
TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  
 

σε σχέση με την έκδοση των  
 

περί Πολιτικής Αεροπορίας (Συλλογή, Αξιολόγηση, Ανάλυση και 
Αποθήκευση Αναφορών Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία) 

Κανονισμών 
 

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων, ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για την 

προτεινόμενη έκδοση των περί Πολιτικής Αεροπορίας (Συλλογή, Αξιολόγηση, 

Ανάλυση και Αποθήκευση Αναφορών Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία) 

Κανονισμών. 

 

Σκοπός της έκδοσης είναι η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 376/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου του 2014 για την 

αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.996/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της 

Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ.130/2007  

 

Συγκεκριμένα, με την έκδοση αυτή: 

1. Ορίζεται Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του πάνω πάνω Κανονισμού 

2. Θεσπίζεται σύστημα εθελοντικής αναφοράς περιστατικών 

3. Ορίζεται κέντρο επαφής για ανταλλαγή πληροφοριών 

4. Ορίζεται αρμόδιος φορέας για την προστασία της πηγής των πληροφοριών 

5. Ορίζονται διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 

του πιο πάνω Κανονισμού καθώς και των προτεινόμενων περί Πολιτικής 

Αεροπορίας Κανονισμών 

6. Καταργούνται οι σχετικοί περί Πολιτικής Αεροπορίας (Αναφορά 

Περιστατικών) Κανονισμοί του 2005  

 

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο δικτυακό χώρο με τίτλο «Δημόσια 

Διαβούλευση – Αναφορές Περιστατικών» στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής 

Αεροπορίας, στη διεύθυνση www.mcw.gov.cy/dca και αποτελούνται από: 

(α) Συνοπτικό επεξηγηματικό καλυπτικό σημείωμα 

(β) Τους προτεινόμενους περί Πολιτικής Αεροπορίας (Συλλογή, Αξιολόγηση, 

Ανάλυση και Αποθήκευση Αναφορών Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία) 

Κανονισμούς 

(γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 376/2014 

 

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, το αργότερο 

μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας της 31 Μαρτίου 2020: 

http://www.mcw.gov.cy/dca


 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mpanteli@dca.mcw.gov.cy , ή 

 ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Διευθύντρια Τμήματος Πολιτικής 

Αεροπορίας,  Πινδάρου 27, 1060 Λευκωσία. 
 

Όλες οι απαντήσεις και τα σχόλια που θα ληφθούν στα πλαίσια της Δημόσιας 

Διαβούλευσης, θα είναι διαθέσιμα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με 

επιφύλαξη σε ό,τι αφορά σε πληροφορίες που θα δοθούν ως εμπιστευτικές ή/και 

ως επαγγελματικό απόρρητο με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 

Επιθεωρητή Αεροπλοϊμότητας κο. Μάριο Παντελή στο τηλ. 22404162. 

 

 

Σχετικά Αρχεία: 
 

1. Συνοπτικό επεξηγηματικό καλυπτικό σημείωμα  

 

2. Προτεινόμενοι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Συλλογή, Αξιολόγηση, Ανάλυση και 

Αποθήκευση Αναφορών Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία) Κανονισμοί  

 

3. Κανονισμός (ΕΕ) 376/2014 
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