
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 
JUST CULTURE INTERNAL RULES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 

  

 

 

Αριθμός Έκδοσης  : 1.0 

Ημερομηνία Έκδοσης  : 24.02.2021 



 Σελίδα 2 

 

 

 

 

  



 Σελίδα 3 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Ο ακόλουθος πίνακας καταγράφει το πλήρες ιστορικό των διαδοχικών εκδόσεων του 

παρόντος εγγράφου: 

Αριθμός 

Έκδοσης 

Ημερομηνία 

Έκδοσης 
Αιτιολογία Αλλαγής Σελίδες  

1.0 2021 Initial Edition All 

    

    

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Το παρόν έγγραφο εξετάζεται  σε  τακτική ετήσια βάση  ή εκτάκτως όταν απαιτηθεί, ως προς την 

ανάγκη αναθεώρησής του. Αυτό μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο τακτικής επικαιροποίησης ή έπειτα 

από μεταβολές στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ή στο οργανωτικό πλαίσιο του Παρόχου  ή  και 

επανεξέτασης  του από το Σώμα Σωστής Νοοτροπίας Δικαίου . 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου  είναι να αποτυπώσει τους κανόνες μη αποδεκτής συμπεριφοράς 

εκ μέρους των εργαζομένων η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό περιστατικό και να θέσει σε 

κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων. Οι κανόνες θεσπίζονται στα πλαίσια της διακηρυγμένης 

Πολιτικής Νοοτροπίας Δικαίου της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ και αφορούν διευθύνσεις και προσωπικό που 

υποχρεούνται στην εφαρμογή του Ε.Κ. 376/2014. Θεμελιώδης αρχή του Συστήματος Αναφοράς 

Περιστατικών είναι η προστασία του υπαλλήλου που αναφέρει το περιστατικό και/ ή υπαλλήλου του 

οποίου το όνομα περιλαμβάνεται στην αναφορά συμβάντος, έναντι διοικητικών ή άλλων μέτρων 

από τον εργοδότη του. Η αρχή αυτή χαρακτηρίζεται ως "Νοοτροπία Δικαίου" του Οργανισμού (Just 

Culture), και έχει ως στόχο τη δημιουργία "Μη Τιμωρητικού Περιβάλλοντος" (Non Punitive 

Environment) εντός του Οργανισμού.  

Η προστασία αυτή δεν εφαρμόζεται :  

 Σε περιπτώσεις δόλου 

 Σε περιπτώσεις που έχει εκδηλωθεί σοβαρή και σημαντική αδιαφορία έναντι προφανούς 

κινδύνου και σοβαρή έλλειψη επαγγελματικής ευθύνης 

Η ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ σύμφωνα με το Άρθρο 16 παρ.11 του ΕΚ 376/2014  οφείλει να υιοθετήσει 

εσωτερικούς κανόνες μη αποδεκτής συμπεριφοράς για το προσωπικό που δύναται να αναφέρει 

περιστατικά και να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών που διέπουν την 

Νοοτροπία του Δικαίου σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων των Συλλόγων των εργαζομένων. 

Στόχος είναι η ενθάρρυνση των υπαλλήλων να αναφέρουν περιστατικά χωρίς τον φόβο "τιμωρίας", 

έτσι ώστε να γίνεται διαμοιρασμός της γνώσης στην Ένωση, προς ενίσχυση της Ασφάλειας 

Πτήσεων. 

 
2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ      

 (JUST CULTURE RULES OF UNACCEPTABLE BEHAVIOUR) 

 Η αποδεδειγμένη συστηματική παραβίαση  του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού και Εθνικού 

κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ και των διαδικασιών της, εκ 

μέρους εργαζομένου σε όλες τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας , καθώς και η μη συμμόρφωση  ή 

επίδειξη αδιαφορίας του στις συνεχείς συστάσεις εκ μέρους προϊσταμένης αρχής.          

 Η αποδεδειγμένα από πρόθεση, δόλο ή αμέλεια πρόκληση σοβαρού περιστατικού, ή  

οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη πράξη από την πλευρά του εργαζομένου, που μπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και την εμπορική δραστηριότητα των χρηστών αεροπορικών 

υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα, τις γνώσεις και την εμπειρία του υπαλλήλου. 

 Η αποδεδειγμένα από πρόθεση μη αναφορά Συμβάντων/Περιστατικών που κατά το νόμο είναι 

υποχρεωτικώς αναφερόμενα για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένου.  

 Η αποδεδειγμένα από πρόθεση μη ενημέρωση για την λήψη φαρμακευτικής αγωγής η οποία 

σύμφωνα με την συνοδευτική οδηγία μειώνει την ιατρική καταλληλότητα του ατόμου και το 

καθιστά μερικώς ή ολικώς ανεπαρκές για την τέλεση των καθηκόντων του. 
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 Η προσέλευση στην εργασία υπαλλήλου που ενδέχεται να έχει καταστήσει ο ίδιος τον εαυτό του 

σε αδυναμία να τελέσει τα καθήκοντα του λόγω σωματικής ή πνευματικής κόπωσης και η μη ως 

όφειλε έγκαιρη ενημέρωση του προϊσταμένου.  

 Η λήψη αλκοόλ ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός και αν αυτό γίνεται κατά τα οριζόμενα στην 

Διαδικασία Προβληματικής Χρήσης Ψυχοτρόπων Ουσιών της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ για ΕΕΚ. 

 Η συστηματική και κακόβουλη συμπεριφορά εργαζομένου η οποία προκαλεί ρήξη στην 

επικοινωνία με τους συναδέλφους του, εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της ομάδας και μπορεί να 

είναι απειλητική για την ψυχική και σωματική υγεία των συναδέλφων του. 

 Η ανειλικρινής δήλωση περί της καταστάσεως της υγείας του εργαζομένου, η απόκρυψη του 

ιατρικού του ιστορικού και η χρήση αθέμιτων μέσων εκ μέρους του προς τον ιατρό-εξεταστή 

αρμόδιο για την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού καταλληλότητας εργασίας όπου αυτό 

απαιτείται, πριν από την έκδοση του. 

 Η αμελής συμπεριφορά από πλευράς του εργαζομένου ενώπιον προφανούς κινδύνου και η 

έλλειψη της προσοχής που απαιτείται από τις περιστάσεις, που ενδέχεται να προκαλέσει 

προβλέψιμη ζημιά και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. 

 

Προκειμένου για την αξιολόγηση πράξης ή παράλειψης εκ μέρους του εργαζομένου κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του είναι σημαντικό να προηγηθεί η αξιολόγηση του εργασιακού 

περιβάλλοντος και των συνθηκών που επικρατούσαν την συγκεκριμένη στιγμή του περιστατικού 

ασφαλείας, καθώς και από την στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του στη θέση εργασίας  

όπως διατυπώνονται στην ανάλυση των περιστατικών. 

  Ενδεικτικά αναφέρονται παράγοντες αξιολόγησης (μη εξαντλητική λίστα) : 

 Η επαρκής στελέχωση των θέσεων εργασίας  

 Η πιθανή ύπαρξη παρατεταμένου θορύβου  

 Η πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία του εργασιακού χώρου σε συνδυασμό με 

ανεπαρκή εξαερισμό. 

 Ο ακατάλληλος φωτισμός 

 Η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου ανάπαυσης του εργαζόμενου σύμφωνα με τους 

εσωτερικούς κανόνες της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ και τις κανονιστικές απαιτήσεις της εθνικής και 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

 Η υπέρβαση της χωρητικότητας του εναερίου χώρου και των αεροδρομίων 

 Η εν γένει οργάνωση της εργασίας από την αντίστοιχη Διεύθυνση της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ 
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Όσον αφορά την ποινική διερεύνηση και δίωξη για τα περιστατικά και τα ατυχήματα της Πολιτικής 

Αεροπορίας 

Σκοπός 

Ο αντικειμενικός στόχος αυτής της Πολιτικής Νοοτροπίας Δικαίου είναι να παρέχει κατευθύνσεις 

σχετικά με την ποινική έρευνα και δίωξη των πιθανών ποινικών αδικημάτων που προκύπτουν από 

αεροπορικά ατυχήματα ή τα οποία έρχονται σε γνώση των εισαγγελέων μέσω της αναφοράς των 

συμβάντων της πολιτικής αεροπορίας. Αυτές οι κατευθύνσεις δικαιολογούνται από την αναγνώριση 

ότι η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας για την αεροπορία, και ότι η διατήρηση της ασφάλειας είναι 

προς το δημόσιο συμφέρον. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση μιας δικαστικής διαδικασίας στον 

απόηχο των συμβάντων ή ατυχημάτων της πολιτικής αεροπορίας η οποία θα επιτυγχάνει μια 

ισορροπία μεταξύ της δικαιοσύνης και των απαιτήσεων ασφάλειας. Αυτό αναγνωρίζεται σε μια 

σειρά διεθνών νομικών κειμένων: Παράρτημα 13 της Σύμβασης ICAO όσον αφορά στη διερεύνηση 

ατυχημάτων και περιστατικών (ειδικότερα στο Παράρτημα Ε: παροχή νομικής καθοδήγησης), ESARR 

2, Κανονισμός 376/2014 της ΕΕ, που τροποποίησε τον κανονισμό 996/2010 της ΕΕ, καθώς και των 

σχετικών διατάξεων των εθνικών Αεροπορικών νομοθεσιών. 

Πεδίο εφαρμογής 

Αυτή η Πολιτική Νοοτροπίας Δικαίου εφαρμόζεται στην ποινική έρευνα και δίωξη των ποινικών 

αδικημάτων που προκύπτουν από ατυχήματα της πολιτικής αεροπορίας ή από περιστατικά που 

έχουν αναφερθεί στο πλαίσιο των υποχρεωτικών και προαιρετικών (εθελοντικών) συστημάτων 

αναφοράς περιστατικών. 

Επικοινωνία με φορείς διερεύνησης/διαχειριστές ασφαλείας 

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή σοβαρών συμβάντων, οι εκπρόσωποι των δικαστικών αρχών 

(αστυνομία, εισαγγελείς), θα επικοινωνούν με τον φορέα διερεύνησης που είναι υπεύθυνος για τη 

διερεύνηση κατά το Παράρτημα 13 της Σύμβασης ICAO με σκοπό το συντονισμό των θέσεων και 

των προτεραιοτήτων. 

Μόλις λάβουν γνώση ενός συμβάντος, μέσω -μεταξύ άλλων- μιας αναφοράς περιστατικού, οι 

εισαγγελείς θα επικοινωνήσουν με την αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας, όπως ο φορέας 

διερεύνησης ή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Θα επικοινωνήσουν επίσης, ανάλογα με την 

περίπτωση, με τους Διαχειριστές Ασφάλειας των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, τις 

αεροπορικές εταιρείες ή τις αερολιμενικές αρχές, προκειμένου να ανταλλάξουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες, να συζητήσουν τη χρήση των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και τη δυνατότητα 

συντονισμού. 

Αυτό θα πρέπει να γίνει με τον δέοντα σεβασμό και την αναγνώριση των αρμοδιοτήτων και της 

ανεξαρτησίας της κάθε οντότητας, καθώς και σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους. Ο 

αντικειμενικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διερεύνηση και οι διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, προκειμένου να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η δημόσια ασφάλεια, καθώς και η 

απονομή της δικαιοσύνης. 
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Αποδεικτικά στοιχεία 
 
> Αναφορά  

Μια αναφορά περιστατικού που υποβάλλεται στο πλαίσιο ενός συστήματος υποχρεωτικής ή 

εθελοντικής αναφοράς περιστατικών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε 

ποινική διαδικασία εναντίον του αναφέροντος. Οι αναφορές ατυχημάτων και περιστατικών που 

γίνονται από τους φορείς διερεύνησης ή οντότητες που τελούν υπό το πλαίσιο του Παραρτήματος 

13 της Σύμβασης ICAO και του Κανονισμού 376/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τροποποίησε 

τον Κανονισμό 996/2010 της ΕΕ, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποινικές διαδικασίες σε βάρος 

ιδιωτών. 

> Δήλωση Μάρτυρα 

Μια δήλωση ενός μάρτυρα που ελήφθη στο πλαίσιο μιας διερεύνησης ασφαλείας δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινικές διαδικασίες εναντίον του προσώπου που έχει 

προβεί στην εν λόγω δήλωση. 

> Δίωξη 

Καμιά δίωξη δεν θα ασκηθεί κατά ιδιωτών για ενέργειες, παραλείψεις ή αποφάσεις που αντανακλούν 

τη συμπεριφορά ενός λογικού ανθρώπου κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ακόμη και όταν αυτές οι 

ενέργειες, παραλείψεις ή αποφάσεις μπορεί να έχουν οδηγήσει σε μη-προμελετημένη ή εξ αμελείας 

παράβαση του νόμου. Τίποτα στην παρούσα Πολιτική Νοοτροπίας Δικαίου δεν θα πρέπει να 

εμποδίζει την ποινική δίωξη σε περίπτωση εκ προθέσεως ατασθαλιών ή βαριάς αμέλειας1. 

> Υποστήριξη εμπειρογνωμόνων 

Οι εισαγγελείς θα πρέπει να επωφελούνται από την αναγκαία υποστήριξη εμπειρογνωμόνων από 

τον αεροπορικό Τομέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Η βαριά αμέλεια αναφέρεται σε μια σειρά κειμένων της ΕΚ, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός της βαριάς αμέλειας 
στην Ευρώπη. Φαίνεται ωστόσο να συμφωνούν γενικά ότι η βαριά αμέλεια συνεπάγεται ένα βαθμό σοβαρότητας, τη σοβαρή αγνόηση ενός 
προφανούς κινδύνου και την πλήρη αποτυχία να δώσει κανείς την προσοχή που προφανώς απαιτείται από τις περιστάσεις. Παρά το γεγονός ότι ένας 
αριθμός κρατών έχει αφομοιώσει την έννοια της βαριάς αμέλειας και την εκ προθέσεως βλάβη/ατασθαλία, αυτό δεν γίνεται πάντα. Γι αυτό υπάρχει 
και η πρόταση να προστεθούν οι εκ προθέσεως βλάβες/ατασθαλίες στον κατάλογο των περιπτώσεων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
ποινικής δίωξης. Όμως, τελικά, η εφαρμογή της πολιτικής αυτής για την παραπομπή ή μη για εκ προθέσεως λανθασμένες ενέργειες εναπόκειται σε 
κάθε Κράτος σε σχέση με το εθνικό νομικό πλαίσιό του. 
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4. HCAA/ANSP JUST CULTURE POLICY 

Regarding criminal investigation and prosecution of civil aviation incidents and accidents 

 

Objective 

The objective of this Just Culture Policy is to provide directions regarding the criminal investigation 

and prosecution of potential criminal offences resulting from aviation accidents or that come to 

the attention of prosecutors through the reporting of civil aviation incidents. Those directions are 

warranted by the recognition that safety is paramount to aviation, and that preserving safety is in 

the public interest. Ensuring a judicial process in the aftermath of aviation incidents or accidents 

which achieves a balance between justice and safety requirements is essential. This is recognised in 

a number of international legal texts: ICAO Annex 13 regarding accident and incident investigation 

(in particular Attachment E providing legal guidance); ESARR 2; EU Regulation No 376/2014, 

amending EU Regulation No 996/2010 and relevant provisions of national Aviation laws. 

 

Scope of application 

This Policy applies to the criminal investigation and prosecution of criminal offences resulting from 

civil aviation accidents or from incidents reported under mandatory and voluntary occurrence 

reporting schemes. 

 

Contact with investigation bodies/safety managers 

In case of accidents or serious incidents, the representatives of the judicial authorities (police, 

prosecutors) will contact the investigation board in charge of the ICAO Annex 13 investigation with 

a view of coordinating positions and priorities. 

Upon becoming aware of an incident, through, inter alia, an incident report, prosecutors will 

contact the relevant national safety authority, such as the investigation board or the Civil Aviation 

Authority. They will also contact, as appropriate, the safety managers of the Air Navigation Service 

Providers, the airlines or the airport authorities in order to exchange necessary information, discuss 

use of evidence and possible coordination. 

This should be done with due respect for and recognition of the responsibilities and independence 

of each entity, and relevant applicable laws. The objective is to ensure effective investigation and 

decision making processes in order to maintain and improve public safety as well as the 

administration of justice. 

 

Evidence 

 
> Report 

An incident report filed under a mandatory and voluntary occurrence reporting scheme cannot be 

used as evidence in criminal proceedings against the reporter. Accident and incident reports done 

by investigating bodies or entities under ICAO Annex 13 and EU Regulation No 376/2014, amending 

EU Regulation No 996/2010, cannot be used in criminal proceedings against individuals. 
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> Witness Declaration 

A witness declaration received in the context of a safety investigation cannot be used as evidence 

in criminal proceedings against the person having made that declaration. 

> Prosecution 

No prosecution will be brought against individuals for actions, omissions or decisions which reflect 

the conduct of a reasonable person under the same circumstances, even when those actions, 

omissions or decisions may have lead to an unpremeditated or inadvertent infringement of the law. 

Nothing in this Policy should prevent criminal prosecutions in the event of intentional wrongdoing or 

gross negligence2. 

> Expert support 

Prosecutors should avail themselves of the necessary expert support from the aviation Domain. 

  

                                                 

2 Gross negligence is referred to in a number of EC instruments but there does not seem to be a commonly agreed definition of gross negligence in 
Europe. It seems to be however generally agreed that gross negligence implies a degree of severity, serious disregard to an obvious risk and 
profound failure to take such care that is evidently required in the circumstances. Although a number of States assimilate gross negligence and 
intentional harm/wrongdoing, it is not always the case. Hence the proposal to add intentional wrongdoing in the list of cases that should be subject 
of prosecution - it will ultimately be up to each State implementing the Model Policy to refer or not to intentional wrong doing in view of its 
national legal framework. 
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5. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΚ376/2014 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 376/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης 

Απριλίου 2014 για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική 

αεροπορία. 

GUIDANCE MATERIAL του Κανονισμού  αριθ. 376/2014 και των εκτελεστικών του κανόνων  

 

ΕΚ996/2010 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 996/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής 

Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην 

πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ 

 

ΕΚ679/2016 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

ICAO 

 

Annex 13   Aircraft Accident and Incident Investigation Latest Edition 

Doc.9859      Safety Management Manual  Latest edition 

EUROCONTROL 

EUROCONTROL Just Culture Policy 

 

6. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΓΔΦΠΥΑΝ/Δ22 11317 “Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εκπόνηση Εσωτερικού Κανονισμού 

διασφάλισης και υλοποίησης της Νοοτροπίας Δικαίου εντός της ΓΔΦΠΥΑΝ”. 

Δ22/Α1062/153/26/2/2015 “Πολιτική Νοοτροπίας Δικαίου της ΓΔΦΠΥΑΝ (JUST CULTURE POLICY)”. 

Διαδικασία ΓΔΦΠΥΑΝ /Δ22 “Διαδικασία διαχείρισης της προβληματικής χρήσης ψυχοτρόπων 

ουσιών για ΕΕΚ”. 

https://skybrary.aero/bookshelf/books/4775.pdf

