
Ενδιαφερόμενα μέρη που δύναται να λάβουν πλρηροφορίες σχετικές με 

την ασφάλεια από το ECR σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του ΕΕ 376/2014. 

 

(α) Κατάλογος ενδιαφερομένων που μπορούν να λάβουν πληροφορίες με απόφαση 

κατά περίπτωση σύμφωνα με άρθρο 11 (4) του EU 376/2014, ή με γενική απόφαση κατ' 

άρθρο 11(6): 

1. Παραγωγοί: σχεδιαστές και κατασκευαστές αεροσκαφών, κινητήρων, ελίκων και 

μερών και εξοπλισμού αεροσκαφών καθώς και των αντίστοιχων συνδυασμών 

τους, 

σχεδιαστές και κατασκευαστές συστημάτων και συστατικών στοιχείων διαχείρισης 

της εναέριας κυκλοφορίας (ATM), 

σχεδιαστές και κατασκευαστές συστημάτων και συστατικών στοιχείων 

αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (ANS)· σχεδιαστές και  

κατασκευαστές συστημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον 

ελεγχόμενο χώρο των αεροδρομίων. 

2. Συντήρηση: οργανισμοί που εμπλέκονται στη συντήρηση ή τη γενική επισκευή 

αεροσκαφών, κινητήρων, ελίκων και μερών και εξοπλισμού αεροσκαφών·  

στην εγκατάσταση, την τροποποίηση, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τη γενική 

επισκευή, τον έλεγχο πτήσεων ή την επιθεώρηση αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων·  

ή στη συντήρηση ή τη γενική επισκευή συστημάτων, συστατικών στοιχείων και 

εξοπλισμού στον ελεγχόμενο χώρο των αεροδρομίων. 

3. Φορείς εκμετάλλευσης: αεροπορικές εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης 

αεροσκαφών και ενώσεις αεροπορικών εταιρειών και φορέων εκμετάλλευσης 

αεροσκαφών·  

φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων και ενώσεις φορέων εκμετάλλευσης 

αεροδρομίων. 

4. Πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και πάροχοι ειδικών λειτουργιών ATM. 

5. Πάροχοι υπηρεσιών αεροδρομίων: φορείς που αναλαμβάνουν την επίγεια 

εξυπηρέτηση αεροσκαφών, στην οποία περιλαμβάνεται η τροφοδοσία καυσίμων, 

η εξυπηρέτηση αεροσκαφών, η συμπλήρωση της φορτωτικής, η φόρτωση, η 

αποπάγωση και η ρυμούλκηση σε αεροδρόμιο, καθώς και τα σωστικά συνεργεία 

και η πυροσβεστική υπηρεσία ή άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

6. Οργανισμοί αεροπορικής εκπαίδευσης  

7. Οργανισμοί τρίτων χωρών: κυβερνητικές αεροπορικές αρχές και φορείς 

διερεύνησης ατυχημάτων τρίτων χωρών  

8. Διεθνείς αεροπορικοί οργανισμοί  

9. Έρευνα: Δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά εργαστήρια, κέντρα ή οντότητες·  

ή πανεπιστήμια που μετέχουν στην έρευνα ή σε μελέτες ασφάλειας πτήσεων  

(β) Κατάλογος ενδιαφερόμενων μερών που μπορούν να παραλάβουν πληροφορίες με 

βάση κατά περίπτωση απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 11 (4) και (5) EU 376/2014: 

1. Χειριστές αεροσκαφών(σε προσωπική βάση) 

2. Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (σε προσωπική βάση) και λοιπό προσωπικό 

ATM/ANS που εκτελεί καθήκοντα σχετιζόμενα με την ασφάλεια. 

3. Μηχανικοί/Τεχνικοί/Προσωπικό ηλεκτρονικού εξοπλισμού ασφάλειας της 

εναέριας κυκλοφορίας/Διαχειριστές πολιτικής αεροπορίας (ή αεροδρομίων) (σε 

προσωπική βάση). 

4. Επαγγελματικοί φορείς εκπροσώπησης των απασχολούμενων που εκτελούν 

καθήκοντα σχετιζόμενα με την ασφάλεια. 

 


