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Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2020 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε σήμερα τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, δηλαδή τον
κατάλογο των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή περιορισμούς
λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Η
Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας πτήσεων για όλους τους
επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά τη σημερινή επικαιροποίηση, προστέθηκαν στον κατάλογο όλες οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν
πιστοποιηθεί στην Αρμενία, μετά από περαιτέρω αξιολόγηση των ικανοτήτων εποπτείας της ασφάλειας
στη χώρα. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια των ακροάσεων της επιτροπής πολιτικής αεροπορίας
(Civil Aviation Committee, CAC) και έξι αερομεταφορέων της Αρμενίας.

Επιπλέον, επανεξετάστηκε ο κατάλογος των αερομεταφορέων που έχουν πιστοποιηθεί στο Κονγκό
(Μπραζαβίλ), στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην Κιργιζία, στη Λιβύη, στο Νεπάλ και στη Σιέρα
Λεόνε και τροποποιήθηκε με την προσθήκη νέων αερομεταφορέων από τις εν λόγω χώρες και τη
διαγραφή των αερομεταφορέων που δεν υφίστανται πλέον.

Η επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε τα εξής: «Ο κατάλογος ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ θα
πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο που βοηθά τις αεροπορικές εταιρείες και τις χώρες που
περιλαμβάνονται σε αυτόν να επανεξετάζουν και να βελτιώνουν τα πρότυπα που εφαρμόζουν στις
πτήσεις τους. Η απόφαση να συμπεριληφθούν οι αερομεταφορείς από την Αρμενία στον κατάλογο
ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ λήφθηκε βάσει ομόφωνης γνώμης που εξέδωσε η επιτροπή ασφάλειας
πτήσεων. Η Επιτροπή, με τη συνδρομή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της
Αεροπορίας, είναι πρόθυμη να συνεργαστεί και να επενδύσει στην Αρμενία για να βελτιώσει την
ασφάλεια της αεροπορίας της χώρας αυτής.»

Ο κατάλογος ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση υψηλού επιπέδου
ασφάλειας στην ΕΕ αλλά και στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των αναφερόμενων στον κατάλογο
αεροπορικών εταιρειών και χωρών, με τελικό σκοπό τη διαγραφή τους από τον κατάλογο. Επιπλέον, ο
κατάλογος ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ αποτελεί πλέον σημαντικό προληπτικό εργαλείο, καθώς παρακινεί
τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας να λάβουν μέτρα πριν καταστεί απαραίτητη η
απαγόρευση λειτουργίας τους βάσει του καταλόγου ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ.

Μετά τη σημερινή επικαιροποίηση, συνολικά 96 αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται να εκτελούν
πτήσεις στον ουρανό της ΕΕ:

90 αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί σε 16 κράτη*, λόγω ανεπαρκούς εποπτείας της
ασφάλειας από τις αεροπορικές αρχές των εν λόγω κρατών·

-

Έξι επιμέρους αεροπορικές εταιρείες, λόγω σοβαρών ελλείψεων ασφαλείας: Avior Airlines
(Βενεζουέλα), Blue Wing Airlines (Σουρινάμ), Iran Aseman Airlines (Ιράν), Iraqi Airways (Ιράκ),
Med-View Airlines (Νιγηρία) and Air Zimbabwe (Ζιμπάμπουε).

-

Άλλες τρεις αεροπορικές εταιρείες υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας και επιτρέπεται να εκτελούν
πτήσεις προς την ΕΕ μόνο με συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών: Air Service Comores (Κομόρες),
Iran Air (Ιράν) και Air Koryo (Βόρεια Κορέα).

Ιστορικό
Η σημερινή επικαιροποίηση του καταλόγου ασφάλειας πτήσεων βασίζεται στην ομόφωνη γνώμη των
εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας της αεροπορίας, οι οποίοι συνεδρίασαν με
τηλεδιάσκεψη στις 12-14 Μαΐου 2020 υπό την αιγίδα της επιτροπής ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προεδρεύει της εν λόγω επιτροπής με την υποστήριξη του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Η επικαιροποίηση του καταλόγου έτυχε
επίσης υποστήριξης από την επιτροπή μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αξιολόγηση
πραγματοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ιδίως τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού
Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Η Επιτροπή εξετάζει διαρκώς τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας της
αεροπορίας, ιδίως μέσω προσπαθειών συνεργασίας με τις αεροπορικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο, με
σκοπό τη βελτίωση των παγκόσμιων προτύπων ασφάλειας.
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Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ

Κατάλογος αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις εντός της ΕΕ 

Η σημασία της αεροπορίας για την ευρωπαϊκή οικονομία

Έργα τεχνικής συνεργασίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας

 

*Αφγανιστάν, Ανγκόλα (με εξαίρεση 2 αεροπορικές εταιρείες), Αρμενία, Κονγκό (Μπραζαβίλ), Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Κιργιζία, Λιβερία, Λιβύη, Μολδαβία
(με εξαίρεση 3 αεροπορικές εταιρείες), Νεπάλ, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σιέρα Λεόνε και Σουδάν.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Stephan MEDER (+32 2 291 39 17)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_982
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/infographics/connect-to-compete/index_en.htm
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/international-cooperation/technical-cooperation-projects/siasa-supporting-improvement
mailto:stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu
mailto:Stephan.Meder@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_el.htm
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