
1 
 

 

 Θέμα: << Οδηγίες σχετικά με εκδόσεις Ειδικών Αδειών, για 
τη διεξαγωγή επιχειρήσεων μεταφοράς  φορτίου που  κάνουν 

χρήση επιβατικών αεροσκαφών, κατά την περίοδο 
απαγόρευσης επιβατικών πτήσεων λόγω της επιδημίας του 

COVID-19 >> 
 

Σε συνέχεια της απόφασης της Ι/Κυβέρνησης για απαγόρευση 

επιβατικών πτήσεων λόγω της επιδημίας του COVID-19, σας 

γνωρίζουμε οδηγίες που μας περιήλθαν μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION) σχετικά με εκδόσεις Ειδικών Αδειών για τη διεξαγωγή 

επιχειρήσεων μεταφοράς  φορτίου που  κάνουν χρήση επιβατικών 

αεροσκαφών ( σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται). 

 Με την εξάπλωση της Πανδημίας του  COVID-19 και την 

επακόλουθη απαγόρευση των μετακινήσεων στην Ινδία καθώς και το 

κλείσιμο των αεροδρομίων της χώρας για  την επιβατική αεροπλοΐα, 

υπάρχει αυξημένη ζήτηση για μεταφορές φορτίων ιατρικού 

εξοπλισμού και βασικών αγαθών.  

 Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής 

Αεροπορίας της Ινδίας έχει δεχτεί σειρά αιτημάτων από 

αερομεταφορείς, για να επιτραπεί η διεξαγωγή εμπορευματικών 

μεταφορών με επιβατικά αεροσκάφη.  

 Σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία, η οποία μας 

κοινοποιήθηκε στις 3.4.2020, εφεξής, και για όσο διάστημα κριθεί 

σκόπιμο, δίνεται η δυνατότητα παροχής αδειών σε αερομεταφορείς 

για χρήση της επιβατικών αεροσκαφών (χωρίς αλλαγές διαμόρφωσης 

των αεροπλάνων) για εκτέλεση προγραμματισμένων ή μη 

μεταφορών φορτίου, υπό τους ακόλουθους όρους: 

1.Ο αερομεταφορέας λαμβάνει άδεια από τη Διεύθυνση Αεροπορικών 

Μεταφορών αφού λάβει έγκριση από τη Διεύθυνση Πτήσεων.  

2.Ο τύπος του φορτίου που θα μεταφερθεί θα πρέπει είναι συμβατός 

με τις ισχύουσες κυβερνητικές οδηγίες 
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3.Οι μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων 

των μπαταριών λιθίου, δοχείων οξυγόνου κλπ. δεν επιτρέπονται. 

4.Εάν δεν υπάρχουν οδηγίες του κατασκευαστή για τη μεταφορά 

φορτίων στο χώρο επιβατών και ο χειριστής προτίθεται να μεταφέρει 

φορτία στο χώρο επιβατών, πρέπει να τηρείται μια σειρά 

προϋποθέσεων ( οι οποίες αναπτύσσονται αναλυτικά στο συνημμένο 

έγγραφο). 

5.Οποιοδήποτε φορτίο μεταφέρεται πάνω  στα καθίσματα ή κάτω 

από αυτά επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια που εκδίδεται 

λαμβάνοντας υπόψη την Πτητική Ικανότητα του αεροσκάφους.  

6.Οι πτήσεις χωρίς επιβάτες και με φορτίο στο χώρο επιβατών 

απαιτούν ικανό αριθμό μελών / προσωπικού πληρώματος με σκοπό 

τον έλεγχο και πρόσβαση στο χώρο της καμπίνας των επιβατών καθ’ 

όλη την διάρκεια της πτήσης. Ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαγιάς 

οποιασδήποτε φύσης πρέπει να ανακαλυφθεί και να κατασβησθεί 

αμέσως, χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό και στην 

συνέχεια να αναφερθεί στο πλήρωμα πτήσης όπως απαιτείται. 

7.Τα αεροσκάφη πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις βάρους και 

ζυγοστάθμισης σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις συστάσεις που 

παρέχονται στα εγχειρίδια πτήσης τους. 

8.Τα φορτία και ο αριθμός των τεμαχίων πρέπει να ελέγχονται με 

βάση το μέγεθος και το βάρος του φορτίου πριν από κάθε πτήση. 

 

Το Γραφείο μας θα σας τηρεί ενήμερους για τυχόν μεταβολές 

και εξελίξεις κατά το επόμενο διάστημα.  

 

 

 

Ο Προϊστάμενος  

 
 

    Εμμανουήλ Μαρκιανός  

     Σύμβουλος Β’ 
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    Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων  

 
 

 
 

Συν: 1 αρχείο           
 


