεδρο της 
Α.Ε.Ν.Δ. και αυτός ακολούθως τον Δ/Α.Π.Α. Κατά τη διάρ-
κεια της θητείας τους τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί 
σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς που 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Ν.Δ.

Άρθρο 6 
Έλεγχος Οργανισμών

Η Α.Ε.Ν.Δ. δύναται να προβαίνει στην εξέταση και αξιο-
λόγηση όλων των εσωτερικών κανονισμών ή/και διευθε-
τήσεων που έχουν υιοθετήσει οι οργανισμοί αναφορικά 
με την τήρηση των αρχών και κανόνων της Νοοτροπίας 
Δικαίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 11 του 
άρθρου 16 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 376/2014. Εφό-
σον διαπιστωθούν αποκλίσεις από την ορθή εφαρμογή 
ή ασυμβατότητα, θα ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο 
οργανισμό, για να προβεί σε άμεσες διορθωτικές ενέρ-
γειες και ακολούθως θα εξετάζει και αξιολογεί το απο-
τέλεσμα. Το αυτό θα συμβαίνει και στην περίπτωση που 
οργανισμός δεν έχει θεσπίσει πολιτική και περιβάλλον 
Νοοτροπίας Δικαίου. Σε αυτή την περίπτωση, η Α.Ε.Ν.Δ. 
δύναται να εξετάζει και αξιολογεί οποιαδήποτε πολιτική 
και κανόνες Νοοτροπίας Δικαίου προτίθεται να υιοθε-
τήσει ο οργανισμός, πριν ο τελευταίος προχωρήσει σε 
εφαρμογή.

Άρθρο 7 
Αναφορές από εργαζόμενους

Η Α.Ε.Ν.Δ. δύναται να δέχεται απευθείας αναφορές 
από εργαζόμενους στην πολιτική αεροπορία, μόνιμους 
ή συμβασιούχους, σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων 
του άρθρου 16 του ΕΚ 376/2014. Η Α.Ε.Ν.Δ. λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνει στις κατάλληλες 
ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζό-
μενοι στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας γνωρίζουν 
για τη δυνατότητα αναφοράς απευθείας στην Α.Ε.Ν.Δ. Η 
Α.Ε.Ν.Δ. καθορίζει τον τρόπο χειρισμού των αναφορών 
που δέχεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας 
της, ο οποίος είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης (Παράρτημα ΙΙ).
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Άρθρο 8 
Εισηγήσεις για μέτρα θεραπείας και κυρώσεις

Η Α.Ε.Ν.Δ. δύναται να προβαίνει:
(α) με τη σύμφωνη γνώμη του Δ/Α.Π.Α., σε εισηγήσεις 

προς άλλες αρμόδιες Αρχές ή φορείς του Δημοσίου, ανα-
φορικά με μέτρα θεραπείας σχετικά με τις παραβάσεις 
που διαπιστώνει η Επιτροπή και

(β) σε εισηγήσεις προς τον Δ/ΥΠΑ αναφορικά με την 
επιβολή ή μη κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
ν. 4757/2020, για την κάλυψη των απαιτήσεων επί πα-
ραβάσεων του άρθρου 21 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
376/2014. Ο Δ/Α.Π.Α. αποφασίζει για την επιβολή και το 
είδος των κυρώσεων.

Άρθρο 9 
Διευθετήσεις με άλλους Δημόσιους Φορείς

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής, η Α.Ε.Ν.Δ., δύναται να 
προβεί σε περαιτέρω διευθετήσεις με άλλους Δημόσιους 
Φορείς, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή Διερεύνησης 
Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ), προκειμέ-
νου να επιτελέσει το έργο της σύμφωνα με τη νομοθεσία 
και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται για το 
θέμα της Νοοτροπίας Δικαίου. Οι διευθετήσεις πριν ορι-
στικοποιηθούν πρέπει να έχουν την έγκριση του Δ/Α.Π.Α., 
ενώ υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Α.Ε.Ν.Δ.

Άρθρο 10 
Τέλεση Αξιόποινων Πράξεων

Σε περίπτωση που η Α.Ε.Ν.Δ. κρίνει ότι υπάρχουν εν-
δείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης λόγω βαριάς αμέ-

λειας, δόλου ή ενέργειας με πρόθεση καταστροφής, θα 
ενημερώνει άμεσα τον Δ/Α.Π.Α. και στην συνέχεια τις 
αρμόδιες δικαστικές αρχές, σύμφωνα και με το Πλαίσιο 
Συνεργασίας Α.Π.Α. και Υπουργείου Δικαιοσύνης εφόσον 
αυτό είναι σε ισχύ, για τις ενέργειες αρμοδιότητάς τους. 
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στην περίπτωση 
οποιασδήποτε άλλης πράξης κρίνει η Α.Ε.Ν.Δ. ότι εμπί-
πτει στις διατάξεις του ποινικού δικαίου.

Άρθρο 11 
Αναφορά προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 13, του Ευρω-
παϊκού Κανονισμού 376/2014, η Α.Ε.Ν.Δ. ανά πενταετία 
μετά την 15.05.2019, θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητές της και ειδικά για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 16. Η έκθεση θα λαμβάνει την 
έγκριση του Δ/Α.Π.Α. πριν την αποστολή.

Άρθρο 12 
Κανονισμός Λειτουργίας της Α.Ε.Ν.Δ.

Η Α.Ε.Ν.Δ. λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της πα-
ρούσας Απόφασης και του Κανονισμού Λειτουργίας της, 
που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα αυτής. Εφόσον 
απαιτούνται τροποποιήσεις επί του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας, δεν απαιτείται η δημοσίευση αυτών, παρά μόνο η 
σχετική έγκριση του Δ/Α.Π.Α.

Άρθρο 13 
Ισχύς της παρούσας

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37577Τεύχος B’ 3713/14.07.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37578 Τεύχος B’ 3713/14.07.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37579Τεύχος B’ 3713/14.07.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37580 Τεύχος B’ 3713/14.07.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37581Τεύχος B’ 3713/14.07.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37582 Τεύχος B’ 3713/14.07.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37583Τεύχος B’ 3713/14.07.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

 Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ   
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*02037131407220012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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