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Σε ποιες αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται να
εκτελούν πτήσεις εντός της ΕE
2019/12/10 09:14 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, δηλαδή τον κατάλογο των αεροπορικών
εταιρειών που δεν τηρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και, ως εκ τούτου,
υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή σε περιορισμούς λειτουργίας εντός της ΕΕ,
επικαιροποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σκοπός του καταλόγου ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ είναι να εξασφαλισθεί το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας πτήσεων για τους Ευρωπαίους και όλους τους
άλλους επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για την Γκαμπόν τα νέα είναι ευχάριστα, καθώς όλες οι αεροπορικές εταιρείες που
έχουν πιστοποιηθεί στη χώρα διαγράφηκαν από τον κατάλογο μετά τις βελτιώσεις
που επήλθαν όσον αφορά την κατάσταση της ασφάλειας της αεροπορίας στη χώρα.
Αντιθέτως, η επιτροπή πολιτικής αεροπορίας της Αρμενίας τέθηκε υπό αυστηρό
έλεγχο λόγω ενδείξεων υποβάθμισης της εποπτείας της ασφάλειας.
Η επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε «Η απόφαση καταδεικνύει τις
συνεχείς προσπάθειές μας να προσφέρουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας,
όχι μόνο στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες αλλά και στους ταξιδιώτες σε ολόκληρο τον
κόσμο, διότι η ασφάλεια της αεροπορίας δεν γνωρίζει σύνορα ούτε
εθνικότητες.
Με χαρά σας ανακοινώνω ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σε θέση να

διαγράψει όλους τους αερομεταφορείς της Γκαμπόν από τον κατάλογο ασφάλειας
πτήσεων της ΕΕ. Καθώς η Γκαμπόν περιλαμβανόταν στον κατάλογο από το 2008 είναι
πολύ θετικό ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι
αρχές ασφάλειας της αεροπορίας στην Γκαμπόν».
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.
Συνολικά, 115 αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις στον
ουρανό της ΕΕ:
109 αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί σε 15 κράτη, λόγω έλλειψης
εποπτείας της ασφάλειας από τις αεροπορικές αρχές των εν λόγω κρατών·
6 μενονωμένες αεροπορικές εταιρείες, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια
πτήσεων όσον αφορά τις ίδιες τις αεροπορικές: Avior Airlines (Βενεζουέλα), Iran
Aseman Airlines (Ιράν), Iraqi Airways (Ιράκ), Blue Wing Airlines (Σουρινάμ), MedView Airlines (Νιγηρία) και Air Zimbabwe (Ζιμπάμπουε).
Άλλες 3 αεροπορικές υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας και επιτρέπεται να
εκτελούν πτήσεις προς την ΕΕ μόνο με συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών: Air
Koryo (Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας), Air Service Comores (Κομόρες) και Iran
Air (Ιράν).
Να σημειωθεί ότι, η εν λόγω επικαιροποίηση του καταλόγου ασφάλειας πτήσεων
βασίζεται στην ομόφωνη γνώμη των εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών σε θέματα
ασφάλειας της αεροπορίας, οι οποίοι συνεδρίασαν 20 – 21 Νοεμβρίου, 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.
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.
Εν προκειμένω η Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της
Αεροπορίας, θα υλοποιήσει δύο έργα συνεργασίας κατά τη διάρκεια του 2020 για να
βοηθήσει την Αγκόλα και τη Μοζαμβίκη να βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματά
τους εποπτείας της ασφάλειας.

