EL

30.12.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 355/1

Ι
(Πράξεις για την ισχυ΄ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης ∆εκεµβρίου 2002
για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

να ληφθούν βάσει του Τίτλου VI της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ανωτέρω στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί µε τη θέσπιση χρήσιµων διατάξεων στον τοµέα της
πολιτικής των αεροµεταφορών για τον καθορισµό κοινών
προτύπων, βασισµένων στις συστάσεις του εγγράφου 30
της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (Ε∆ΠΑ).
Θα πρέπει επίσης να παραχωρηθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες προκειµένου να εκδώσει τα σχετικά
λεπτοµερή µέτρα εφαρµογής τους. Για την πρόληψη των
παράνοµων ενεργειών ορισµένα από αυτά τα εκτελεστικά
µέτρα θα πρέπει να είναι απόρρητα και να µην δηµοσιεύονται.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 80 παράγραφος 2,
τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Μεταφορών της 16ης Οκτωβρίου 2001, και ιδίως την παράγραφο 9,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(4)

Ο παρών κανονισµός τηρεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
ακολουθεί τις αρχές που έχουν αναγνωρισθεί, ιδίως, από
το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

(5)

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο
251 της Συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που
εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 15 Νοεµβρίου
2002,

∆εν υφίσταται αναγκαία η ίδια απειλή για τις διάφορες
δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας. Είναι εποµένως
αναγκαίο η λεπτοµερής εφαρµογή των µέτρων να προσαρµόζεται δεόντως στις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε δραστηριότητας και στην ευαισθησία ορισµένων µέτρων.

(6)

Η εφαρµογή κοινών βασικών προτύπων στα µικρά αεροδρόµια πιθανόν είναι δυσανάλογη ή αδύνατη για αντικειµενικούς πρακτικούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν εναλλακτικά µέτρα που θα παρέχουν
κατάλληλο επίπεδο προστασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να
εξετάζει εάν αυτά τα µέτρα δικαιολογούνται για αντικειµενικούς πρακτικούς λόγους και εάν παρέχουν κατάλληλο
επίπεδο προστασίας.

(7)

Η Σύµβαση ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944 (Σύµβαση του
Σικάγου) προβλέπει ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

(8)

Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού,
κάθε κράτος µέλος, θα πρέπει να θεσπίζει εθνικό πρόγραµµα
ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας καθώς και αντίστοιχο
πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου και εκπαιδευτικό πρόγραµµα.

(9)

Επειδή είναι πολυποίκιλα τα µέρη που υπεισέρχονται στην
εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο, είναι
αναγκαίο κάθε κράτος µέλος να υποδείξει µια µόνο κατάλληλη αρχή που θα είναι υπεύθυνη για το συντονισµό και την
παρακολούθηση εφαρµογής των προγραµµάτων ασφαλείας
των αεροµεταφορών.

(10)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εφαρµογής αυστηρότερων µέτρων.

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

Οι εγκληµατικές ενέργειες που διαπράχθηκαν στη Νέα
Υόρκη και την Ουάσιγκτον στις 11 Σεπτεµβρίου 2001 δείχνουν ότι η τροµοκρατία είναι µια από τις µεγαλύτερες
απειλές των ιδεωδών της δηµοκρατίας και της ελευθερίας
και των αξιών της ειρήνης, οι οποίες αποτελούν και τον
πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή προστασία των
πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην πολιτική
αεροπορία µε την πρόληψη των παράνοµων ενεργειών.
Με την επιφύλαξη των κανόνων των κρατών µελών στον
τοµέα της εθνικής ασφάλειας και των µέτρων που πρόκειται

(1) ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 221.
(2) ΕΕ C 48 της 21.2.2002, σ. 70.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεµβρίου 2001 (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 (EE C 113 Ε της 14.5.2002,
σ. 17) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου
2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2002 και απόφαση
του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 2002.
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(11)

(12)

(13)

(14)
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Η παρακολούθηση των µέτρων ασφαλείας απαιτεί να καταρτισθούν σε εθνικό επίπεδο κατάλληλα συστήµατα ποιοτικού
ελέγχου και να διοργανώνονται επιθεωρήσεις υπό την επίβλεψη της Επιτροπής, έτσι ώστε να επαληθεύεται η αποτελεσµατικότητα κάθε εθνικού συστήµατος.
Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για
τον καθορισµό των διαδικασιών άσκησης των αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
Στις 2 ∆εκεµβρίου 1987 στο Λονδίνο, συµφωνήθηκαν
µεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου διακανονισµοί για µεγαλύτερη συνεργασία ως προς τη
χρήση του αεροδροµίου του Γιβραλτάρ, σε κοινή δήλωση
των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, και οι διακανονισµοί αυτοί δεν έχουν ακόµα τεθεί σε εφαρµογή.
∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, και
συγκεκριµένα η εκπόνηση και η εφαρµογή των χρήσιµων
διατάξεων στον τοµέα της πολιτικής των αεροµεταφορών,
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη
µέλη και δύνανται λόγω του πανευρωπαϊκού πεδίου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, να επιτευχθούν καλύτερα
σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο ο
παρών κανονισµός περιορίζεται στα κοινά βασικά πρότυπα
που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι της ασφάλειας των αεροµεταφορών και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχοι
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Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοείται ως:
1. «Αερολιµένας», κάθε περιοχή κράτους µέλους ανοικτή στις
εµπορικές αεροπορικές µεταφορές,
2. «Σύµβαση του Σικάγου», η σύµβαση ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και τα παραρτήµατά της, που υπογράφηκε στο Σικάγο
στις 7 ∆εκεµβρίου 1944,
3. «αεροπορική ασφάλεια», ο συνδυασµός µέτρων, ανθρώπινου
δυναµικού και φυσικών πόρων µε σκοπό την προστασία της
πολιτικής αεροπορίας από παράνοµες ενέργειες.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό εφαρµόζονται σε όλους τους αερολιµένες που βρίσκονται στα εδάφη
των κρατών µελών στα οποία εφαρµόζεται η Συνθήκη.
2.
Εξυπακούεται ότι ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στον
αερολιµένα του Γιβραλτάρ µε την επιφύλαξη των αντίστοιχων νοµικών θέσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον αφορά τη διαµάχη περί κυριαρχίας στο έδαφος όπου
βρίσκεται ο αερολιµένας.
3.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ αναστέλλεται έως ότου τεθούν σε εφαρµογή οι διακανονισµοί της Κοινής ∆ήλωσης των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας ∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου θα ενηµερώσουν σχετικά το Συµβούλιο για αυτή την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή.

1.
Κύριος στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η καθιέρωση
και εφαρµογή χρήσιµων µέτρων για την πρόληψη των παράνοµων
ενεργειών στην πολιτική αεροπορία.
Άρθρο 4
2.
Πρόσθετος στόχος είναι να διαµορφωθεί η βάση ενιαίας
ερµηνείας των σχετικών διατάξεων της σύµβασης του Σικάγου και
ιδίως του Παραρτήµατος 17.
3.
Τα µέτρα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται
στις παραγράφους 1 και 2 είναι:
α) καθορισµός κοινών βασικών προτύπων για τα µέτρα ασφαλείας
των αεροµεταφορών,
β) διαµόρφωση κατάλληλων µηχανισµών παρακολούθησης της
συµµόρφωσης.
(1) ΕΕ L 184 της 17.1.1999, σ. 23.

Κοινά πρότυπα
1.
Τα κοινά βασικά πρότυπα για τα µέτρα αεροπορικής ασφαλείας βασίζονται στις συστάσεις του εγγράφου 30 της Ευρωπαϊκής
∆ιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (Ε∆ΠΑ) και καθορίζονται στο
παράρτηµα.
2.
Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή και την
τεχνική προσαρµογή των εν λόγω κοινών βασικών προτύπων αποφασίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των διαφόρων τύπων δραστηριότητας και
της ευαισθησίας των µέτρων όσον αφορά:
α) τα κριτήρια επιδόσεων και τη δοκιµή αποδοχής για τον εξοπλισµό,
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β) τις λεπτοµερείς διαδικασίες που εµπεριέχουν ευαίσθητες πληροφορίες,

γ) τα λεπτοµερή κριτήρια εξαίρεσης από τα µέτρα ασφαλείας.

3.
Η αρµόδια αρχή κράτους µέλους µπορεί, µε βάση την αξιολόγηση του τοπικού κινδύνου και εφόσον η εφαρµογή των µέτρων
ασφαλείας που προσδιορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού είναι δυσανάλογη ή δεν µπορούν να εφαρµοστούν
για αντικειµενικούς πρακτικούς λόγους, να λαµβάνει εθνικά µέτρα
ασφαλείας για την επίτευξη κατάλληλου επιπέδου προστασίας,
στους αερολιµένες:
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3.
Εντός 6 µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, κάθε κράτος µέλος απαιτεί από την αρµόδια αρχή του να
µεριµνήσει για την εκπόνηση και εφαρµογή εθνικού προγράµµατος
ποιοτικού ελέγχου της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, ώστε
να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του εθνικού προγράµµατος
ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

4.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι οι αερολιµένες και οι
αεροµεταφορείς του που παρέχουν υπηρεσίες από το έδαφός
του, θεσπίζουν, εφαρµόζουν και διατηρούν προγράµµατα ασφαλείας για τους αερολιµένες και τους αεροµεταφορείς, ικανά να
πληρούν τις απαιτήσεις του εθνικού προγράµµατος ασφαλείας
της πολιτικής αεροπορίας του. Τα εν λόγω προγράµµατα υποβάλλονται προς έγκριση στην αρµόδια αρχή και παρακολουθούνται
από αυτή.

α) µε ετήσιο µέσο όρο δύο εµπορικών πτήσεων ηµερησίως, ή

β) που πραγµατοποιούνται µόνο πτήσεις γενικής αεροπορίας, ή

γ) µε εµπορική δραστηριότητα που περιορίζεται σε αεροσκάφη
κάτω των 10 τόνων µέγιστου βάρους κατά την απογείωση ή
µε λιγότερες από 20 θέσεις,

5.
Κάθε κράτος µέλος απαιτεί από την αρµόδια αρχή να εξασφαλίζει την εκπόνηση και εφαρµογή εθνικού εκπαιδευτικού προγράµµατος ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

Άρθρο 6
Αυστηρότερα µέτρα

λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω µικρών αερολιµένων.

Το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή για τη λήψη των
µέτρων αυτών.

4.
Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον τα µέτρα που έχει λάβει
κράτος µέλος σύµφωνα µε την παράγραφο 3, αιτιολογούνται για
αντικειµενικούς πρακτικούς λόγους και παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας. Εάν τα µέτρα δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια,
η Επιτροπή αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9
παράγραφος 3. Στην περίπτωση αυτή το κράτος µέλος ανακαλεί ή
προσαρµόζει τα µέτρα που έχει λάβει.

Άρθρο 5
Εθνικό πρόγραµµα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας
1.
Εντός 3 µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, κάθε κράτος µέλος θεσπίζει εθνικό πρόγραµµα ασφαλείας
της πολιτικής αεροπορίας, προκειµένου να εξασφαλίσει την εφαρµογή των κοινών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και των µέτρων που λαµβάνονται βάσει του άρθρου 4
παράγραφος 2 έως την ηµεροµηνία που προδιαγράφεται για τα
µέτρα αυτά.

2.
Παρά το γεγονός ότι σε ένα κράτος µέλος, ένας ή περισσότεροι οργανισµοί µπορούν να ενέχονται σε θέµατα αεροπορικής
ασφαλείας, κάθε κράτος µέλος ορίζει µια αρµόδια αρχή που είναι
υπεύθυνη για το συντονισµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής του εθνικού του προγράµµατος ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν, τηρουµένου του κοινοτικού δικαίου, µέτρα αυστηρότερα εκείνων που θεσπίζει ο παρών
κανονισµός. Το ταχύτερο δυνατό µετά την εφαρµογή τους, τα
κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τη φύση αυτών των
µέτρων.

Άρθρο 7
Παρακολούθηση της συµµόρφωσης
1.
Οι προδιαγραφές του προγράµµατος ελέγχου της ποιότητας
της ασφάλειας της εθνικής πολιτικής αεροπορίας που πρέπει να
εφαρµόζεται από τα κράτη µέλη αποφασίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2. Το εν λόγω πρόγραµµα
βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και επιτρέπει ταχεία ανίχνευση
και επανόρθωση των αστοχιών. Σε κάθε πρόγραµµα προβλέπεται ότι
ελέγχονται τακτικά όλοι οι αερολιµένες του συγκεκριµένου κράτους µέλους υπό την ευθύνη της αρµόδιας αρχής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Οι έλεγχοι αυτοί χρησιµοποιούν
κοινή µεθοδολογία και διενεργούνται από ελεγκτές πιστοποιηµένους σύµφωνα µε κοινά κριτήρια.

2.
Έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 12, η Επιτροπή διενεργεί,
σε συνεργασία µε την αρµόδια αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 5
παράγραφος 2, επιθεωρήσεις, περιλαµβανοµένων επιθεωρήσεων
κατάλληλου δείγµατος των αερολιµένων, για την παρακολούθηση
της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού από τα κράτη µέλη. Οι
επιθεωρήσεις αυτές λαµβάνουν υπόψη τις πληροφορίες από τα
προγράµµατα ελέγχου της ποιότητας της ασφάλειας της εθνικής
πολιτικής αεροπορίας, και ιδίως τις εκθέσεις ελέγχου. Οι διαδικασίες διενέργειας των επιθεωρήσεων αυτών θεσπίζονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2.
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3.
Οι υπάλληλοι που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή να
διενεργούν επιθεωρήσεις βάσει της παραγράφου 2 ασκούν τα καθήκοντά τους κατόπιν έκδοσης σχετικής αδείας, στην οποία αναγράφεται αναλυτικά το αντικείµενο, ο σκοπός της επιθεώρησης και η
ηµεροµηνία έναρξής της. Οι επιθεωρήσεις των αερολιµένων δεν
προαναγγέλλονται. Σε εύθετο χρόνο πριν τις προγραµµατισµένες
επιθεωρήσεις, η Επιτροπή ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος για τις επιθεωρήσεις.

30.12.2002

φορίες που προκύπτουν από τις εκθέσεις επιθεώρησης και τις απαντήσεις των κρατών µελών όταν αφορούν άλλα κράτη µέλη.

3.
Τα κράτη µέλη ή η Επιτροπή διεξάγουν διαβουλεύσεις µε το
συγκεκριµένο κράτος µέλος εκτός εάν είναι σαφές ότι οι εκθέσεις
επιθεώρησης και οι απαντήσεις µπορούν ή δεν µπορούν να δηµοσιοποιηθούν.

Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αποδέχεται να υποβληθεί σε αυτές
τις επιθεωρήσεις και εξασφαλίζει ότι οι ενεχόµενοι φορείς ή άτοµα
αποδέχονται επίσης να υποβληθούν σε αυτές τις επιθεωρήσεις.

Άρθρο 9
Η Επιτροπή

4.
Οι εκθέσεις επιθεώρησης κοινοποιούνται από την Επιτροπή
στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος το οποίο, εντός τριών µηνών από
την κοινοποίηση, αναφέρει τα µέτρα που έλαβε για την επανόρθωση
τυχόν ελλείψεων. Η έκθεση και η απάντηση της αρµόδιας αρχής
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 κοινοποιούνται στην
επιτροπή του άρθρου 9 παράγραφος 1.

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή απαρτιζόµενη από
αντιπροσώπους των κρατών µελών, της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Άρθρο 8

2.
Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

∆ιάδοση των πληροφοριών
1.
Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος πρόσβασης του κοινού
στα έγγραφα όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (1),
α) τα µέτρα σχετικά µε:
i) τα κριτήρια επιδόσεων και τη δοκιµή αποδοχής για τον
εξοπλισµό,

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.

3.
Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 6 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

4.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

ii) τις λεπτοµερείς διαδικασίες που εµπεριέχουν ευαίσθητες
πληροφορίες,
Άρθρο 10
iii) τα λεπτοµερή κριτήρια εξαίρεσης από τα µέτρα ασφαλείας
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2,
β) οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1,
και
γ) οι εκθέσεις επιθεώρησης και οι απαντήσεις των κρατών µελών
που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, είναι απόρρητα
και δεν δηµοσιεύονται. ∆ιατίθενται µόνο στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 οι οποίες τα ανακοινώνουν
µόνο στα ενδιαφερόµενα µέρη µε βάση την ανάγκη να τα γνωρίζουν, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες που εφαρµόζονται
για τη διάδοση των ευαίσθητων πληροφοριών.
2.
Τα κράτη µέλη στο µέτρο του δυνατού και σύµφωνα µε την
εφαρµοζόµενη εθνική νοµοθεσία θεωρούν εµπιστευτικές τις πληρο(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

Τρίτες χώρες
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών σχετικά µε
την αξιολόγηση κινδύνου και τη ρήτρα ασφάλειας των συµφωνιών
πολιτικής αεροπορίας, η Επιτροπή, επικουρούµενη από την Επιτροπή Ασφάλειας θα πρέπει να εξετάζει, από κοινού µε τον ∆ιεθνή
Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας και την Ε∆ΠΑ, τη δυνατότητα να
αναπτύξει µηχανισµό για να αξιολογεί εάν οι πτήσεις που προέρχονται από αερολιµένες τρίτων χωρών πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.

Άρθρο 11
∆ηµοσίευση πληροφοριών
Με την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 η Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και µε την κατάσταση της ασφάλειας των
αεροµεταφορών στην Κοινότητα, βασιζόµενη στις εκθέσεις των επιθεωρήσεων.
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Κοινοτήτων, εκτός από τις ακόλουθες διατάξεις του Παραρτήµατος:

Άρθρο 12
Κυρώσεις
Οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

— για τον έλεγχο ασφαλείας των παραδιδόµενων αποσκευών
(σηµείο 5.2),

Άρθρο 13

— για το φορτίο, το ιδιωτικό ταχυδροµείο και τα επείγοντα
δέµατα (Τµήµα 6), και

Έναρξη ισχύος

— για το ταχυδροµείο (Τµήµα 7),

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Πρόεδρος

P. COX

M. FISCHER BOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
1. «Συνοδευόµενη παραδοθείσα αποσκευή (accompanied hold baggage)»: Αποσκευή η οποία έχει παραληφθεί για µεταφορά
στο χώρο αποσκευών αεροσκάφους, στο οποίο επιβαίνει ο επιβάτης που την παρέδωσε.
2. «Ελεγχόµενος χώρος αερολιµένα (airside)»: Η περιοχή κίνησης αερολιµένος, ο παρακείµενος χώρος και κτίρια, ή µέρη τους.
3. «Έλεγχος ασφαλείας αεροσκάφους (aircraft security check)»: Επιθεώρηση του εσωτερικού αεροσκάφους στο οποίο µπορεί
να είχαν πρόσβαση επιβάτες και επιθεώρηση του χώρου αποσκευών µε σκοπό την ανεύρεση απαγορευµένων αντικειµένων.
4. «Έρευνα ασφαλείας αεροσκάφους (aircraft security search)»: Λεπτοµερής επιθεώρηση του εσωτερικού και του εξωτερικού
αεροσκάφους µε σκοπό την ανεύρεση απαγορευµένων αντικειµένων.
5. «Έρευνα ιστορικού (background check)»: Έλεγχος της ταυτότητας και προηγούµενης εµπειρίας ενός ατόµου, ο οποίος
περιλαµβάνει το ποινικό µητρώο, και αποτελεί µέρος της αξιολόγησης του κατά πόσον ένα άτοµο κρίνεται κατάλληλο να
διαθέτει ασυνόδευτη πρόσβαση σε ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας.
6. «Χειραποσκευή (cabin baggage)»: Αποσκευή η οποία µεταφέρεται στην καµπίνα του αεροσκάφους.
7. «Εµπορική πτήση (commercial flight)»: Τακτική ή µη τακτική πτήση ή πτητική δραστηριότητα ανοικτή στο ευρύ κοινό ή
οµάδες ιδιωτών κατόπιν µισθώσεως.
8. «Co-Mat»: Συντοµογραφία που υποδηλώνει υλικά αεροπορικής εταιρίας αποστελλόµενα εντός του δικτύου σταθµών της.
9. «Co-Mail»: Συντοµογραφία που υποδηλώνει ταχυδροµείο αεροπορικής εταιρίας, αποστελλόµενο εντός του δικτύου σταθµών
της.
10. «Συνεχείς δειγµατοληπτικοί έλεγχοι (continuous random checks)»: Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται δειγµατοληπτικά καθ'
όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.
11. «Γενική αεροπορία (general aviation)»: Τακτική ή µη τακτική πτητική δραστηριότητα η οποία δεν προσφέρεται ή δεν είναι
διαθέσιµη στο ευρύ κοινό.
12. «EDS (explosive detection system)» (Σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών): Σύστηµα ή συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών
το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, και κατά συνέπεια να υποδεικνύει µέσω σήµατος κινδύνου, εκρηκτικό υλικό το
οποίο ευρίσκεται σε αποσκευή, ασχέτως του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένη η αποσκευή.
13. «EDDS (explosive device detection system)» (Σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών διατάξεων): Σύστηµα ή συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, και κατά συνέπεια να υποδεικνύει µέσω σήµατος
κινδύνου, εκρηκτικές διατάξεις, ανιχνεύοντας ένα ή περισσότερα στοιχεία της εκρηκτικής διάταξης τα οποία ευρίσκονται
σε αποσκευή, ασχέτως του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένη η αποσκευή.
14. «Παραδιδόµενη αποσκευή (hold baggage)»: Αποσκευή που προορίζεται να µεταφερθεί στο χώρο αποσκευών αεροσκάφους.
15. «Γνωστός αποστολέας (known consignor)»:
α) Για φορτίο: Άτοµο από το οποίο προέρχονται αγαθά που προορίζονται για αεροµεταφορά για λογαριασµό του, το
οποίο συνεργάζεται µε εγκεκριµένο µεταφορικό γραφείο ή αεροµεταφορέα βάσει κριτηρίων που απαριθµούνται λεπτοµερώς στο παρόν παράρτηµα.
β) Για Ταχυδροµείο: Το άτοµο από το οποίο προέρχεται η αλληλογραφία προς αεροµεταφορά για λογαριασµό του και το
οποίο συνεργάζεται συστηµατικά µε εγκεκριµένη ταχυδροµική αρχή ή υπηρεσία.
16. «Αστική περιοχή (landside)»: Η περιοχή ενός αερολιµένος που δεν αποτελεί τµήµα του ελεγχόµενου χώρου αερολιµένα και
περιλαµβάνει όλες τις περιοχές για το κοινό.
17. «Ταχυδροµείο (mail)»: Αποστολή αλληλογραφίας και άλλων αντικειµένων µε τη φροντίδα ταχυδροµικής υπηρεσίας και µε
σκοπό την παράδοσή τους σε αυτή. Η ταχυδροµική αρχή/υπηρεσία καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
18. «Απαγορευµένο αντικείµενο (prohibited article)»: Αντικείµενο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διάπραξη έκνοµης
ενέργειας και το οποίο δεν έχει δηλωθεί βάσει των ισχυόντων νόµων και κανονισµών. Ενδεικτικός κατάλογος απαγορευµένων αντικειµένων περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα.
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19. «PEDS (Primary explosive detection system)»: (Βασικό σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών). Σύστηµα ή συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, και κατά συνέπεια να υποδεικνύει µέσω σήµατος κινδύνου,
εκρηκτικό υλικό το οποίο ευρίσκεται σε αποσκευή, ασχέτως του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένη η αποσκευή.
20. «Εγκεκριµένο µεταφορικό γραφείο (regulated agent)»: Το µεταφορικό γραφείο ο φορέας προώθησης φορτίου ή κάθε άλλος
φορέας που συνεργάζεται µε αεροµεταφορέα και ασκεί ελέγχους ασφαλείας που είναι αποδεκτοί ή απαιτούνται από την
αρµόδια αρχή σε σχέση µε το φορτίο, τις ταχυµεταφορές ή το ταχυδροµείο.
21. «Ελεγχόµενη περιοχή ασφαλείας (security restricted area)»: Περιοχές του ελεγχόµενου χώρου αερολιµένα στις οποίες η
πρόσβαση ελέγχεται για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Οι περιοχές αυτές κανονικά περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, όλες τις περιοχές αναχωρήσεως επιβατών µεταξύ των σηµείων ελέγχου και του αεροσκάφους, την
πίστα, τις περιοχές συγκέντρωσης αποσκευών, τα υπόστεγα φορτίου, τα ταχυδροµικά κέντρα και τους χώρους καθαρισµού
και ανεφοδιασµού στον ελεγχόµενο χώρο του αερολιµένα.
22. «∆ιαδικασίες ασφαλείας (security controls)»: ∆ιαδικασίες µε τις οποίες µπορεί να προληφθεί η εισαγωγή απαγορευµένων
αντικειµένων.
23. «Έλεγχος ασφαλείας (screening)»: Η εφαρµογή τεχνικών ή άλλων µέσων µε σκοπό την αναγνώριση ή/και ανίχνευση
απαγορευµένων αντικειµένων.
24. «Ασυνόδευτη παραδοθείσα αποσκευή (unaccompanied hold baggage)»: Αποσκευή η οποία έχει παραληφθεί για µεταφορά
στο χώρο αποσκευών αεροσκάφους, στο οποίο δεν επιβαίνει ο επιβάτης που την παρέδωσε.
25. «Τερµατικός σταθµός (terminal)»: Το κυρίως κτίριο ή οµάδα κτιρίων όπου διενεργείται η διακίνηση επιβατών και φορτίου
και η επιβίβαση στα αεροσκάφη.
26. «Εξοπλισµός ΤΙΡ»: Πρόγραµµα λογισµικού που µπορεί να εγκατασταθεί σε ορισµένες ακτινοσκοπικές µηχανές και το οποίο
προβάλλει πλαστές εικόνες απειλητικών αντικειµένων (π.χ. µαχαιριών, πιστολιών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών µηχανισµών) µέσα
στην εµφανιζόµενη ακτινοσκοπική εικόνα πραγµατικών εξεταζόµενων αποσκευών και ειδοποιεί αµέσως το χειριστή της
µηχανής σχετικά µε την ικανότητά του να ανιχνεύει τέτοιες εικόνες.
27. «Εξοπλισµός ανίχνευσης ιχνών (trace detection equipment)»: Τεχνολογικό σύστηµα ή συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει πολύ µικρές ποσότητες (1/δισεκατοµµυριοστό του γραµµαρίου), και έτσι να
υποδεικνύει µέσω σήµατος κινδύνου, εκρηκτικά υλικά τα οποία ευρίσκονται σε αποσκευές ή άλλα αντικείµενα υπό ανάλυση.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
2.1.

Απαιτήσεις σχεδιασµού των αερολιµένων
Στο σχεδιασµό ή στον καθορισµό της διάταξης αερολιµένων, τερµατικών σταθµών επιβατών και φορτίου και άλλων
κτιρίων που έχουν άµεση πρόσβαση στον ελεγχόµενο χώρο αερολιµένα λαµβάνονται υπόψη οι βασικές απαιτήσεις που
συνδέονται µε:
α) τους ελέγχους ασφαλείας για τους επιβάτες, τις αποσκευές, το φορτίο, τις ταχυµεταφορές, το ταχυδροµείο και τα
αποθέµατα και τις προµήθειες τροφοδοσίας των αεροµεταφορέων,
β) την προστασία και την ελεγχόµενη πρόσβαση στον ελεγχόµενο χώρο αερολιµένα, στις ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας και τις άλλες ευαίσθητες περιοχές και εγκαταστάσεις του αερολιµένα,
γ) την αποτελεσµατική χρήση του εξοπλισµού ασφαλείας.

2.1.1. Όρια ελεγχόµενου χώρου αερολιµένα/αστικής περιοχής
Καθορίζονται όρια µεταξύ της αστικής περιοχής και του ελεγχόµενου χώρου αερολιµένα.
2.1.2. Ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας
Σε κάθε αερολιµένα καθορίζονται ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας.
2.2.

Έλεγχος της πρόσβασης

2.2.1. Ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας και άλλες περιοχές του ελεγχόµενου χώρου αερολιµένα
i) Η πρόσβαση στις ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας και άλλες περιοχές του ελεγχόµενου χώρου αερολιµένα ελέγχεται
συνεχώς έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο δεν µπορεί να προσέλθει στις περιοχές
αυτές και ότι κανένα απαγορευµένο αντικείµενο δεν µπορεί να εισαχθεί στην ελεγχόµενη περιοχή ασφαλείας η σε
αεροσκάφος.

L 355/7

EL

L 355/8

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ii) Όλα τα µέλη του προσωπικού που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας υπόκεινται σε
έλεγχο του ιστορικού τους για τα τελευταία πέντε έτη. Οι έλεγχοι επαναλαµβάνονται σε τακτικά διαστήµατα που
δεν υπερβαίνουν τα 5 έτη.
iii) Όλα τα µέλη του προσωπικού που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας πρέπει να
λαµβάνουν τακτική κατάρτιση σε θέµατα αεροπορικής ασφάλειας (βλέπε σηµείο 12.3) που περιλαµβάνουν τους
κινδύνους για την αεροπορική ασφάλεια και να εκπαιδεύονται να αναφέρουν στις αρµόδιες αρχές του αερολιµένα ή
την αστυνοµία κάθε περιστατικό που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αεροπορική ασφάλεια.
iv) Στους αερολιµένες, εκδίδονται δελτία ταυτότητας σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στον αερολιµένα ή το
επισκέπτεται συχνά (συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων του αερολιµένα και των αεροµεταφορέων και των
υπαλλήλων άλλων οργανισµών). Το δελτίο ταυτότητας φέρει το όνοµα και τη φωτογραφία του κατόχου. Το δελτίο
είναι περιορισµένης διάρκειας ισχύος. Οι αρχές του αερολιµένα καθορίζουν τις απαιτήσεις σχετικά µε την έκδοση
µόνιµων δελτίων ταυτοτήτων στους συχνούς επισκέπτες.
v) Το δελτίο ταυτότητος πρέπει να φέρεται πάντοτε σε ευδιάκριτο σηµείο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.
vi) Τα οχήµατα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν στον ελεγχόµενο χώρο του αερολιµένα, παραµένουν εκεί όσο είναι
πρακτικά δυνατόν.
vii) Τα οχήµατα που κινούνται µεταξύ ελεγχόµενου χώρου αερολιµένα και αστικής περιοχής εφοδιάζονται µε άδεια
εισόδου, ειδική για κάθε όχηµα η οποία τοποθετείται σε αυτό σε ευδιάκριτο σηµείο. Τα υπόλοιπα οχήµατα που
ζητούν πρόσβαση στον ελεγχόµενο χώρο αερολιµένα γίνονται δεκτά µόνον εφόσον υποβληθούν σε έλεγχο και
εκδοθεί σχετική προσωρινή άδεια εισόδου. Εξαιρούνται των απαιτήσεων αυτών µόνον τα οχήµατα που εκτελούν
αποστολές έκτακτης ανάγκης.
viii) Τα δελτία ταυτότητας και οι άδειες εισόδου των οχηµάτων ελέγχονται σε όλα τα σηµεία πρόσβασης στον ελεγχόµενο χώρο αερολιµένα και τις ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας.
2.2.2. Περιοχές τερµατικών σταθµών
Όλες οι περιοχές τερµατικών σταθµών που είναι προσβάσιµες από το κοινό επιτηρούνται. Οι τερµατικοί σταθµοί
φυλάσσονται από περιπόλους και το προσωπικό ασφαλείας επιτηρεί τους επιβάτες και τα λοιπά πρόσωπα.
2.2.3. Άλλες περιοχές για το κοινό
Προβλέπονται µέσα ελέγχου της πρόσβασης σε περιοχές για το κοινό οι οποίες βρίσκονται κοντά στις περιοχές κίνησης
των αεροσκαφών (χώροι πανοραµικής θέας, ξενοδοχεία αερολιµένα και χώροι στάθµευσης των αυτοκινήτων). Άλλες
περιοχές για το κοινό οι οποίες απαιτούν επιτήρηση, χωρίς ο κατάλογος να είναι περιοριστικός, είναι οι εγκαταστάσεις
που πάντα ευρίσκονται από την αστική πλευρά και περιλαµβάνουν τους ιδιόκτητους και λοιπούς δηµόσιους χώρους
στάθµευσης, την οδική δηµόσια πρόσβαση στους τερµατικούς σταθµούς, τις εγκαταστάσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τις
περιοχές αναµονής των επίγειων µέσων µεταφοράς και ταξί, και κάθε εγκατάσταση ξενοδοχείων αερολιµένα.
Λαµβάνονται επίσης µέτρα για να εξασφαλισθεί ότι αυτοί οι χώροι µπορούν να κλείνουν γρήγορα σε περίπτωση αύξησης
της απειλής. Φύλακες ασφαλείας περιπολούν τις περιοχές αυτές όταν είναι ανοικτές στο κοινό.
2.3.

Έλεγχος ασφαλείας του προσωπικού, των αντικειµένων που µεταφέρουν και των οχηµάτων
α) Όλα τα µέλη του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµάτων, καθώς και τα αντικείµενα που µεταφέρουν
υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας πριν τους επιτραπεί η πρόσβαση σε ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας. Όταν αυτό δεν
είναι δυνατόν, τα άτοµα και τα αντικείµενα υπόκεινται σε συνεχείς κατάλληλους δειγµατοληπτικούς ελέγχους ασφαλείας η συχνότητα των οποίων καθορίζεται από τις εκτιµήσεις των κινδύνων που διενεργούν οι αρµόδιες αρχές σε
κάθε κράτος µέλος. Η δειγµατοληπτική έρευνα ασφαλείας επεκτείνεται σε όλα τα αντικείµενα που µεταφέρονται επί
των αεροσκαφών από κάθε πάροχο υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισµού,
τροφοδοσίας (catering) και πώλησης αφορολογήτων ειδών και από άλλα άτοµα που διαθέτουν πρόσβαση στα
αεροσκάφη.
Ένα χρόνο µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, όλα τα µέλη του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων
των πληρωµάτων, καθώς και τα αντικείµενα που µεταφέρουν υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας πριν τους επιτραπεί η
πρόσβαση σε ζωτικά τµήµατα των ελεγχόµενων περιοχών ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται από την αρµόδια αρχή
κάθε κράτους µέλους.
Έως την 1η Ιουλίου 2004 η Επιτροπή θεσπίζει κατάλληλα εκτελεστικά µέτρα για έναν ενιαίο ορισµό των ζωτικών
τµηµάτων των ελεγχόµενων περιοχών ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.
Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται πλήρως το αργότερο πέντε χρόνια µετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος κανονισµού.
Η διαδικασία ελέγχου ασφαλείας θα εξασφαλίζει ότι δεν µεταφέρονται απαγορευµένα αντικείµενα ενώ τα πρότυπα για
την έρευνα θα είναι τα ίδια µε αυτά που ισχύουν για τους επιβάτες και τις χειραποσκευές τους.
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β) Τα οχήµατα και τα εφόδια που κινούνται στον ελεγχόµενο χώρο αερολιµένα ή σε άλλες ελεγχόµενες περιοχές
ασφαλείας ελέγχονται δειγµατοληπτικά.
2.4.

Υλική ασφάλεια και περίπολοι
α) Οι χώροι στάθµευσης των αεροσκαφών και οι λοιποί χώροι στάθµευσης φωτίζονται επαρκώς, ο δε φωτισµός
συµπεριλαµβάνει κυρίως τις ευάλωτες περιοχές του αερολιµένα.
β) Οι περιοχές τεχνικού χαρακτήρα και συντήρησης προστατεύονται µε περίφραξη, φύλακες, περιπολίες και έλεγχο της
εισόδου µε δελτία ταυτότητος και άδειες εισόδου των οχηµάτων. Παρεµφερή µέτρα λαµβάνονται για την προστασία
της περιµέτρου και άλλων εγκαταστάσεων του αερολιµένα όπως οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής, οι ηλεκτρικοί
υποσταθµοί, οι εγκαταστάσεις ναυτιλίας, οι πύργοι ελέγχου και άλλα κτίρια που χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, και οι εγκαταστάσεις καυσίµων και επικοινωνιών. Ειδικές προφυλάξεις λαµβάνονται
κατά της απόπειρας δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις καυσίµων και επικοινωνιών.
γ) Η περίφραξη και οι παρακείµενες σε ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας περιοχές, άλλες περιοχές του ελεγχόµενου
χώρου αερολιµένα εκτός της περίφραξης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που γειτνιάζουν άµεσα µε το άκρο του
διαδρόµου προσγείωσης-απογείωσης και των τροχοδρόµων, επιτηρούνται µε περιπολίες, κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης
ή άλλα µέτρα παρακολούθησης. Εφαρµόζονται αυστηρές διαδικασίες αναχαίτισης των ατόµων που δεν φέρουν
ευκρινώς δελτίο ταυτότητας, καθώς και των ατόµων που βρίσκονται σε περιοχές για τις οποίες δεν έχουν έγκριση.
δ) Η πρόσβαση στους ελεγχόµενους χώρους αερολιµένα ή σε ελεγχόµενες περιοχές ασφαλείας µέσω εκµισθωµένων
γραφείων, υπόστεγων συντήρησης, εµπορευµατικών εγκαταστάσεων και άλλων υπηρεσιακών κτιρίων και εγκαταστάσεων θα περιορίζεται στο ελάχιστο.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
3.1.

Έρευνα και έλεγχος αεροσκαφών
1. Όλα τα αεροσκάφη ερευνώνται ως εξής:
α) τα αεροσκάφη που δεν βρίσκονται σε υπηρεσία υπόκεινται σε «έρευνα ασφαλείας αεροσκάφους» αµέσως πριν ή
αφότου µεταφερθούν σε ελεγχόµενη περιοχή ασφαλείας για τη διενέργεια πτήσης. Τα αεροσκάφη µπορεί να
ερευνηθούν άλλη στιγµή εκτός από αµέσως πριν µεταφερθούν σε ελεγχόµενη περιοχή ασφαλείας, αλλά θα πρέπει
να ασφαλίζονται ή να φυλάσσονται από την αρχή της έρευνας µέχρι την αναχώρηση· εάν ερευνώνται µετά την
είσοδο στην ελεγχόµενη περιοχή ασφαλείας, πρέπει να ασφαλίζονται ή να φυλάσσονται από την αρχή της έρευνας
µέχρι την αναχώρηση·
β) τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία, στο σταθµό προορισµού πριν την επιστροφή, ή σε ενδιάµεσο σταθµό
υπόκεινται σε «έλεγχο ασφαλείας αεροσκάφους» αµέσως µετά την αποβίβαση των επιβατών ή το αργότερο δυνατόν
πριν την επιβίβαση των επιβατών και τη φόρτωση των αποσκευών και του φορτίου.
2. Όλες οι έρευνες ασφαλείας αεροσκάφους και οι έλεγχοι ασφαλείας αεροσκάφους εκτελούνται αφού όλοι οι πάροχοι
υπηρεσιών (τροφοδότες, καθαριστές, υπάλληλοι καταστηµάτων αφορολογήτων και άλλοι), εκτός αυτών που εµπλέκονται στον τοµέα της ασφάλειας, εγκαταλείψουν το αεροσκάφος ενώ η στειρότητα διατηρείται µέχρι και κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης και προ της αναχώρησης.

3.2.

Προστασία των αεροσκαφών
1. Καθορίζεται ποιος θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο πρόσβασης στα σταθµευµένα αεροσκάφη, η πρόσβαση δε
ελέγχεται ως εξής:
α) για αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία, η πρόσβαση ελέγχεται από την αρχή του ελέγχου ασφαλείας του
αεροσκάφους µέχρι την αναχώρηση, προκειµένου να διατηρείται η ακεραιότητα της έρευνας,
β) για αεροσκάφη που δεν βρίσκονται σε υπηρεσία και τα οποία έχουν ερευνηθεί και µεταφερθεί σε ελεγχόµενη
περιοχή ασφαλείας, η πρόσβαση ελέγχεται από την αρχή της έρευνας ασφαλείας του αεροσκάφους µέχρι την
αναχώρηση, προκειµένου να διατηρείται η ακεραιότητα της έρευνας.
2. Κάθε αεροσκάφος εν υπηρεσία επιτηρείται σε βαθµό που να επιτρέπεται η ανίχνευση µη εγκεκριµένης πρόσβασης.
3. Η πρόσβαση σε αεροσκάφη που δεν βρίσκονται σε υπηρεσία ελέγχεται ως εξής:
α) Οι θύρες του θαλάµου πρέπει να είναι κλειστές,
β) οι γέφυρες επιβίβασης ή/και οι κλίµακες του κάτω µέρους της ατράκτου πρέπει να είναι ασφαλισµένες, αποµακρυσµένες ή ανασυρµένες ανάλογα µε την περίπτωση, ή
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γ) στις θύρες του αεροσκάφους τοποθετούνται σφραγίδες.
4. Επιπλέον, όταν δεν ερευνώνται όλα τα µέλη του προσωπικού κατά την πρόσβασή τους σε ελεγχόµενες περιοχές
ασφαλείας, υπάρχει πεζή ή εποχούµενη περίπολος η οποία επισκέπτεται κάθε αεροσκάφος τουλάχιστον κάθε 30
λεπτά, ή κάθε αεροσκάφος επιτηρείται σε βαθµό που να επιτρέπεται η ανίχνευση µη εγκεκριµένης πρόσβασης.
5. Τα αεροσκάφη πρέπει να σταθµεύουν, όποτε είναι δυνατόν, µακριά από την περίφραξη ή άλλα εύκολα προσπελάσιµα
εµπόδια σε καλά φωτισµένες περιοχές.

4. ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
4.1.

Έλεγχος ασφαλείας επιβατών
1. Εκτός από ότι αναφέρεται κατωτέρω στο σηµείο 3, όλοι οι αναχωρούντες επιβάτες (δηλ. και οι µετεπιβιβαζόµενοι
επιβάτες, εκτός αν έχουν υποστεί έλεγχο ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα του παρόντος παραρτήµατος), υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας ώστε να εµποδίζεται η εισαγωγή στο αεροσκάφος και στην ελεγχόµενη περιοχή
ασφαλείας απαγορευµένων αντικειµένων. Οι επιβάτες ελέγχονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες µεθόδους:
α) µε έρευνα δια χειρός, ή
β) µε έλεγχο µέσω πύλης ανίχνευσης µεταλλικών αντικειµένων. Όταν χρησιµοποιείται πύλη ανίχνευσης µεταλλικών
αντικειµένων, διενεργείται παράλληλα και δειγµατοληπτική έρευνα των ελεγµένων επιβατών δια χειρός. Οι έρευνες
αυτές δια χειρός πρέπει να διενεργούνται σε όλους τους επιβάτες οι οποίοι προκαλούν την εκποµπή προειδοποιητικού σήµατος από τον εξοπλισµό ελέγχου, παράλληλα µε τους συνεχείς δειγµατοληπτικούς ελέγχους των
επιβατών που δεν προκαλούν εκποµπή προειδοποιητικού σήµατος, και εάν:
i) το προειδοποιητικό σήµα ενεργοποιείται, το άτοµο πρέπει να υποχρεώνεται να περάσει και πάλι από την πύλη
ανίχνευσης, ή
ii) να ερευνάται δια χειρός, ενδεχοµένως µε τη βοηθητική χρησιµοποίηση φορητού ανιχνευτή µεταλλικών αντικειµένων.
2. Όταν χρησιµοποιείται πύλη ανίχνευσης µεταλλικών αντικειµένων, η ευαισθησία ρυθµίζεται σε επίπεδο που να εξασφαλίζει εύλογα την ανίχνευση µικρών µεταλλικών αντικειµένων.
3. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να καθορίζουν κατηγορίες ατόµων που υπόκεινται σε ειδικές διαδικασίες ελέγχου ή
απαλλάσσονται από έλεγχο.
4. Καθορίζονται διατάξεις ασφαλείας για τους δυνητικά ενοχλητικούς επιβάτες.

4.2.

∆ιαχωρισµός επιβατών
Οι ελεγµένοι αναχωρούντες επιβάτες δεν αναµιγνύονται µε αφικνούµενους επιβάτες οι οποίοι µπορεί να µην έχουν
ελεγχθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα. Όταν οι επιβάτες αυτοί δεν µπορούν να
διαχωριστούν υλικά, τότε η ασφάλεια θα επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή αντισταθµιστικών µέτρων σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις της απειλής που πραγµατοποιεί η αρµόδια αρχή.

4.3.

Έλεγχος των χειραποσκευών
1. Οι χειραποσκευές όλων των αναχωρούντων επιβατών (δηλ. των επιβατών της πτήσης προέλευσης καθώς και των
µετεπιβιβαζόµενων επιβατών, εκτός αν έχουν υποστεί έλεγχο ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα του παρόντος
παραρτήµατος), υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας πριν επιτραπεί η είσοδός τους σε αεροσκάφος και σε ελεγχόµενη
περιοχή ασφαλείας. Κάθε απαγορευµένο αντικείµενο κατάσχεται, ειδάλλως απαγορεύεται η πρόσβαση του επιβάτη
στην ελεγχόµενη περιοχή ασφαλείας ή το αεροσκάφος. Οι χειραποσκευές ελέγχονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες
µεθόδους:
α) µε πλήρη έρευνα δια χειρός του περιεχοµένου κάθε αποσκευής, η οποία πρέπει να επικεντρώνεται σε ύποπτα
σηµεία, όπως αφύσικο βάρος, κ.λπ., ή
β) µε έλεγχο µε συµβατικό ακτινοσκοπικό εξοπλισµό, µε συνεχή δειγµατοληπτικό έλεγχο δια χειρός των ελεγµένων
αποσκευών µέχρι το 10 % τουλάχιστον των αποσκευών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων για τις οποίες έχει αµφιβολίες ο χειριστής, ή
γ) µε έλεγχο µε ακτινοσκοπικό εξοπλισµό υψηλής διακριτικής ικανότητας εφοδιασµένο µε ενεργοποιηµένο εξοπλισµό
TIP. Μόνον οι αποσκευές για τις οποίες έχει αµφιβολίες ο χειριστής πρέπει να ελέγχονται δια χειρός, αλλά η
έρευνα δια χειρός µπορεί να συνοδεύεται από τη χρήση εξοπλισµού ανίχνευσης ιχνών.
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2. Οι χειραποσκευές των ατόµων που υπάγονται στις κατηγορίες της παραγράφου 3 του σηµείου 4.1 µπορούν να
ελέγχονται µε ειδικές διαδικασίες ελέγχου ή να απαλλάσσονται του ελέγχου.
4.4.

Έλεγχος διπλωµατών
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύµβασης της Βιέννης για τις διπλωµατικές σχέσεις, οι διπλωµάτες και άλλα
διακεκριµένα πρόσωπα και οι προσωπικές τους αποσκευές, εξαιρουµένων των «διπλωµατικών σάκων», υπόκεινται σε
έρευνα για λόγους ασφαλείας. Το προσωπικό του αεροµεταφορέα που είναι αρµόδιο για την παραλαβή των διπλωµατικών σάκων εξασφαλίζει ότι οι σάκοι αποστέλλονται όντως από δεόντως εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους των συγκεκριµένων αποστολών. Οι διπλωµατικοί ταχυδρόµοι και οι προσωπικές τους αποσκευές δεν εξαιρούνται του ελέγχου
ασφαλείας.

5. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
5.1.

Αντιστοίχηση παραδιδόµενων αποσκευών
1. Οι παραδιδόµενες αποσκευές δεν φορτώνονται στο αεροσκάφος αν δεν έχουν ληφθεί τα ακόλουθα µέτρα:
α) οι παραδιδόµενες αποσκευές φέρουν εξωτερικά κατάλληλο σήµα που επιτρέπει την αντιστοίχησή τους µε τους
επιβάτες, και
β) ο επιβάτης στον οποίο ανήκει η αποσκευή έχει περάσει από τη διαδικασία αναχώρησης (check in) για τη
συγκεκριµένη πτήση, και
γ) πριν από τη φόρτωση, οι παραδιδόµενες αποσκευές κρατούνται σε περιοχή του αερολιµένα, στην οποία επιτρέπεται η πρόσβαση µόνον σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα, και
δ) όλες οι αποσκευές που αναλαµβάνουν οι αεροµεταφορείς να µεταφέρουν στο χώρο φόρτωσης αεροσκάφους
αναγνωρίζονται είτε ως συνοδευόµενες είτε ως ασυνόδευτες. Η διαδικασία αναγνώρισης εκτελείται είτε δια χειρός
είτε µε αυτόµατα µέσα.
2. Καθορίζονται µέτρα που να εξασφαλίζουν ότι αν ένας επιβάτης που έχει περάσει τη διαδικασία αναχώρησης για µια
πτήση και του οποίου οι αποσκευές βρίσκονται στην κατοχή του αεροµεταφορέα, δεν έχει επιβιβαστεί στο αεροσκάφος, οι αποσκευές αυτές αποµακρύνονται από το αεροσκάφος και δεν µεταφέρονται µε αυτή την πτήση.
3. Συµπληρώνεται φορτωτικό έγγραφο των παραδιδόµενων αποσκευών ή εναλλακτικό αποδεικτικό µέσο που να επιβεβαιώνει την ταυτότητα και τον έλεγχο ασφαλείας των ασυνόδευτων παραδιδόµενων αποσκευών.

5.2.

Έλεγχος ασφαλείας των παραδιδόµενων αποσκευών
1. Συνοδευόµενες παραδιδόµενες αποσκευές. Όλες οι συνοδευόµενες παραδιδόµενες αποσκευές (τόσο της πτήσης
προέλευσης (originating flight) όσο και οι µεταφορτωνόµενες αποσκευές, εκτός αν έχουν υποστεί έλεγχο ασφαλείας
σύµφωνα µε τα πρότυπα του παρόντος παραρτήµατος), υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας σύµφωνα µε τις ακόλουθες µεθόδους πριν φορτωθούν σε αεροσκάφος:
α) µε έρευνα δια χειρός, ή
β) µε συµβατικό ακτινοσκοπικό εξοπλισµό όπου τουλάχιστον το 10 % των ελεγµένων αποσκευών να ελέγχεται
επιπροσθέτως:
i) είτε δια χειρός,
ii) είτε µε σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS) ή σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών διατάξεων (EDDS) ή βασικό
σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών (PEDS),
iii) είτε µε συµβατικό ακτινοσκοπικό εξοπλισµό, µε κάθε αποσκευή να ακτινοσκοπείται από δύο διαφορετικές
γωνίες από τον ίδιο χειριστή στο ίδιο σηµείο ελέγχου, ή
γ) µε συµβατικό ακτινοσκοπικό εξοπλισµό µε εγκατεστηµένο και ενεργοποιηµένο σύστηµα ΤΙΡ, ή
δ) µε σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS) ή σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών διατάξεων (EDDS), ή
ε) µε βασικό σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών (PEDS), ή
στ) µε εξοπλισµό ανίχνευσης ιχνών σε ανοικτές αποσκευές.
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2. Ασυνόδευτες παραδιδόµενες αποσκευές. Όλες οι ασυνόδευτες αποσκευές, και οι πρωτο-αποστελλόµενες και οι
µεταφορτωνόµενες, υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας σύµφωνα µε τις ακόλουθες µεθόδους πριν φορτωθούν σε
αεροσκάφος:
α) µε σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS), ή
β) µε βασικό σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών (PDES) πολλών επιπέδων, όπου στο επίπεδο 2 οι εικόνες όλων των
αποσκευών παρατηρούνται από τους χειριστές, ή
γ) µε συµβατικό ακτινοσκοπικό εξοπλισµό, όπου κάθε αποσκευή ακτινοσκοπείται από δύο διαφορετικές γωνίες από
τον ίδιο χειριστή στο ίδιο σηµείο ελέγχου, ή
δ) µε έρευνα δια χειρός, συµπληρούµενη µε την εφαρµογή εξοπλισµού ανίχνευσης ιχνών σε ανοικτές αποσκευές,
εκτός αν οι ασυνόδευτες αποσκευές, αφού πρώτα υποβλήθηκαν σε έλεγχο ασφαλείας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του παρόντος παραρτήµατος, χωρίστηκαν για λόγους έξω από τον έλεγχο των επιβατών, παρέµειναν όµως υπό τη
φροντίδα του αεροµεταφορέα.

5.3.

Προστασία των παραδιδόµενων αποσκευών
1. Οι παραδιδόµενες αποσκευές που θα µεταφερθούν µε αεροσκάφος, προστατεύονται από οιαδήποτε ανεπίτρεπτη
παρεµβολή από το σηµείο παράδοσής τους στον αεροµεταφορέα µέχρι την αναχώρηση του αεροσκάφους µε το
οποίο θα µεταφερθούν. Λαµβάνονται τα εξής µέτρα για την προστασία των παραδιδόµενων αποσκευών:
α) Οι παραδιδόµενες αποσκευές, πριν φορτωθούν στο αεροσκάφος, διατηρούνται στο χώρο συγκέντρωσης αποσκευών
ή άλλο αποθηκευτικό χώρο του αερολιµένα στον οποίον επιτρέπεται η πρόσβαση µόνον σε εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό.
β) Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται χωρίς άδεια σε αυτόν το χώρο συγκέντρωσης αποσκευών ή χώρο αποθήκευσης
αποσκευών αναχαιτίζεται και συνοδεύεται εκτός αυτού του χώρου.
γ) Οι παραδιδόµενες αποσκευές τόσο της πτήσης προέλευσης (originating flight) όσο και οι µεταφορτωνόµενες
αποσκευές δεν πρέπει να εγκαταλείπονται αφύλακτες στην πίστα ή στο χώρο των αεροσκαφών πριν φορτωθούν
στο αεροσκάφος.
δ) Οι παραδιδόµενες αποσκευές που µεταφέρονται από πτήσεις ανταπόκρισης δεν πρέπει να εγκαταλείπονται αφύλακτες στο χώρο της πύλης επιβίβασης ή των αεροσκαφών πριν φορτωθούν στο αεροσκάφος.
ε) Η πρόσβαση στα γραφεία απολεσθέντων αντικειµένων του τερµατικού σταθµού πρέπει να είναι περιορισµένη ώστε
να αποφεύγεται η παράνοµη πρόσβαση στις αποσκευές και τα υλικά.

6. ΦΟΡΤΙΟ, Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ∆ΕΜΑΤΑ
6.1.

Εφαρµογή
Κάθε φορτίο, ιδιωτικό ταχυδροµείο και επείγοντα δέµατα που θα µεταφερθούν µε επιβατικά ή φορτηγά αεροσκάφη
υπόκεινται στους κατωτέρω ελέγχους ασφαλείας πριν φορτωθούν σε αεροσκάφος.

6.2.

Προϋποθέσεις εγκεκριµένων µεταφορικών γραφείων
Τα εγκεκριµένα µεταφορικά γραφεία:
α) ορίζονται, εγκρίνονται ή απαριθµούνται από την αρµόδια αρχή,
β) υπόκεινται σε συγκεκριµένες υποχρεώσεις που καθορίζει η κατάλληλη αρχή.

6.3.

Έλεγχοι ασφαλείας
1. Φορτίο, ιδιωτικό ταχυδροµείο και επείγοντα δέµατα µεταφέρονται αεροπορικά µόνον αν έχουν εφαρµοστεί οι ακόλουθοι έλεγχοι ασφαλείας:
α) η παραλαβή, διεκπεραίωση και διακίνηση του φορτίου εκτελείται από προσωπικό που έχει προσληφθεί και
εκπαιδευθεί σωστά,
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β) το φορτίο υποβάλλεται:
i) σε δια χειρός έρευνα ή υλικό έλεγχο, ή
ii) σε έλεγχο ασφαλείας µε ακτινοσκόπηση, ή
iii) σε θάλαµο προσοµοίωσης, ή
iv) σε άλλα µέσα, τόσο τεχνικά όσο και βιοαισθητήρια (π.χ. οσµο-ανιχνευτές, ανιχνευτές ιχνών, σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών, κ.λπ.),
ώστε να εξασφαλίζεται σε λογικά πλαίσια ότι το φορτίο δεν περιέχει κανένα απαγορευµένο αντικείµενο, από αυτά
που απαριθµούνται στα σηµεία iv) και v) του Προσαρτήµατος, εκτός αν αυτό έχει δηλωθεί και υποβληθεί στα
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας.
Όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί κανένα από τα ανωτέρω µέσα και µεθόδους ελέγχου της ασφάλειας λόγω
της φύσης των αγαθών, η αρµόδια αρχή µπορεί να καθορίζει περίοδο αποθήκευσης.
2. Μετά την ενεργοποίηση των ελέγχων ασφαλείας, περιλαµβανοµένων των ελέγχων του φορτίου από γνωστούς αποστολείς, είτε εντός είτε εκτός του χώρου του αερολιµένα, διατηρείται η στειρότητα των αποστολών µέχρι να
φορτωθούν στο αεροσκάφος και µέχρι την αναχώρηση.
3. Οι έλεγχοι ασφαλείας που περιγράφονται στην παράγραφο 1 δεν χρειάζεται να εφαρµόζονται για:
α) φορτίο που παραλαµβάνεται από γνωστό αποστολέα,
β) µεταφορτωνόµενο φορτίο,
γ) φορτίου του οποίου η καταγωγή και οι συνθήκες χειρισµού εγγυώνται ότι δεν αντιπροσωπεύει απειλή για την
ασφάλεια,
δ) φορτίο το οποίο υπόκειται σε κανονιστικές απαιτήσεις από τις οποίες προβλέπεται επαρκές επίπεδο προστασίας
από πλευράς ασφαλείας.
6.4.

Κριτήρια γνωστού αποστολέα
1. Το εγκεκριµένο µεταφορικό γραφείο ή αεροµεταφορέας αναγνωρίζουν ένα αποστολέα ως γνωστό αποστολέα βάσει
των κατωτέρω:
α) εξακριβώνουν και καταχωρούν την ταυτότητα και διεύθυνση του αποστολέα και των υπαλλήλων των εντεταλµένων
να εκτελούν παραδόσεις εξ ονόµατός του, και
β) απαιτούν από τον αποστολέα να δηλώσει ότι:
i) προετοιµάζει τις αποστολές σε ασφαλείς χώρους, και
ii) απασχολεί αξιόπιστο προσωπικό κατά την προετοιµασία των αποστολών, και
iii) προστατεύει τις αποστολές από ανεπίτρεπτες παρεµβολές κατά την προετοιµασία, αποθήκευση και µεταφορά,
και
γ) απαιτούν από τον αποστολέα:
i) να πιστοποιεί γραπτώς ότι οι αποστολές δεν περιλαµβάνουν απαγορευµένα αντικείµενα απαριθµούµενα στα
σηµεία iv) και v) του Προσαρτήµατος και
ii) να αποδέχεται ότι η συσκευασία και τα περιεχόµενα της αποστολής είναι δυνατόν να υφίστανται ελέγχους
ασφαλείας.

6.5.

Μεταφορές µε φορτηγά αεροσκάφη
Όταν οι αποστολές µπορούν να αναγνωριστούν µε βεβαιότητα προκειµένου για µεταφορά από φορτηγά αεροσκάφη, τα
κριτήρια που εκτίθενται στο σηµείο 6.4 ανωτέρω δεν εφαρµόζονται, υπό την προϋπόθεση ότι ο γνωστός αποστολέας:
α) έχει επιβεβαιωµένη καλή τη πίστει επαγγελµατική διεύθυνση, και
β) έχει προβεί σε προηγούµενες αποστολές µε το εγκεκριµένο µεταφορικό γραφείο ή αεροπορικό µεταφορέα, και
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γ) έχει τακτική επαγγελµατική σχέση µε το εγκεκριµένο µεταφορικό γραφείο ή αεροπορικό µεταφορέα, και
δ) εξασφαλίζει ότι όλες οι αποστολές προστατεύονται από ανεπίτρεπτη πρόσβαση έως ότου τεθούν υπό τη φύλαξη του
αεροπορικού µεταφορέα.
6.6.

Μεταφορτωνόµενο φορτίο
Το µεταφορτωνόµενο φορτίο που φθάνει αεροπορικώς δεν χρειάζεται να υφίσταται τους ελέγχους του σηµείου 6.3
παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι προστατεύεται από ανεπίτρεπτη παρεµβολή στο σηµείο διαµετακόµισης. Το υπόλοιπο
φορτίο που µεταφορτώνεται, όπως π.χ. από οδικά ή σιδηροδροµικά µεταφορικά µέσα, το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε
ελέγχους ασφαλείας στο σηµείο αναχώρησης ή καθ' οδόν, ελέγχεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο β) του
σηµείου 6.3 και προστατεύεται από ανεπίτρεπτη παρεµβολή.

7. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
7.1.

Εφαρµογή
Το ταχυδροµείο που µεταφέρεται µε επιβατικά, φορτηγά και ταχυδροµικά αεροσκάφη υποβάλλεται σε ελέγχους ασφαλείας πριν φορτωθεί στο αεροσκάφος.

7.2.

Απαιτήσεις για την Εγκεκριµένη Ταχυδροµική Αρχή/Υπηρεσία

7.2.1. Οι εγκεκριµένες ταχυδροµικές αρχές ή υπηρεσίες που παραδίδουν ταχυδροµείο σε αεροµεταφορέα προς µεταφορά,
πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα στοιχειώδη κριτήρια:
α) να έχουν οριστεί, εγκριθεί ή καταχωρηθεί από την Αρµόδια Αρχή,
β) να πληρούν τις υποχρεώσεις τους προς τους αεροµεταφορείς περί εφαρµογής των απαιτούµενων ελέγχων ασφαλείας,
γ) απασχολούν προσωπικό που έχει προσληφθεί και εκπαιδευθεί σωστά, και
δ) προστατεύουν το ταχυδροµείο από µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις ενώ είναι υπό τη φύλαξή τους.
7.3.

Έλεγχοι ασφαλείας
1. Επείγον ταχυδροµείο. Το επείγον ταχυδροµείο (ήτοι το παραδοτέο εντός 48 ωρών το πολύ) µπορεί να µεταφέρεται
αεροπορικώς µόνον εφόσον εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες ασφαλείας:
α) η παραλαβή, διεκπεραίωση και διακίνηση του ταχυδροµείου εκτελείται από προσωπικό που έχει προσληφθεί και
εκπαιδευθεί µε τις κατάλληλες διαδικασίες,
β) το ταχυδροµείο υποβάλλεται:
i) σε δια χειρός έρευνα ή υλικό έλεγχο,
ii) σε ακτινοσκοπικό έλεγχο,
iii) σε θάλαµο προσοµοίωσης, ή
iv) σε άλλα διαδικαστικά, τεχνικά ή βιοαισθητήρια µέσα (π.χ. οσµο-ανιχνευτές, ανιχνευτές ιχνών, σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών κ.λπ.),
ώστε να εξασφαλίζεται εύλογα ότι το ταχυδροµείο δεν περιλαµβάνει απαγορευµένα αντικείµενα, και
γ) τα στοιχεία της πτήσης και της διαδροµής του αεροσκάφους µε το οποίο θα µεταφερθεί το ταχυδροµείο
παραµένουν εµπιστευτικά.
2. Άλλο ταχυδροµείο: Το ταχυδροµείο που δεν είναι επείγον µπορεί να µεταφέρεται αεροπορικώς υπό την προϋπόθεση
ότι εφαρµόζονται τα µέτρα που απαριθµούνται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1. Οι έλεγχοι ασφαλείας που
περιγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) εκτελούνται µόνον δειγµατοληπτικά.
3. Οι έλεγχοι ασφαλείας που περιγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν εφαρµόζονται όσον αφορά:
α) ταχυδροµείο που παραλαµβάνεται από γνωστό αποστολέα,
β) επιστολές κάτω από συγκεκριµένο βάρος ή πάχος,
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γ) καλή τη πίστει αποστολές σωστικών µέσων,
δ) αντικείµενα µεγάλης αξίας που έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον σε επίπεδο ισοδύναµο µε εκείνο που περιγράφεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο β),
ε) ταχυδροµείο προς µεταφορά µε αποκλειστικά ταχυδροµικές πτήσεις µεταξύ κοινοτικών αεροδροµίων, και
στ) µεταφορτωνόµενο ταχυδροµείο.
7.4.

Κριτήρια του γνωστού αποστολέα
Η εγκεκριµένη ταχυδροµική αρχή/υπηρεσία αναγνωρίζει ένα αποστολέα ως γνωστό αποστολέα αποκλειστικά βάσει των
κατωτέρω:
α) εξακριβώνει και καταχωρεί την ταυτότητα και διεύθυνση του αποστολέα και των υπαλλήλων των εντεταλµένων να
εκτελούν παραδόσεις εξ ονόµατός του,
β) απαιτεί από τον αποστολέα να δηλώσει ότι προστατεύει τις αποστολές από ανεπίτρεπτες παρεµβολές κατά την
προετοιµασία, αποθήκευση και µεταφορά, και
γ) απαιτεί από τον µεταφορέα:
i) να πιστοποιεί γραπτώς ότι οι ταχυδροµικές αποστολές δεν περιλαµβάνουν απαγορευµένα αντικείµενα απαριθµούµενα στα σηµεία iv) και v) του Προσαρτήµατος,
ii) να αποδέχεται ότι η συσκευασία και τα περιεχόµενα της ταχυδροµικής αποστολής είναι δυνατόν να υφίστανται
τους ελέγχους ασφάλειας που περιγράφονται στο σηµείο 7.3.

7.5.

Μεταφορτωνόµενο ταχυδροµείο
Το µεταφορτωνόµενο ταχυδροµείο που φθάνει αεροπορικώς δεν χρειάζεται να υφίσταται τους ελέγχους ασφαλείας του
σηµείου 7.3, εάν προστατεύεται από ανεπίτρεπτη παρεµβολή στο σηµείο διαµετακόµισης. Το υπόλοιπο µεταφορτωνόµενο
ταχυδροµείο, όπως π.χ. από οδικά ή σιδηροδροµικά µεταφορικά µέσα, το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε ελέγχους
ασφάλειας στο σηµείο αναχώρησης ή καθ' οδόν, υποβάλλεται σε έλεγχο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του σηµείου
7.3 και προστατεύεται από ανεπίτρεπτη παρεµβολή.

8. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
8.1.

Εφαρµογή
Το ταχυδροµείο και τα υλικά των αεροµεταφορέων που µεταφέρονται επί των αεροσκαφών τους υποβάλλονται σε
ελέγχους ασφαλείας πριν τοποθετηθούν στο αεροσκάφος.

8.2.

Ορισµοί
Ως ταχυδροµείο και υλικά νοούνται η εσωτερική αλληλογραφία και τα εσωτερικώς αποστελλόµενα υλικά, όπως π.χ.
έγγραφα, εφόδια, ανταλλακτικά συντήρησης, εφόδια τροφοδοσίας και καθαρισµού και άλλα αντικείµενα, τα οποία
προορίζονται για παράδοση στην ίδια ή σε συµβεβληµένη οργάνωση προκειµένου να χρησιµοποιηθούν κατά τις εργασίες
του αεροµεταφορέα.

8.3.

Έλεγχοι ασφαλείας
Οι τυχόν αποστολές, µέσω του αεροµεταφορέα, ταχυδροµείου της επιχείρησης («co-mail») και υλικών της επιχείρησης
(«co-mat») υπόκεινται στα εξής µέτρα:
α) έλεγχο και έλεγχο ασφαλείας προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι δεν έχουν παρεισαχθεί απαγορευµένα αντικείµενα στις
αποστολές της επιχείρησης, και
β) δεν αφήνονται αφύλακτα πριν φορτωθούν στο αεροσκάφος,
Οι αεροµεταφορείς διασφαλίζουν ότι τυχόν άλλες «co-mail» ή «co-mat» αποστολές που πραγµατοποιεί για λογαριασµό
του µεταφορέα συµβεβληµένος οργανισµός, όπως είναι η τροφοδοσία, τα αποθέµατα, υλικά καθαρισµού και άλλα υλικά,
και όχι µόνο αυτά, που παρέχουν προµηθευτές συµβεβληµένης εταιρίας, υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας προτού
φορτωθούν στο αεροσκάφος.
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9. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
9.1.

Εφαρµογή
Η τροφοδοσία, τα αποθέµατα και τα εφόδια για το αεροσκάφος, του αεροµεταφορέα, υφίστανται ελέγχους ασφαλείας
προκειµένου να αποτρέπεται η φόρτωση απαγορευµένων αντικειµένων στο αεροσκάφος.

9.2.

Έλεγχοι ασφαλείας
1. Οι προµηθευτές τροφοδοσίας του αεροµεταφορέα, αποθεµάτων και εφοδίων εφαρµόζουν ελέγχους ασφαλείας για να
αποτρέψουν την εισαγωγή απαγορευµένων αντικειµένων στα εφόδια τροφοδοσίας που πρόκειται να φορτωθούν στο
αεροσκάφος. Λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα ασφαλείας:
α) διορισµός υπαλλήλου ασφαλείας, υπεύθυνου για την εφαρµογή και την εποπτεία της ασφάλειας στην εταιρία,
β) υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας κατά την πρόσληψη προσωπικού,
γ) όλο το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε περιοχές περιορισµένης πρόσβασης συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις
για τους ελέγχους του ιστορικού και τις οδηγίες που εκδίδει η αερολιµενική αρχή,
δ) η εταιρία αποτρέπει κάθε ανεπίτρεπτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της, και τα εφόδια,
ε) εάν η εταιρία βρίσκεται εκτός αερολιµένα, τα εφόδια µεταφέρονται µε κλειδωµένα ή σφραγισµένα οχήµατα, και
στ) η διεκπεραίωση και η διακίνηση των αποθεµάτων και εφοδίων εκτελείται από προσωπικό που έχει προσληφθεί και
εκπαιδευθεί ορθά.
2. Μετά την παραλαβή, τα αποθέµατα και τα εφόδια ελέγχονται δειγµατοληπτικά.
3. Τα αποθέµατα και εφόδια εταιρείας η οποία δεν έχει υποστεί τα µέτρα ελέγχου ασφαλείας της παραγράφου 1 δεν
φορτώνονται στο αεροσκάφος.

10. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
10.1. Εφαρµογή και στόχος
Οι αεροµεταφορείς και οι επιχειρήσεις καθαρισµού λαµβάνουν µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα υλικά καθαρισµού, τα
αποθέµατα και η τροφοδοσία του αεροµεταφορέα που φορτώνονται στο αεροσκάφος δεν περιέχουν απαγορευµένα
αντικείµενα που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους.
10.2. Έλεγχοι ασφαλείας
1. Οι προµηθευτές υπηρεσιών καθαρισµού του αεροµεταφορέα, αποθεµάτων και εφοδίων εφαρµόζουν ελέγχους ασφαλείας για να αποτρέψουν την εισαγωγή απαγορευµένων αντικειµένων στα εφόδια καθαρισµού που πρόκειται να
επιβιβαστούν στο αεροσκάφος.
Λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα ασφαλείας:
α) ∆ιορισµός υπαλλήλου ασφαλείας, υπεύθυνου για την εφαρµογή και την εποπτεία της ασφάλειας στην εταιρία,
β) υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας κατά την πρόσληψη προσωπικού,
γ) όλο το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε περιοχές περιορισµένης πρόσβασης συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις
για τους ελέγχους του ιστορικού και τις οδηγίες που εκδίδει η αερολιµενική αρχή,
δ) η εταιρία αποτρέπει κάθε ανεπίτρεπτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της,
ε) εάν η εταιρία βρίσκεται εκτός αερολιµένα, τα εφόδια καθαρισµού µεταφέρονται στο αεροσκάφος µε κλειδωµένα ή
σφραγισµένα οχήµατα,
στ) η διεκπεραίωση και η διακίνηση των εφοδίων καθαρισµού εκτελείται από προσωπικό που έχει προσληφθεί και
εκπαιδευθεί ορθά, και
ζ) ο έλεγχος ασφαλείας των εφοδίων καθαρισµού διενεργείται προ του «co-mailing» των εφοδίων σε άλλο προορισµό.
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2. Μετά την παραλαβή, τα εφόδια καθαρισµού ελέγχονται δειγµατοληπτικά.
3. Τα εφόδια εταιρείας η οποία δεν συµµορφούται µε τα µέτρα ελέγχου ασφαλείας της παραγράφου 1 δεν φορτώνονται
στο αεροσκάφος.

11. ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
11.1. Έλεγχοι ασφαλείας
1. Στους αερολιµένες τα αεροσκάφη της γενικής αεροπορίας δεν πρέπει να σταθµεύουν σε µικρή απόσταση από
αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται για εµπορικές πτήσεις, για να αποφεύγεται η παραβίαση των µέτρων ασφαλείας
που εφαρµόζονται στα ανωτέρω αεροσκάφη και στις αποσκευές, το φορτίο και το ταχυδροµείο που φορτώνονται.
2. Πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα για τον διαχωρισµό των επιβατών των εµπορικών πτήσεων που έχουν υποστεί έλεγχο
ασφαλείας από τους επιβαίνοντες σε αεροσκάφη της γενικής αεροπορίας, σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια:
α) στους κύριους αερολιµένες υπάρχει ειδική διαµόρφωση του χώρου ή/και εφαρµόζονται µέτρα ασφαλείας για να
εµποδίζεται η ανάµιξη αναχωρούντων και αφικνούµενων επιβαινόντων αεροσκαφών γενικής αεροπορίας µε επιβάτες
που έχουν ήδη υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας,
β) εφόσον είναι δυνατόν, οι αναχωρούντες και οι αφικνούµενοι επιβαίνοντες σε αεροσκάφη γενικής αεροπορίας
πρέπει να διέρχονται από χωριστό τερµατικό σταθµό γενικής αεροπορίας και επίσης, όταν επιβιβάζονται ή
αποβιβάζονται στο χώρο στάθµευσης αεροσκαφών, είτε να διαχωρίζονται από άλλους επιβάτες που έχουν ήδη
υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, είτε να µεταφέρονται µε ειδικό λεωφορείο ή πούλµαν, είτε να είναι υπό συνεχή
επιτήρηση·
γ) εάν δεν υπάρχει χωριστός τερµατικός σταθµός, οι επιβαίνοντες σε αεροσκάφη γενικής αεροπορίας πρέπει είτε:
i) να διέρχονται από χωριστό τµήµα του κτιρίου του τερµατικού σταθµού και να συνοδεύονται ή να µεταφέρονται µε λεωφορείο ή πούλµαν από και προς το αεροσκάφος,
ii) να υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας πριν την είσοδό τους στην περιοχή περιορισµένης πρόσβασης, αν είναι
αναπόφευκτη η διέλευση από περιοχές περιορισµένης πρόσβασης του κτιρίου του τερµατικού σταθµού, ή
iii) να υπόκεινται σε άλλους ελέγχους ασφαλείας µε τους οποίους επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσµα ανάλογα µε
τις τοπικές συνθήκες.

12. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
12.1. Εθνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης αεροπορικής ασφάλειας
Εκάστη αρµοδία αρχή εκπονεί και εφαρµόζει ένα εθνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης αεροπορικής ασφάλειας προκειµένου τα
πληρώµατα και το προσωπικό εδάφους να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις περί αεροπορικής ασφάλειας και να αντιδρούν σε
παράνοµες ενέργειες κατά της αεροπορίας.
12.2. Προσωπικό ασφαλείας
1. Το Εθνικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Αεροπορικής Ασφάλειας θα πρέπει να περιλαµβάνει την επιλογή, την απόκτηση
προσόντων, την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και τη δηµιουργία επαγγελµατικής συνείδησης του προσωπικού ασφαλείας. Τα άτοµα τα οποία ασκούν είτε εξ ολοκλήρου είτε εν µέρει καθήκοντα ασφαλείας στα πλαίσια της επαγγελµατικής τους απασχόλησης, οφείλουν να πληρούν τις εξής απαιτήσεις όπως ορίζονται από την αρµόδια αρχή:
α) Τα στελέχη που εκπονούν και παρέχουν εκπαίδευση ασφαλείας για το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό
εδάφους των αεροµεταφορέων και των αερολιµένων πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, γνώσεις
και πείρα, τα οποία περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
i) εκτενή πείρα σε εργασίες αεροπορικής ασφαλείας,
ii) πιστοποίηση εγκεκριµένη από την αρµόδια εθνική αρχή, ή άλλη ισοδύναµη έγκριση από την αρµόδια εθνική
αρχή, και
iii) γνώσεις στους εξής τοµείς:
1. συστήµατα ασφαλείας και έλεγχο πρόσβασης,
2. ασφάλεια στο έδαφος και εν πτήσει,
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3. έλεγχος πριν την επιβίβαση,
4. ασφάλεια αποσκευών και φορτίου,
5. ασφάλεια του αεροσκάφους και έρευνες,
6. όπλα και απαγορευµένα αντικείµενα,
7. επισκόπηση τροµοκρατικών ενεργειών, και
8. άλλοι τοµείς και µέτρα που σχετίζονται µε τα θέµατα ασφαλείας τα οποία κρίνονται κατάλληλα για την
αύξηση της ευαισθητοποίησης στο συγκεκριµένο πεδίο.
β) Τα στελέχη και οι εκπαιδευτές που συµµετέχουν και είναι αρµόδιοι για την εκπαίδευση ασφαλείας του προσωπικού
ασφαλείας και του προσωπικού εδάφους του αερολιµένα παρακολουθούν ετήσια µετεκπαίδευση σε θέµατα αεροπορικής ασφάλειας και των πλέον πρόσφατων εξελίξεων.
2. Εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας:
Το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να έχει εκπαιδευτεί για την ανάληψη των καθηκόντων που του ανατίθενται. Η
εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τους εξής τοµείς ασφαλείας:
1. τεχνολογία και τεχνικές ελέγχου ασφαλείας
2. διεξαγωγή ελέγχων στα σηµεία ελέγχου
3. τεχνικές έρευνας του θαλάµου επιβατών και του χώρου αποσκευών
4. συστήµατα ασφαλείας και έλεγχο πρόσβασης,
5. έλεγχο πριν την επιβίβαση,
6. ασφάλεια αποσκευών και φορτίου,
7. ασφάλεια αεροσκάφους και έρευνες,
8. όπλα και αντικείµενα υπό περιορισµό,
9. επισκόπηση τροµοκρατικών ενεργειών, και
10. άλλα πεδία και µέτρα που σχετίζονται µε τα θέµατα ασφαλείας τα οποία κρίνονται κατάλληλα για την αύξηση
της ευαισθητοποίησης στο συγκεκριµένο πεδίο.
Το πεδίο της εκπαίδευσης µπορεί να διευρύνεται ανάλογα µε τις ανάγκες αεροπορικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές
εξελίξεις. Η αρχική περίοδος εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας δεν µπορεί να είναι βραχύτερη από την περίοδο
που συνιστά η ∆ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ).
3. Πιστοποίηση του προσωπικού ασφαλείας:
Το προσωπικό ασφαλείας εγκρίνεται ή πιστοποιείται από την αρµόδια εθνική αρχή.
4. Επαγγελµατική συνειδητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας:
Λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό ασφαλείας έχει υψηλή επαγγελµατική συνείδηση ούτως ώστε να είναι αποτελεσµατικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
12.3. Λοιπό προσωπικό
Το πρόγραµµα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του ιπτάµενου πληρώµατος και του προσωπικού εδάφους του
αερολιµένα, το οποίο περιλαµβάνει αρχική και επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση, εφαρµόζεται για όλο το ιπτάµενο προσωπικό και το προσωπικό εδάφους των αεροµεταφορέων και των αερολιµένων. Η εκπαίδευση συµβάλλει στην µεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση σε θέµατα ασφαλείας, καθώς και στη βελτίωση των υπαρχόντων συστηµάτων ασφαλείας. Το πρόγραµµα
περιλαµβάνει τις εξής συνιστώσες:
1. συστήµατα ασφαλείας και έλεγχος πρόσβασης,
2. ασφάλεια στο έδαφος και εν πτήσει,
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3. έλεγχος πριν την επιβίβαση,
4. ασφάλεια αποσκευών και φορτίου,
5. ασφάλεια αεροσκάφους και έρευνες,
6. όπλα και αντικείµενα υπό περιορισµό,
7. συνολική θεώρηση τροµοκρατικών ενεργειών,
8. άλλα πεδία και µέτρα που σχετίζονται µε τα θέµατα ασφαλείας τα οποία κρίνονται κατάλληλα για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης στο συγκεκριµένο πεδίο.
Τα µαθήµατα εκπαίδευσης ασφαλείας για όλο το προσωπικό εδάφους των αερολιµένων και των αεροµεταφορέων, το
οποίο έχει πρόσβαση σε χώρους ασφαλείας περιορισµένης πρόσβασης, σχεδιάζεται για διάρκεια 3 τουλάχιστον ωρών
διδασκαλίας και 1 ώρας πρακτικής άσκησης.

13. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την αεροπορική ασφάλεια πρέπει να έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές του κεφαλαίου τούτου.
13.1. Εξοπλισµός ανίχνευσης µεταλλικών αντικειµένων
1. Πύλες ανίχνευσης µεταλλικών αντικειµένων
Οι πύλες ανίχνευσης µεταλλικών αντικειµένων που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των επιβατών στους αερολιµένες
πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
α) Α σ φ ά λ ε ι α
i) Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι ικανός να ανιχνεύει, υπό όλες τις προβλέψιµες συνθήκες, αντικείµενα, ακόµη και
µικρά, από διάφορα µέταλλα µε µεγαλύτερη ευαισθησία στα σιδηρούχα µέταλλα.
ii) Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι ικανός να ανιχνεύει µεταλλικά αντικείµενα ανεξάρτητα από τον προσανατολισµό
τους και τη θέση τους στην πύλη.
iii) Η ευαισθησία του εξοπλισµού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφη µέσα σε όλη την πύλη, και
πρέπει να παραµένει σταθερή και να ελέγχεται κατά περιόδους.
β) Α π α ι τ ή σ ε ι ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
Η λειτουργία του εξοπλισµού δεν πρέπει να επηρεάζεται από το περιβάλλον του.
γ) Έ ν δ ε ι ξ η σ υ ν α γ ε ρ µ ο ύ
Η ανίχνευση µετάλλων πρέπει να επισηµαίνεται αυτόµατα, χωρίς να επαφίεται τίποτα στη διακριτική ευχέρεια του
χειριστή (σύστηµα ένδειξης go/no go):
δ) Χ ε ι ρ ι σ τ ή ρ ι α
i) Ο εξοπλισµός, καθώς και η ένταση του ηχητικού σήµατος συναγερµού, πρέπει να είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται προκειµένου να πληρούνται όλες οι προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις ανίχνευσης.
ii) Τα χειριστήρια για τη ρύθµιση των επιπέδων ανίχνευσης πρέπει να είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να αποτρέπεται
η πρόσβαση χωρίς άδεια. Οι ρυθµίσεις πρέπει να επισηµαίνονται µε σαφήνεια.
ε) Ρ ύ θ µ ι σ η τ η ς ε υ α ι σ θ η σ ί α ς
Μη εξουσιοδοτηµένα άτοµα δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ρύθµισης της ευαισθησίας.
2. Φορητοί ανιχνευτές µετάλλων
Οι φορητοί ανιχνευτές µετάλλων που χρησιµοποιούνται στον έλεγχο επιβατών πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
α) Ο εξοπλισµός πρέπει να ανιχνεύει µικρές ποσότητες µετάλλου χωρίς άµεση επαφή µε το αντικείµενο υπό όλες τις
προβλέψιµες συνθήκες.
β) Ο εξοπλισµός πρέπει να ανιχνεύει σιδηρούχα και µη σιδηρούχα µέταλλα.
γ) Το πηνίο του ανιχνευτή πρέπει να είναι σχεδιασµένο ούτως ώστε να εντοπίζει εύκολα τη θέση του ανιχνευόµενου
µετάλλου.
δ) Ο εξοπλισµός πρέπει να διαθέτει ηχητικούς ή/και οπτικούς δείκτες συναγερµού.
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13.2. Πρότυπα και διαδικασίες δοκιµής του ακτινοσκοπικού εξοπλισµού
1. ∆υνατότητα εφαρµογής
α) Ε ξ ο π λ ι σ µ ό ς
Οι παρούσες απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραµµές για τον ακτινοσκοπικό εξοπλισµό ασφαλείας ισχύουν για
κάθε ακτινοσκοπική συσκευή που παρέχει στον χειριστή της εικόνα προς ερµηνεία. Στους εξοπλισµούς αυτούς
συµπεριλαµβάνονται οι συµβατικές ακτινοσκοπικές συσκευές, καθώς και οι συσκευές EDS/EDDS που χρησιµοποιούνται για οπτικό έλεγχο.
β) Α ν τ ι κ ε ί µ ε ν α
Παροµοίως οι παρούσες απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραµµές για τον ακτινοσκοπικό εξοπλισµό ασφαλείας
ισχύουν για κάθε αντικείµενο που ελέγχεται, ανεξαρτήτως του είδους ή του µεγέθους του. Κάθε αντικείµενο που
εισέρχεται στο αεροσκάφος, εφόσον πρέπει να ελεγχθεί, ελέγχεται µε τα πρότυπα που περιέχονται στο παρόν
παράρτηµα.
2. Απαιτήσεις επιδόσεων
α) Α σ φ ά λ ε ι α
Ο ακτινοσκοπικός εξοπλισµός επιτρέπει την απαιτούµενη ανίχνευση, η οποία µετράται ως προς την ευκρίνεια, την
εισχώρησης και την διάκριση, προκειµένου να αποτρέπεται η µεταφορά απαγορευµένων αντικειµένων επί του
αεροσκάφους.
β) ∆ ο κ ι µ έ ς
Οι επιδόσεις του εξοπλισµού αξιολογούνται µε τις κατάλληλες διαδικασίες δοκιµής.
γ) Α π α ι τ ή σ ε ι ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
Ο ακτινοσκοπικός εξοπλισµός παρέχει πλήρη εικόνα κάθε αντικειµένου που εισέρχεται στη σήραγγα. ∆εν πρέπει να
αποκρύπτεται καµία γωνία.
Η παραµόρφωση του εικονιζόµενου αντικειµένου πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Ο ιµάντας του µηχανήµατος πρέπει να φέρει ενδείξεις για τον τρόπο τοποθέτησης των αποσκευών ούτως ώστε να
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εικόνα.
Αντίθεση χρωµάτων: ο ακτινοσκοπικός εξοπλισµός πρέπει να αποδίδει διάφορες αποχρώσεις του γκρι χρώµατος
(σάρωση µικρότερου φάσµατος).
Η εικόνα οιουδήποτε µέρους του ελεγχόµενου αντικειµένου πρέπει να απεικονίζεται στην οθόνη τουλάχιστον επί 5
δευτερόλεπτα. Επίσης, ο χειριστής πρέπει να είναι σε θέση να σταµατά τον ιµάντα και, εφόσον χρειάζεται, να
αναστρέφει τη λειτουργία του προκειµένου να εξετάσει καλύτερα το αντικείµενο.
Μέγεθος οθόνης: οι διαστάσεις της οθόνης παρακολούθησης πρέπει να είναι επαρκείς για την άνεση του χειριστού
της (συνήθως 14 ιντσών και άνω).
Χαρακτηριστικά της οθόνης: η οθόνη πρέπει να παρέχει σταθερή εικόνα και πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 800
σειρές (συνήθως 1024 × 1024 pixels, δηλ. οθόνες υψηλής ευκρίνειας).
Όταν χρησιµοποιούνται διπλές οθόνες, η µία είναι µόνον µονόχρωµη.
Ο ακτινοσκοπικός εξοπλισµός δείχνει οπτικά τα υλικά στα οποία δεν µπορεί να εισχωρήσει.
Ο ακτινοσκοπικός εξοπλισµός διαχωρίζει τα οργανικά και ανόργανα υλικά.
Τα συστήµατα παρέχουν αυτόµατη αναγνώριση της απειλής προκειµένου να διευκολύνεται ο χειριστής κατά την
έρευνα.
3. Συντήρηση
∆εν εκτελούνται µη επιτρεπόµενες αλλαγές, ούτε µη επιτρεπόµενη συντήρηση ή επισκευή. ∆εν επιτελείται καµία
αλλαγή στο υλικό ή το λογισµικό του µηχανήµατος χωρίς να επαληθευθεί ότι δεν επηρεάζει δυσµενώς τις επιδόσεις
της εικόνας.
Η σύνθεση του υλικού του ιµάντα δεν µεταβάλλεται χωρίς να επαληθεύεται ότι η µεταβολή αυτή δεν επηρεάζει τις
επιδόσεις της εικόνας.
Εάν υπάρχει πρόσβαση µέσω διαποδιαµορφωτή (modem) για τη συντήρηση ή την αναβάθµιση της συσκευής, η
πρόσβαση ελέγχεται και παρακολουθείται.
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Προσάρτηµα
Κατευθυντήριες γραµµές για την ταξινόµηση απαγορευµένων αντικειµένων
Τα κατωτέρω είναι κατευθυντήριες γραµµές για διαφόρων µορφών όπλα και αντικείµενα υπό περιορισµό, πρέπει όµως να
επικρατεί η κοινή λογική κατά την εκτίµηση του αν ένα αντικείµενο δηµιουργεί υποψίες ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως όπλο.
i) Πυροβόλα όπλα: Οιοδήποτε όπλο που επιτρέπει πυροβολισµό µε έκρηξη ή πεπιεσµένο αέρα ή αέριο, συµπεριλαµβανοµένων
των πιστολιών άφεσης και των πιστολιών φωτοβολίδων.
ii) Μαχαίρια και εργαλεία κοπής: Συµπεριλαµβάνονται οι σπάθες, τα ξίφη, τα κοπίδια, τα µαχαίρια κυνηγίου, τα αναµνηστικά
µαχαίρια, τα αντικείµενα πολεµικών τεχνών, τα επαγγελµατικά εργαλεία και όλα τα µαχαίρια µε λεπίδες µήκους 6
εκατοστών και άνω ή/και τα µαχαίρια που θεωρούνται παράνοµα σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία.
iii) Ρόπαλα: Γκλοπ, αστυνοµικά γκλοπ, ρόπαλα του µπέιζµπολ ή παρεµφερή εργαλεία.
iv) Εκρηκτικές ύλες/πυροµαχικά/εύφλεκτα υγρά/διαβρωτικά υλικά: Κάθε εκρηκτικό ή εµπρηστικό υλικό, το οποίο από µόνο
του ή σε συνδυασµό µε άλλα είδη µπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά. Στα είδη αυτά συµπεριλαµβάνονται τα
εκρηκτικά υλικά, οι πυροκροτητές, τα πυροτεχνήµατα, η βενζίνη, άλλα εύφλεκτα υγρά, τα πολεµοφόδια, κλπ. ή οιοσδήποτε
συνδυασµός των ειδών αυτών. Συµπεριλαµβάνονται επίσης οι διαβρωτικές ή τοξικές ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων των
αερίων, είτε αυτά είναι υπό πίεση είτε όχι.
v) Μέσα εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης: Όλα τα δακρυγόνα αέρια και τα αέρια εξουδετέρωσης και οι παρεµφερείς χηµικές
ουσίες και τα αέρια που περιέχονται σε πιστόλια, θήκες ή άλλα δοχεία, και τα λοιπά µέσα εξουδετέρωσης όπως οι
ηλεκτρονικές συσκευές παράλυσης/ακινητοποίησης.
vi) Λοιπά αντικείµενα: Παγοθραύστες, αλπικές ράβδοι, ξυράφια χειρός και µεγάλα ψαλίδια, τα οποία δεν θεωρούνται συνήθως
θανατηφόρα ή επικίνδυνα όπλα αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως όπλα, όπως επίσης και τα παιχνίδια ή τα ψεύτικα
όπλα και χειροβοµβίδες.
vii) Αντικείµενα οιουδήποτε είδους που µπορούν εύλογα να δηµιουργήσουν υποψίες ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
προσοµοίωση θανατηφόρου όπλου· τέτοια είδη είναι, ενδεικτικά: αντικείµενα που οµοιάζουν µε εκρηκτικές συσκευές ή
άλλα αντικείµενα που µπορούν να έχουν την εµφάνιση όπλου ή επικίνδυνου αντικειµένου.
viii) Αντικείµενα και ουσίες χηµικής/βιολογικής επίθεσης: Οι δυνατότητες χηµικών ή βιολογικών επιθέσεων περιλαµβάνουν τη
χρήση χηµικών ή βιολογικών παραγόντων για διάπραξη αδικηµάτων. Στους παράγοντες αυτούς περιλαµβάνονται µεταξύ
άλλων ο υπερίτης, το v.x., το χλώριο, το sarin, το υδροκυάνιο, ο άνθραξ, η αλλαντίαση, ο ευλογιά, η τουλαραιµία και το
v.h.f.
Αντικείµενα που φαίνονται να έχουν τη φύση της χηµικής ή βιολογικής ουσίας, ή σχετικές υπόνοιες, πρέπει πάραυτα να
αναφέρονται στις αερολιµενικές, αστυνοµικές, στρατιωτικές ή άλλες αρµόδιες αρχές και να αποµονώνονται από τους
δηµόσιους τερµατικούς χώρους.
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