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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η παρουσία της Πολιτικής Αεροπορίας διεθνώς
καθώς και η δραστηριότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην χώρα µας.
Συγκεκριµένα εξετάζονται τα ιστορικά στοιχεία, το διεθνές περιβάλλον, το νοµικό
καθεστώς, η οργανωτική δοµή, η λειτουργία, οι υπηρεσίες που παρέχονται, το ανθρώπινο
δυναµικό, η ποιότητα των υπηρεσιών και οι σχέσεις µε τρίτους.
Υπό τον όρο Πολιτική Αεροπορία, σε αντιδιαστολή µε την Πολεµική Αεροπορία
χαρακτηρίζεται το σύνολο όλων των ειδών πτήσεων και των πτητικών µέσων που
επιχειρούν για ειρηνικούς σκοπούς, καθώς και το σύνολο των υποδοµών που τις
υποστηρίζουν.
Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό η Πολιτική Αεροπορία διακρίνεται σε τέσσερις
βασικές κατηγορίες:
•
•
•
•

Αεροπορία µεταφορών ή Αεροπορικές µεταφορές,
Αεροπορία επιστηµονική,
Αεροπορία εκπαιδευτική, και
Αεροπορία ειδικών επιχειρήσεων, κοινωφελούς κυρίως χαρακτήρα (π.χ.
δασοπυρόσβεση, περιπολίες, αεροδιάσωση, αεροφωτογράφιση, αεραθλητισµό
κ.λπ.).

Οι παραπάνω κατηγορίες καλύπτονται από πλήθος νόµων και διαταγµάτων τόσο
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου όσο και των εσωτερικών εθνικών νοµοθεσιών που καθορίζουν όλα
τα επιµέρους σχετικά θέµατα, καλούµενα στο σύνολό τους Αεροπορικό ∆ίκαιο.
Ειδικότερα για την προαγωγή και ασφάλεια αυτών των κατηγοριών έχουν
συγκροτηθεί διεθνείς οργανισµοί όπως π.χ. οι ICAO, IATA, κ.ά., καθώς και εθνικοί των
χωρών, όπως π.χ. η ελληνική ΥΠΑ, που τις εποπτεύουν.
1.ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ
Οι αεροπορικές µεταφορές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο αποτελούν
σηµαντικό αλλά και ευαίσθητο τοµέα της οικονοµικής δραστηριότητας και πολιτικής
ανάπτυξης µιας χώρας.
Η ανάπτυξη των αεροµεταφορών, από τις αρχές του εικοστού αιώνα διαπέρασε
από ποικίλα στάδια ακολουθώντας κυρίως την τεχνολογική εξέλιξη αλλά και την ανάγκη
των κρατών για οµοιόµορφη ρύθµιση των κανόνων που διέπουν τις εθνικές και διεθνείς
µεταφορές, έτσι ώστε να µην υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών
σε ζητήµατα όπως αυτό της ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέα και της προστασίας
των επιβατών που διακινούνται µε αεροσκάφος από τόπο σε τόπο.
Το καθεστώς των διµερών κρατικών συµφωνιών, που θεµελιώθηκε µε τη "∆ιεθνή
Σύµβαση του Σικάγου" του 1944 µε βάση τις οποίες λειτουργούν οι τακτικές αεροπορικές
µεταφορές σε παγκόσµιο επίπεδο, παραχώρησε σταδιακά τη θέση του σε ένα καθεστώς
απελευθέρωσης των αεροπορικών µεταφορών.
Το νοµικό καθεστώς στον διεθνή εναέριο χώρο ρυθµίστηκε µε µία σειρά διεθνών
συµβάσεων µε στόχο την ενοποίηση των διατάξεων σχετικών µε την διεθνή
αεροµεταφορά.
Με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης συνήλθε στην Βαρσοβία στις
4/10/1929 διεθνής σύσκεψη του Ιδιωτικού Αεροπορικού ∆ικαίου η οποία υιοθέτησε
σύµβαση για την ενοποίηση κανόνων σχετικών προς την διεθνή αεροπορική µεταφορά.
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Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ (12/10/1929)
Η ταχύτατη εξέλιξη και ανάπτυξη των αεροµεταφορών είχε σαν αποτέλεσµα την
υπογραφή µιας σειράς πρωτοκόλλων και συµβάσεων που τροποποιούν και βελτιώνουν
την Σύµβαση Βαρσοβίας και αυτά είναι :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΓΗΣ 1955
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΟΥΑ∆ΑΛΑΧΑΡΑΣ 1961
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑΣ 1971
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1975
Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που απορρέουν από όλα τα προηγούµενα
διαπιστώθηκε η ανάγκη ∆ιεθνούς Τυποποίησης, Συναντίληψης και Συµφωνίας µεταξύ
όλων των κρατών – µελών για µεγαλύτερη ασφάλεια πτήσεων.
Η Σύµβαση περιλαµβάνει 41 άρθρα και 5 βασικά κεφάλαια.
Α.1. Σκοπός και ορισµοί
Βασικός σκοπός της Σύµβασης ήταν η ενοποίηση κανόνων σχετικών προς την
διεθνή αεροπορική µεταφορά.
Οι ορισµοί επέβαλαν την αποδοχή των κανόνων σχετικών µε την Πολιτική Αεροπορία.
Έτσι οριστήκαν από το τι είναι αεροσκάφος, τι είναι αεροπορική οδός, τι είναι αεροδρόµιο
µέχρι και τι είναι ευθύνη αεροµεταφορέα έναντι τρίτων.
Α.2. Τίτλοι µεταφοράς
Οριστήκαν οι τίτλοι µεταφοράς, τα εισιτήρια µεταφοράς επιβατών, το δελτίο
αποσκευών και οι φορτωτικές µεταφοράς εµπορευµάτων µε συγκεκριµένους ορούς που
αφορούν τα δυο συµβαλλόµενα µέρη
Επιβάτη – Αεροµεταφορέα
Αποστολέα εµπορεύµατος – Αεροµεταφορέα – παραλήπτη
Επίσης επιτράπηκε στις τακτικές αεροπορικές εταιρείες η ενσωµάτωση του
δελτίου αποσκευών στο εισιτήριο του επιβάτη.

Α.3. Όριο Ευθύνης του αεροµεταφορέα
Καθιερώθηκε για τον αεροµεταφορέα η «γνησία αντικειµενική ευθύνη» υπό τον ορό
ότι το γεγονός το οποίο προκάλεσε τον θάνατο ή την σωµατική βλάβη του επιβάτη συνέβη
επί του αεροσκάφους η κατά την διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης ή αποβίβασης1.
Καθοριστήκαν ποσοτικά όρια ευθύνης του αεροµεταφορέα στις εξής περιπτώσεις :
Θανάτου ή σωµατικής βλάβης επιβάτη
Σε καθυστερήσεις πτήσεων
Καταστροφή ή απώλεια αποσκευών
Καταστροφή ή απώλεια φορτίου
Τα ποσοτικά όρια ευθύνης τροποποιούνται και προσαρµόζονται µέχρι και σήµερα
µετά από συµφωνία των κρατών µελών.

1

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη του αεροµεταφορέως σε
περίπτωση ατυχήµατος
Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 285 της 17/10/1997 σ. 0001 - 0003
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Τέλος συµφωνήθηκε ότι ο αεροµεταφορέας δεν µπορεί να επικαλεστεί υπέρ αυτού
τα προαναφερθέντα όρια ευθύνης εφόσον αποδειχθεί ότι η ζηµιά ήταν αποτέλεσµα
πράξεως ή παραλείψεως που περιέχουν δόλο ή βαριά αµέλεια.
Στις περιπτώσεις αυτές οι αποζηµιώσεις ορίζονται από τα αρµόδια δικαστήρια.
Α.4. ∆ιατάξεις για συνδυασµένες πτήσεις
Από τις εξελίξεις
στον τοµέα της αεροπορικής εκµετάλλευσης προέκυψαν
ευρύτερες συνεργασίες µεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και για πρώτη φορά έγινε
αποδεκτή η µέθοδος ανταλλαγής αεροσκαφών η οποία και διαδόθηκε µεταγενέστερα.
Έτσι πλέον καθορίζονται οι οροί «Συµβαλλόµενος µεταφορεύς» και «εκτελών
µεταφορεύς» όπου καθορίζεται και η έκταση ευθύνης του καθενός, δηλαδή του µεν
συµβαλλοµένου µεταφορέα για ολόκληρη την µεταφορά του δε εκτελούντος µεταφορέα
για το συγκεκριµένο σκέλος της µεταφοράς.
Συµπερασµατικά ο συµβαλλόµενος µεταφορέας είναι ένας ενώ ο εκτελών µπορεί να
είναι πέραν του ενός ( δυο ή τρεις κλπ)
Α.5. Γενικές και τελικές διατάξεις
Η Σύµβαση κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος µε τον Ν.5017/1931 και εφαρµόζεται
στις αεροπορικές µεταφορές επιβατών και φορτίου εντός της Ελλάδας2.

Β. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ (1944)
Με την Σύµβαση του Σικάγο ορίστηκαν τα εξής:
Β.1. Οι ελευθερίες του αέρα µεταξύ των κρατών – µελών
Ελευθερίες του αέρα είναι οι συµφωνίες που καθορίζουν τα δικαιώµατα κινήσεως
(Traffic rights) των αεροπορικών εταιρειών µεταξύ των διαφόρων κρατών που εκτελούν
δροµολόγια καθώς επίσης και τα τεχνικά δικαιώµατα.
α. πρώτη ελευθερία.
Κάθε κράτος µέλος υποχρεούται να επιτρέπει την υπέρπτησης από τον εναέριο χώρο
του αεροσκάφους αλλού κράτους µέλους.
β. ∆εύτερη ελευθερία
Κάθε κράτος µέλος υποχρεούται να δέχεται χωρίς άδεια σε αεροδρόµιο του, αεροσκάφος
άλλου κράτους µέλους όταν δηλώνει κατάσταση ανάγκης.
γ. Τρίτη ελευθερία.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποβιβάζει σε άλλο κράτος µέλος επιβάτες, φορτίο και
ταχυδροµείο.
δ. Τέταρτη ελευθερία.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιβιβάζει από άλλο κράτος επιβάτες, φορτίο και
ταχυδροµείο.
2

Νόµος 5017 «ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158 - 13.06.1931
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ε. Πέµπτη ελευθερία.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να µεταφέρει επιβάτες , φορτίο και ταχυδροµείο σε άλλο
κράτος µέσω τρίτου κράτους µέλους (πχ πτήση Παρίσι – Θεσ/νικη –Λάρνακα).
στ. Έκτη ελευθερία.
Σύµφωνα µε αυτή επιβάτες ταχυδροµείο και εµπορεύµατα µεταφέρονται από ένα
σηµείο αναχώρησης σε µια ξένη χώρα Α προς ένα άλλο σηµείο προορισµού σε µια άλλη
ξένη χώρα Β δια µέσου µιας χώρας Γ στην οποία ανήκει η αεροπορική εταιρεία που
διεκπεραιώνει το δροµολόγιο.
Β.2. Οι αεροπορικές οδοί και τα αεροδρόµια
Καθοριστήκαν και δηµοσιευτήκαν οι αεροπορικές οδοί στους εναέριους χώρους των
κρατών µελών. Οι αεροπορικές οδοί ορίζονται έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσµατικότερος
και ασφαλέστερος διαχωρισµός των αεροσκαφών οριζόντια και κάθετα. Έτσι αυξάνεται η
χωρητικότητα του διεθνούς εναερίου χώρου και εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων.
Επίσης ορίζονται τα ∆ιεθνή Αεροδρόµια και δηµοσιεύονται τα χαρακτηριστικά τους
και τα δεδοµένα του στο A.I.P. (AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION).
Β.3. Τα επιβαλλόµενα τέλη
Κάθε κράτος µέλος καθορίζει το ύψος των επιβαρύνσεων (τελών) για την χρήση του
εναερίου χώρου του της χρήσης των αεροδροµίων του και των διευκολύνσεων που
παρέχει. Έτσι τα βασικά τέλη ορίστηκαν σε:
Τέλη υπέρπτησης
Τέλη χρήσης αεροδροµίου
Τέλη παραµονής στον αερολιµένα
Στην εξέλιξη των αεροµεταφορών και των διευκολύνσεων που παρέχονται από
κράτη µέλη στα αεροδρόµια και αφορούν την ασφάλεια πτήσεων (safety & security)
ορίστηκαν διάφορα τέλη από κάθε κράτος.
Β.4. Η δυνατότητα κυρώσεων από κράτος – µέλος σε αεροπορικές εταιρείες
Με την Σύµβαση του Σικάγο3 κάθε συµβαλλόµενο κράτος επιφυλάσσεται να
ακυρώσει πιστοποιητικό ή άδεια επιχείρησης αεροπορικών µεταφορών σε κάθε
περίπτωση που η επιχείρηση δεν συµµορφώνεται µε τους νόµους του κράτους πάνω από
το έδαφος του οποίου πετάει ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η σύµβαση
αυτή.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε κράτος µέλος να επιβάλλει κυρώσεις σε εταιρείες και
αεροσκάφη άλλου κράτους µέλους σε περίπτωση παράβασης της νοµοθεσίας σε
αεροδρόµιο του πρώτου κράτους µέλους.

Γ. Η Ι∆ΡΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ICAO (Μόντρεαλ 1944)
Τα κράτη δηµιούργησαν τον ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας ICAO
(International Civil Aviation Organization), για να υπάρξει ο φορέας µέσω του οποίου
3

Νόµος 211 «ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝ ΣΙΚΑΓΩ ΤΗ 7Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1944 ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35 - 28.02.1947
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µπορεί να επιτευχθεί η απαραίτητη διεθνής συναντίληψη και συµφωνία. Ο συνολικός
αριθµός µελών του ∆ΟΠΑ περιλαµβάνει περισσότερα από εκατό πενήντα ανεξάρτητα
κράτη.
Με την υπογραφή µιας συνθήκης το ∆εκέµβρη του 1944, ο ∆ΟΠΑ δηµιουργήθηκε σαν
ένας διακυβερνητικός οργανισµός και το 1947 έγινε µια εξειδικευµένη αντιπροσωπεία σε
σχέση µε τα Ηνωµένα Έθνη.
Η έδρα του είναι το Μόντρεαλ και έχει γραφεία στο Μπανγκόκ, Κάιρο, Ντακάρ, Λίµα,
Πόλη του Μεξικό, Ναϊρόµπι και Παρίσι.
Ο ∆ΟΠΑ αναγνωρίζει εννέα γεωγραφικές περιοχές που πρέπει να αντιµετωπίζονται
εξατοµικευµένα για το σχεδιασµό της παροχής των υπηρεσιών που απαιτούνται στο
έδαφος από τα αεροσκάφη που πετάνε σε αυτές τις περιοχές.
Ο ∆ΟΠΑ
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα την προαγωγή της πολιτικής αεροπορίας στις
αναπτυσσόµενες χώρες.
Το σπουδαιότερο µέσο σε αυτή την προσπάθεια είναι το πρόγραµµα ανάπτυξης των
Ηνωµένων Εθνών. Μέχρι τώρα το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας
του
Οργανισµού σε αυτό το κοµµάτι επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών εδάφους
που απαιτούνται για την πολιτική αεροπορία και ιδιαιτέρα προς τα αεροδρόµια, τον έλεγχο
εναερίας κυκλοφορίας, τις υπηρεσίες επικοινωνιών και µετεωρολογίας.
Γ.1. ICAO (International Civil Aviation Organization)
∆ιεθνής Οργανισµός Πολίτικης Αεροπορίας4
Ιδρύθηκε στις 7/12/1944. Έχει επτά (7) περιφερειακά γραφεία (Το ευρωπαϊκό έχει
έδρα το Παρίσι) και έχει τρία θεσµικά όργανα.
Συνέλευση
Συµβούλιο
Γενική Γραµµατεία
Κύρια δραστηριότητα είναι η τυποποίηση και η καθιέρωση διεθνών προτύπων
(ANΝEXES) που αφορούν την πολιτική αεροπορία.
Κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος µε τον Ν.211/1947.
Γ.2. Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του ICAO είναι:
1.
Να πετύχει την ασφαλή και αποδοτική ανάπτυξη της διεθνούς πολιτικής
αεροπορίας.
2.
Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχεδιασµού και την εκµετάλλευση αεροσκαφών
για ειρηνικούς σκοπούς.
3.
Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη αεροπορικών γραµµών, αεροδροµίων και
αεροναυτιλιακών βοηθηµάτων στην διεθνή πολιτική αεροπορία.
4.
Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λαών του κόσµου για ασφαλείς τακτικές
επαρκείς και οικονοµικές µεταφορές.
5.
Να παρεµποδίζει την οικονοµική σπατάλη που συνεπάγεται ο αλόγιστος
ανταγωνισµός.
6.
Να εξασφαλίζει τον σεβασµό των δικαιωµάτων όλων των συµβαλλοµένων
κρατών και τις ίσες ευκαιρίες για ίδρυση και λειτουργία αεροπορικών επιχειρήσεων.
7.
Να προάγει την ασφάλεια των πτήσεων στην διεθνή πολιτική αεροπορία.

4

http://www2.icao.int/en/Home/default.aspx
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Γ.3.Καθιέρωση διεθνών προτύπων διαδικασιών και τυποποίησης για την
ασφάλεια των πτήσεων
Μια από τις κύριες δραστηριότητες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας
(ICAO) είναι η τυποποίηση, η καθιέρωση των ∆ιεθνών Προτύπων, των συνιστώµενων
πρακτικών και διαδικασιών που καλύπτουν τους τεχνικούς τοµείς της αεροπορίας :
Έκδοση πτυχίων και αδειών του προσωπικού, κανόνες αέρος, αεροναυτική
µετεωρολογία, αεροναυτικοί χάρτες, µονάδες µέτρησης, λειτουργία αεροσκάφους,
χαρακτηριστικά εθνικότητας και νηολόγησης, πλοϊµότητα, αεροναυτικές επικοινωνίες,
υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας, έρευνα και διάσωση, έρευνα αεροπορικού ατυχήµατος,
αεροδρόµια, υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών, θόρυβος αεροσκαφών και
εκποµπές καυσαερίων, ασφάλεια και ασφαλής µεταφορά επικινδύνων υλικών.
Αφότου ένα Πρότυπο γίνει αποδεκτό τίθεται σε εφαρµογή στο δικό του έδαφος από
κάθε κράτος µέλος του ICAO.
Γ.4. Νοµοθεσία
Στα πάνω από εκατόν πενήντα κράτη µέλη του ∆ΟΠΑ υπάρχουν πολλές νοµικές
φιλοσοφίες, πολλά διαφορετικά συστήµατα νοµικής επιστήµης. Κατά συνεπεία υπάρχει
ανάγκη για ένα ενοποιηµένο σύστηµα, για την ανάπτυξη ενός κώδικα διεθνούς
αεροπορικού δικαίου.
Ο Οργανισµός είναι υπεύθυνος για την προπαρασκευή των διεθνών συµβάσεων
αεροπορικού δικαίου που περιλαµβάνουν ποικίλα θέµατα όπως η διεθνής αναγνώριση
των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας στο αεροσκάφος, η ζηµιά που γίνεται από το αεροσκάφος
σε τρίτους πάνω στο έδαφος, η ευθύνη του αεροµεταφορέα στους επιβάτες του, τα
εγκλήµατα που διαπράττονται πάνω στο αεροσκάφος και η παράνοµη παρέµβαση στην
πολιτική αεροπορία.
Το σύνταγµα του ∆ΟΠΑ είναι η Σύµβαση περί ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που
συντάχθηκε σε µια σύσκεψη στο Σικάγο το Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 1944 και στην
οποία συµµετέχει κάθε κράτος µέλος του ∆ΟΠΑ.
Συµφωνά µε τους ορούς της σύµβασης, ο Οργανισµός αποτελείται από µια Συνέλευση,
ένα Συµβούλιο περιορισµένης συµµετοχής µε διαφορές δευτερεύουσες επιτροπές και µια
Γραµµατεία. Οι επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου και ο Γενικός Γραµµατέας.
Η Συνέλευση αποτελούµενη από αντιπροσώπους από όλα τα κράτη µέλη είναι το
κυρίαρχο όργανο του ∆ΟΠΑ.

∆. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΚΥΟ

(Κύρωση Ν.∆. 734/71)

Από την υπογραφή της Σύµβασης του Σικάγου το 1944 (ιδρυτική πράξη του ICAO)
και µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50 οι αεροπορικές συγκοινωνίες σε όλη την υφήλιο
πραγµατοποιούνται οµαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Για το σύνολο σχεδόν των
κρατών-µελών του ICAO, την εποχή εκείνη, ο όρος ασφάλεια ταυτιζόταν ολοκληρωτικά µε
την ανάγκη της διατήρησης της οµαλής και κανονικής πτητικής λειτουργίας των πολιτικών
α/φών που εξυπηρετούσαν τις αεροµεταφορές.
Η ανάγκη αυτή µάλιστα αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 44 της Σύµβασης
του Σικάγου που αναφέρει ως βασική επιδίωξη του Συµβουλίου του ICAO την ανάπτυξη
και προαγωγή της ασφάλειας των πτήσεων της διεθνούς αεροναυτιλίας.
Σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα και µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50, από πλευράς
έκνοµων ενεργειών αναφέρεται στα διεθνή εγχειρίδια του ICAO µικρός αριθµός
περιστατικών τα οποία δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στην παγκόσµια αεροπορική
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κοινότητα, αλλά αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά από κοινούς ποινικούς νόµους των
διαφόρων κρατών.
Ορόσηµο στον τοµέα της ασφάλειας της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας αποτέλεσε
η ανατροπή του δικτάτορα Μπατίστα στην Κούβα και η επικράτηση του Φιντέλ Κάστρο.
Μεταξύ των ετών 1958 – 1963 σηµειώθηκε ραγδαία αύξηση κρουσµάτων αεροπειρατών
εν πτήση στα αεροπορικά δροµολόγια που εκτελούνται µεταξύ ΗΠΑ και Κούβας µε
δράστες Κουβανούς αντικαθεστωτικούς.
Τα περιστατικά αυτά επεκτείνονται γρήγορα τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον
διεθνή χώρο, γεγονός που οδηγεί τα κράτη-µέλη του ICAO στην ανάγκη υπογραφής µιας
ξεχωριστής διεθνούς σύµβασης για τη δραστική αντιµετώπιση αυτών των παραβάσεων.
Έτσι το 1963 υπογράφεται στο Τόκιο η πρώτη διεθνής σύµβαση που αφορά το
σύνολο των παραβάσεων και άλλων παράνοµων πράξεων που τελούνται σε α/φη εν
πτήση.
Η Σύµβαση του Τόκιο, (Tokyo Convention), είναι µια αεροπορική διεθνής συνθήκη
που αφορά κυρίως µέτρα κατά της αεροπειρατείας. Συνοµολογήθηκε και υπογράφηκε στο
Τόκιο στις 14 Σεπτεµβρίου του 1963 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 ∆εκεµβρίου του 1969.
Μετά από διάσκεψη που συγκλήθηκε στο Τόκιο υπό την εποπτεία του Συµβουλίου
του ∆ΟΠΑ (ICAO) από τις 20 Αυγούστου µέχρι 14 Σεπτεµβρίου του 1963 και στην οποία
έλαβαν µέρος πέντε διεθνείς οργανισµοί και 61 κράτη-µέλη, συζητήθηκαν διάφορα
τρέχοντα θέµατα ασφαλείας αεροπορικών µεταφορών που δεν προέβλεπαν
προηγούµενες αεροπορικές συνθήκες – συµβάσεις. Με το τέλος της διάσκεψης εκείνης
συνοµολογήθηκε και υπογράφηκε η Σύµβαση του Τόκιο που φέρει τον τίτλο «Περί
παραβάσεων και άλλων τινών πράξεων τελουµένων επί αεροσκαφών».
Η σύµβαση αυτή αν και ήταν προϊόν προηγουµένων σχεδίων (Γενεύης, Μόντρεαλ,
Μονάχου, Ρώµης) υπήρξε ιδιαίτερα σπουδαία στην ασφάλεια των αεροµεταφορών.
Κατ αρχήν έγινε ποινικοποίηση όλων εκείνων των πράξεων που στρέφονται µε
κάθε µέσο και τρόπο στην ασφάλεια των αεροµεταφορών καθώς ακόµη και των
προθέσεων διάπραξής των, ενώ παράλληλα δόθηκαν λύσεις σε πλείστα νοµικά
προβλήµατα όσον αφορά την εθνικότητα του αεροσκάφους, του δράστη, και των
αρµοδιοτήτων των χωρών στον εναέριο χώρο των οποίων εκδηλώθηκε αεροπορικό
αδίκηµα.
Επίσης για πρώτη φορά µε τη σύµβαση αυτή αναγνωρίστηκαν αστυνοµικές εξουσίες
αλλά και ασυλίες των πιλότων των αεροσκαφών στα οποία εκδηλώθηκαν έκνοµες
πράξεις. Η εφαρµογή αυτής της σύµβασης αφορά περισσότερο διεθνείς µεταφορές και όχι
τόσο σε πράξεις που συµβαίνουν εντός εθνικού χώρου κράτους σε αεροσκάφος
εσωτερικών µεταφορών ίδιας εθνικότητας.
Η σύµβαση αυτή έχει υπογραφεί από 148 κράτη, και έχει κυρωθεί από την Ελλάδα
µε το Ν.∆. 734/71. Συνέχεια της παραπάνω διεθνούς σύµβασης ακολούθησαν η Σύµβαση
της Χάγης το 1970, και η Σύµβαση του Μόντρεαλ το 1971.
∆.1.Κυριότερα σηµεία της Σύµβασης
•
Κατοχυρώνεται η ποινική δικαιοδοσία του κράτους εκείνου στα νηολόγια του
οποίου είναι εγγεγραµµένο το αεροσκάφος επί του οποίου έχει τελεστεί
η
παράβαση.
•
Η παράβαση αυτή µπορεί να είναι:
Α. Είτε πράξη του κοινού ποινικού δικαίου (πχ. ανθρωποκτονία, βαριά σωµατική
βλάβη)
Β. Είτε πράξη που µπορεί από µόνη της να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του
α/φους ( πληρώµατος, επιβατών κλπ.)
•
Εξαιρέσεις από τον ανωτέρω κανόνα περί ποινικής δικαιοδοσίας:
Α. Η παράβαση να έλαβε χώρα στο έδαφος άλλου κράτους
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Β. Ο δράστης η το θύµα να είναι υπήκοοι η µόνιµοι κάτοικοι του κράτους αυτού.
Γ. Η τελεσθείσα παράβαση να προβλέπεται από το εσωτερικό δίκαιο του κράτους.
∆. Να προκύπτει τέτοια υποχρέωση από διεθνή πολυµερή συµφωνία.
•
Κατοχυρώνεται και περιγράφεται η εξουσία του κυβερνήτη προκειµένου να
αντιµετωπιστεί η παράνοµη πράξη.
•
Υποχρεώνει κράτη – µέλη σε περιπτώσεις παράνοµης κατάληψης
αεροσκάφους να µεριµνούν για την ασφαλή επιστροφή του στους νόµιµους
κατόχους του.
•
Καθιερώνεται η υποχρέωση των κρατών – µελών να παραλαµβάνουν από
τον κυβερνήτη τους παραβάτες και να κινούν άµεσα διαδικασία εκδίκασης των
παράνοµων πράξεων τους η διαδικασία εκδόσεως του παραβάτη.
Ωστόσο η σύµβαση του Τόκιο δεν αντιµετώπισε ριζικά το πρόβληµα των έκνοµων
ενεργειών στο χώρο των αεροσυγκοινωνιών αφού τόσο στη δεκαετία του ’60 όσο και στις
αρχές της δεκαετίας του ’70 οι τροµοκρατικές ενέργειες αντί να µειώνονται,
πολλαπλασιάζονται εξαιτίας κυρίως του διεθνούς πολιτικού σκηνικού της εποχής εκείνης
(έξαρση του µεσανατολικού ζητήµατος – αραβικές επαναστατικές οργανώσεις κλπ.) και
µάλιστα µε µία ποικιλία µέσων και στόχων, ήτοι παράνοµες καταλήψεις α/φων στον αέρα
ή στο έδαφος, ανατινάξεις α/φων µε εκρηκτικούς µηχανισµούς, βοµβιστικές ενέργειες κατά
αεροπορικών εγκαταστάσεων, επιθέσεις κατά προσώπων σε αεροσταθµούς κλπ.
Η διεθνής αεροπορική κοινότητα επιχειρεί να αντιµετωπίσει την λαίλαπα αυτή µε
δύο ακόµα διεθνείς συµβάσεις και συγκεκριµένα της Χάγης (1970) που αφορά
αποκλειστικά τις αεροπειρατείες και του Μόντρεαλ (1971) που αναφέρεται σε κάθε είδος
έκνοµης ενέργειας πέραν της αεροπειρατείας.
Παρ’ όλα αυτά και µέχρι το 1973 τόσο οι έλεγχοι ασφαλείας επιβατών –
χειραποσκευών, όσο και οι έλεγχοι πρόσβασης προσώπων / οχηµάτων σε µη
ελεγχόµενους χώρους ήταν στη διακριτική ευχέρεια των αερολιµένων και των
αεροπορικών εταιρειών τόσο για πτήσεις εσωτερικού όσο και για πτήσεις εξωτερικού, δεν
ήταν δηλαδή νοµοθετικά επιβεβληµένοι. Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής ήταν επιβάτες
και επισκέπτες να αναµειγνύονται και να συµπορεύονται µαζί µέχρι τα α/φη χωρίς
απολύτως κανένα έλεγχο η διαχωρισµό.
Μόλις το 1973 οι ΗΠΑ, που αποτελούσαν από τότε τον υπ’ αριθµόν 1 στόχο της
διεθνούς τροµοκρατίας, καθιερώνουν νοµοθετικά µε Κανονισµούς της FAA τους
υποχρεωτικούς ελέγχους επιβατών – χειραποσκευών στις αναχωρήσεις των α/φών και
την απαγόρευση µεταφοράς αντικειµένων ικανών ν’ αποτελέσουν µέσο για την διάπραξη
έκνοµων ενεργειών. Ταυτόχρονα θεσµοθετούν την απαγόρευση επιβίβασης για κάθε
άτοµο που αρνείται τέτοιας µορφής ελέγχους.
Ένα χρόνο αργότερα (1974) ο ICAO επιβάλλει τον υποχρεωτικό έλεγχο επιβατών
– χειραποσκευών στις διεθνής πτήσεις µε την υιοθέτηση από το Συµβούλιο του και την
έκδοση του Παραρτήµατος 17 (ANNEX 17).
Το Κεφάλαιο 4.1.1. του ανωτέρου Παραρτήµατος ορίζει ότι κάθε κράτος – µέλος
του ICAO υποχρεούται να λαµβάνει τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα για να εµποδίζει και
απαγορεύει την µεταφορά από επιβάτες όπλων, εκρηκτικών και κάθε άλλου είδους
επικίνδυνου αντικειµένου το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για διάπραξη έκνοµης
ενέργειας.
Αρχικά οι έλεγχοι ασφαλείας πραγµατοποιούνταν µε φυσικό τρόπο (έρευνα µε
χέρια). Από τα µέσα της δεκαετίας του ’70 αρχίζει σιγά – σιγά η εγκατάσταση και χρήση
ηλεκτρονικών µηχανηµάτων όπως τα X-RAYS χειραποσκευών, οι µαγνητικές πύλες
διέλευσης προσώπων και οι φορητοί µεταλλικοί ανιχνευτές.
Στο πρώτο στάδιο της εγκατάστασής τους οι έλεγχοι περιορίζονται µόνο για τους
επιβάτες και τις χειραποσκευές τους, ωστόσο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και αφού οι
χώροι των αερολιµένων διαµορφώθηκαν σε ελεγχόµενους και µη ελεγχόµενους, οι έλεγχοι
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επεκτάθηκαν και σε όλα τα άτοµα (όχι µόνο σε επιβάτες) που δραστηριοποιούνται και
κινούνται σε ευαίσθητους από πλευράς ασφαλείας χώρους.
Η παγίωση της εφαρµογής και η συνεχής αναβάθµιση των συστηµάτων των
ελέγχων ασφαλείας είχε σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του αριθµού των έκνοµων
ενεργειών κατά της πολιτικής αεροπορίας σε παγκόσµιο επίπεδο.
Προς στιγµήν θεωρήθηκε ότι το πρόβληµα της τροµοκρατίας στις αεροµεταφορές
είχε αντιµετωπισθεί τελειωτικά. ∆υστυχώς όµως από το 1985 και έπειτα µια νέα απειλή
κάνει την εµφάνισή της στο χώρο των αεροµεταφορών και εξελίσσεται σιγά – σιγά σε
πραγµατικό εφιάλτη.
Εγκαταλείπονται σταδιακά οι µέχρι τότε γνωστές µέθοδοι εκδήλωσης
τροµοκρατικών ενεργειών και αντικαθίστανται από ανατινάξεις α/φών εν πτήση µε
τοποθέτηση πλαστικών εκρηκτικών σε αποσκευές που µεταφέρονται είτε ασυνόδευτες ως
φορτίο, είτε συνοδευόµενες από ανυποψίαστους επιβάτες.
Από το 1985 και µέχρι τις ηµέρες µας η αεροπορική κοινότητα είδε να χάνονται
δεκάδες α/φη και έχει θρηνήσει εκατοντάδες επιβάτες, θύµατα αυτού του σύγχρονου
εφιάλτη.
Προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό, τα κράτη – µέλη του ICAO
υπέγραψαν το 1991 την Συνθήκη του Μόντρεαλ (που είναι και η τελευταία των συνθηκών
στον τοµέα της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας), η οποία αφορά αποκλειστικά τα
πλαστικά εκρηκτικά και τους τρόπους προστασίας της πολιτικής αεροπορίας από αυτά.
Η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός των ηλεκτρονικών µέσων ελέγχου καθώς και η
εφαρµογή νέων µεσών και µεθόδων όπως τα SNIFFERS, οι βιοανιχνευτές, το
PROFILING µετρίασε δραστικά την συχνότητα τέτοιων περιστατικών. Επιπλέον, πολλές
αεροπορικές εταιρείες σε πτήσεις τους χαρακτηριζόµενες υψηλού κινδύνου άρχισαν να
εφαρµόζουν – µε δικό τους προσωπικό και µε δικά τους µέσα – το µέτρο του 100%
ελέγχου των πάσης φύσεων αποσκευών που µεταφέρονται στα α/φη.
Τα τελευταία χρόνια ο ICAO έκρινε ότι η εφαρµογή του µέτρου 100% ελέγχου
αποσκευών θα έπρεπε να καταστεί υποχρεωτικό για το σύνολο των πτήσεων στο χώρο
της πολιτικής αεροπορίας και µάλιστα ως υποχρέωση και καθήκον όχι πλέον των
αεροπορικών εταιρειών αλλά των κρατών – µελών του.
Οι ∆ιοικητές των πολιτικών αεροποριών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πολιτικής
Αεροπορίας (ECAC) στην 101η ∆ιάσκεψή τους (17/12/1997) δεσµεύθηκαν για την
υποχρεωτική εφαρµογή του ανωτέρω µέτρου για όλους τους Ευρωπαϊκούς αερολιµένες
µε έναρξη εφαρµογής του µέτρου την 31/12/2002.
Για τους ανωτέρω λόγους υπογράφτηκαν διεθνώς µια σειρά από συµβάσεις και
πρωτόκολλα προκειµένου να αντιµετωπιστούν πάσης φύσεως εκνοµες ενέργειες στην
παγκόσµια πολιτική αεροπορία (αεροσκάφη, εγκαταστάσεις αερολιµένων, επιβάτες).

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ( Κύρωση µε το Ν.∆. 1352/73)
Η Σύµβαση5 έχει υπογραφεί από 148 κράτη.
Ε.1.Κυριότερα σηµεία της Σύµβασης
•
•
•

Απαραίτητο συστατικό στοιχείο του αδικήµατος αποτελεί η βία η απειλή βίας.
Το αδίκηµα αφορά τόσο τον δράστη, όσο και τον συνεργό.
Καθορίζεται συντρέχουσα ποινική δικαιοδοσία για την εκδίκαση του αδικήµατος.

5

Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1352
« ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΑΓΗ ΤΗΝ 16ΗΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ∆ΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74 - 31.03.1973
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•
•

•
•

Τα συµβαλλόµενα κράτη υποχρεώνονται να θεσπίσουν δικαιοδοτικά µέτρα για την
αντιµετώπιση τέτοιων παραβάσεων.
Ρυθµίζονται ζητήµατα κράτησης – προανακριτικής διαδικασίας του δράστη και
παράλληλα εξασφαλίζεται το δικαίωµα επικοινωνίας του δράστη µε την Πρεσβεία η
το Προξενείο του.
Παρέχεται στα κράτη – µέλη το διαζευκτικό δικαίωµα είτε να ασκήσουν τα ιδία την
ποινική δίωξη , είτε να εκδώσουν τον δράστη
Υποχρεούνται τα κράτη – µέλη να ενηµερώνουν άµεσα το συµβούλιο του ICAO για
τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η παράβαση, τα ληφθέντα µέτρα, καθώς και
για τα αποτελέσµατα της εκδίκασης του αδικήµατος η της έκδοσης του δράστη.

ΣΤ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Κύρωση µε το Ν.∆.174/73)
Η Σύµβαση6 έχει επικυρωθεί από 149 κράτη.
Περιλαµβάνει µέτρα καταστολής παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας της
Πολιτικής Αεροπορίας. Υπεισέρχεται για πρώτη φορά ο όρος «αεροσκάφος σε
λειτουργία» σε διάκριση από τον όρο «αεροσκάφος σε πτήση».
Αεροσκάφος σε λειτουργία θεωρείται το α/φος από την έναρξη διαδικασίας της
πτήσης από το προσωπικό εδάφους µέχρι και την πάροδο 24 ωρών από την προσγείωση
του.
ΣΤ.1.Κυριότερα σηµεία της Σύµβασης
•
•
•
•
•

Επεκτείνεται η έννοια του όρου «παράνοµη πράξη» αφού για πρώτη φορά γίνεται
λόγος για τοποθέτηση εκρηκτικού µηχανισµού επί εδάφους.
Για πρώτη φορά γίνεται λόγος για τροµοκρατικές επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων
αερολιµένων.
Για πρώτη φορά ποινικοποιειται η περίπτωση της διάδοσης ψευδών πληροφοριών.
Οι παραπάνω παράνοµες πράξεις αφορούν τόσο τον αυτουργό όσο και τον
συνεργό του ακόµη και στο στάδιο της απόπειρας.
Η σύµβαση έχει εφαρµογή τόσο στις διεθνείς όσο και στις πτήσεις εσωτερικού.

Ζ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Κύρωση µε τον Ν.1913/90)
Έχει υπογραφεί από 45 κράτη.
Το Πρωτόκολλο7 αυτό θεωρείται συµπλήρωµα της προηγουµένης Σύµβασης του
Μόντρεαλ για την καταστολή παρανόµων πράξεων βίας σε αερολιµένες που εξυπηρετούν
την διεθνή πολιτική αεροπορία και πρόσθεσε δυο νέα στοιχεία διευρύνοντας ακόµη
περισσότερο τον όρο «παράνοµη πράξη».
Συγκεκριµένα:
1. Θεωρεί ως έκνοµη κολαζοµενη ενέργεια κάθε πράξη βίας εναντίον προσώπου σε
αερολιµένα που εξυπηρετεί διεθνείς πτήσεις.
2. Θεωρεί ως εκνοµη ενέργεια κάθε πράξη βίας που προκαλεί σοβαρές ζηµιές στις
εγκαταστάσεις του Αερολιµένα ή σε σταθµευµένα αεροσκάφη.
6

Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 174
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 248 - 28.09.1973 «ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΥΜΒΑΣΕΩΣ ∆ΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
7
Νόµος 1913 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 177 - 17.12.1990
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
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Ζ.1.Κυριότερα σηµεία της Σύµβασης
•
•

•

Επιβάλλεται σε κάθε κράτος – µέλος η υποχρέωση να απαγορεύει και να εµποδίζει
την παραγωγή µη σεσηµασµένων εκρηκτικών στο έδαφος του.
Υποχρεώνει σε κάθε κράτος – µέλος να εµποδίζει την διακίνηση µη σεσηµασµένων
εκρηκτικών από και προς το έδαφος του ( εξαίρεση η διακίνηση για στρατιωτικούς η
αστυνοµικούς σκοπούς).
Υποχρεώνει κάθε κράτος – µέλος στην καταστροφή των ήδη παραχθέντων στο
έδαφος του µη σεσηµασµένων εκρηκτικών.

Με την Σύµβαση αυτή συµβαίνει το εξής ιδιότυπο: Μόνο δυο κράτη, δηλαδή η
Τσεχία και Νορβηγία έχουν δηλωθεί ως χώρες παραγωγής µη σεσηµασµένων
εκρηκτικών από τα 51 που την έχουν επικυρώσει.
Είναι προφανές ότι για πολιτικό – οικονοµικούς λόγους υπάρχει δυσπιστία και
απροθυµία από τα κράτη να δηλώσουν ότι παράγουν πλαστικά εκρηκτικά στο έδαφος
τους.
Η. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
(Νόµοι και Π.∆)
Η Ελλάδα είναι µια από τις πρώτες χώρες που υπέγραψαν την Συνθήκη του Σικάγο
το 1948, η οποία ρυθµίζει θέµατα Πολιτικής Αεροπορίας διεθνώς καθώς και όλες τις
επόµενες συνθήκες και πρωτοκόλλα που ορίζουν την εξέλιξη των αεροµεταφορών
παγκοσµίως.
Είναι ιδρυτικό µέλος του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και
µέλος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (ECAC) µε µόνιµη αντιπροσώπευση.
Η Σύµβαση8 κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος µε τον Ν.5017/1931 και
εφαρµόζεται στις αεροπορικές µεταφορές επιβατών και φορτίου εντός της Ελλάδας.
Η πολιτική για τις αεροµεταφορές στην Ελλάδα διαµορφώνεται και συντονίζεται
από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Το ελληνικό κράτος εκπροσωπείται σε όλους τους ∆ιεθνείς
Οργανισµούς που αφορούν την πολιτική αεροπορία από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ) οποία υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων.

2. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΘΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2.1. Στην ελευθεροκοινωνία των πολιτών
Οριστήκαν τίτλοι µεταφοράς, τα εισιτήρια µεταφοράς επιβατών, το δελτίο
αποσκευών και οι φορτωτικές µεταφοράς εµπορευµάτων µε συγκεκριµένους ορούς που
αφορούν τα δυο συµβαλλόµενα µέρη
Επιβάτη – Αεροµεταφορέα

8

Νόµος 5017
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158 - 13.06.1931
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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Αποστολέα εµπορεύµατος – Αεροµεταφορέα – παραλήπτη
Επίσης επιτράπηκε στις τακτικές αεροπορικές εταιρείες η ενσωµάτωση του δελτίου
αποσκευών στο εισιτήριο του επιβάτη.
Από τις εξελίξεις
στον τοµές της αεροπορικής εκµετάλλευσης προέκυψαν
ευρύτερες συνεργασίες µεταξύ των αεροπορικών εταιρειών.
2.2. Συµβολή της Πολιτικής Αεροπορίας στην ασφαλή διακίνηση επιβατών –
φορτίου - ταχυδροµείου και στην ανάπτυξη της οικονοµίας των κρατών
Μέσα στις αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν για την
λειτουργία ενός αερολιµένα, είναι και η ασφαλής διακίνηση των επιβατών. Εξ’ άλλου είναι
αυτονόητο ότι η ασφάλεια των επιβατών και αεροσκαφών είναι το πρώτο ζητούµενο για
κάθε αερολιµένα και από αυτή την άποψη είναι η πρώτη και µεγαλύτερη επένδυσή του.
Γι’ αυτόν το λόγο ο αερολιµένας, ανταποκρινόµενος σ’ αυτήν την ανάγκη άλλα και
δεσµεύσεις που απορρέουν από διάφορους διεθνείς οργανισµούς έχει θεσπίσει κανόνες
και εφαρµόζει σχέδια για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
Καθιερώθηκε για τον αεροµεταφορέα η «γνησία αντικειµενική ευθύνη» υπό τον
ορό ότι το γεγονός το οποίο προκάλεσε τον θάνατο ή την σωµατική βλάβη του επιβάτη
συνέβη επί του αεροσκάφους η κατά την διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης ή
αποβίβασης.
Καθοριστήκαν ποσοτικά όρια ευθύνης του αεροµεταφορέα στις εξής
περιπτώσεις :
• Θανάτου ή σωµατικής βλάβης επιβάτη
• Σε καθυστερήσεις πτήσεων
• Καταστροφή ή απώλεια αποσκευών
• Καταστροφή ή απώλεια φορτίου
Τα ποσοτικά όρια ευθύνης τροποποιούνται και προσαρµόζονται µέχρι και
σήµερα µετά από συµφωνία των κρατών µελών.
Τέλος συµφωνήθηκε ότι ο αεροµεταφορέας δεν µπορεί να επικαλεσθεί υπέρ
αυτού τα προαναφερθέντα όρια ευθύνης εφόσον αποδειχθεί ότι η ζηµιά ήταν αποτέλεσµα
πράξεως ή παραλείψεως που περιέχουν δόλο ή βαριά αµέλεια. Στις περιπτώσεις αυτές οι
αποζηµιώσεις ορίζονται από τα αρµόδια δικαστήρια.
Για παράδειγµα, τα µισά περίπου εµπορεύµατα που φθάνουν αεροπορικώς στις
ΗΠΑ µεταφέρονται µέσω επιβατικών πτήσεων. Μάλιστα, τα εµπορεύµατα αυτά ελέγχονται
ελάχιστα ή και καθόλου πριν µεταφερθούν στα επιβατικά αεροσκάφη, όταν αυτά
προέρχονται από χώρες χωρίς αναπτυγµένο σύστηµα ασφάλειας στις αεροµεταφορές.
Το 60% των εµπορευµάτων διακινούνται µε επιβατικά αεροπλάνα. Τα νέα
αεροσκάφη όπως το Boeing 777 έχουν τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους, όπου
φορτώνονται τα εµπορεύµατα. Αεροπορικώς µεταφέρονται συνήθως τα ευπαθή προϊόντα
από λαχανικά και λουλούδια µέχρι ανθρώπινα όργανα που προορίζονται για
µεταµόσχευση.
Οι περισσότερες χώρες απαιτούν τουλάχιστον έναν έλεγχο για τα πακέτα που
αποστέλλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες µε επιβατικές πτήσεις. Οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται είναι έλεγχος µε τα χέρια, µε εκπαιδευµένους σκύλους, µε
ακτινογραφίες και µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας που µπορούν να βρουν εκρηκτικά σε
χαρτί ή ρούχα.
Ωστόσο, η µεταφορά εµπορευµάτων µε αεροπλάνα κυριαρχείται από µία σειρά
αναποτελεσµατικών ελέγχων, µε αποτέλεσµα τα πακέτα να αποτελούν πιθανή απειλή για
τα επιβατικά τζετ. Το πρωτόκολλο ασφαλείας διαφέρει από χώρα σε χώρα, είτε σχετίζεται
µε τα εµπορικά, είτε µε τα επιβατικά αεροσκάφη.
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Ένα ευάλωτο σηµείο του συστήµατος είναι πως τα εµπορεύµατα των ναυτιλιακών
εταιρειών που συνεργάζονται µε µεγάλες εταιρείες σχεδόν δεν ελέγχονται. Τα
προβλήµατα αυτά τα γνωρίζουν οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, γι' αυτό και
αεροσκάφος της εταιρείας Emirates, που µετέφερε πακέτα από την Υεµένη προσγειώθηκε
συνοδεία στρατιωτικών αεροσκαφών.
Τα εµπορεύµατα που ταξιδεύουν µέσω αεροδροµίων σε χώρες µε υψηλό βαθµό
επικινδυνότητας και προηγµένα συστήµατα ασφαλείας είναι συχνά πιο ασφαλή.
Ωστόσο, πολλά αεροδρόµια αντιδρούν καθώς ένας αυστηρός έλεγχος θα σήµαινε
αύξηση του κόστους και µεγάλες καθυστερήσεις µε επιπτώσεις στα δροµολόγια και τις
ώρες των πτήσεων. Κάθε παλέτα εµπορευµάτων θα έπρεπε να ανοιχτεί και να εξετασθεί
κάθε κιβώτιο κανονικά.
Για παράδειγµα στο αεροδρόµιο του Χίθροου, τα εµπορεύµατα πρέπει να µένουν
στις αποθήκες για ένα 24ωρο πριν µπουν σε κάποιο αεροπλάνο. Αυτό δίνει αρκετό χρόνο
στις αρχές για να πραγµατοποιήσουν εξονυχιστικούς ελέγχους.
2.3.Ενδυνάµωση των δηµοκρατιών των κρατών
Με την ανάπτυξη των αεροµεταφορών, την µείωση των χρόνων µεταφοράς
επιβατών, καθώς και την ταχύτατη µετάδοση της πληροφορίας, στην εποχή της
παγκοσµιοποίησης η πολιτική αεροπορία συνέβαλε σηµαντικά στο άνοιγµα των συνόρων,
τον διεθνή έλεγχο των αυταρχικών καθεστώτων και την ενδυνάµωση των δηµοκρατιών.
Με την ανάπτυξη της οικονοµίας και του διεθνούς εµπορίου, αναπτυχθήκαν
υποβαθµισµένες περιοχές του τρίτου κόσµου.
2.4. Αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και πιστοποίηση των διεθνών αερολιµένων
Η αξιολόγηση των αερολιµένων διεθνώς γίνεται σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα, υπό
την εποπτεία του ICAO, του FAA και της ECAC. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε την
ασφάλεια που παρέχει ένα αεροδρόµιο και τις διευκολύνσεις. Επίσης ελέγχονται και
εξετάζονται οι διαδικασίες που εφαρµόζει τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης καθώς επίσης και
τα αεροναυτιλιακά του συστήµατα.
2.5. ∆ιεθνής εναέριος χώρος και η εµπλοκή του στις εµπόλεµες περιοχές
Ο εναέριος χώρος διέπεται από διεθνή νοµοθεσία και ο ρόλος του ειδικά σε
εµπόλεµες περιοχές είναι πολύ σηµαντικός. Οι παραβιάσεις του αποτελούν αιτία πολέµου
µεταξύ των κρατών. Εξ αιτίας αυτού η διεθνής νοµοθεσία προβλέπει συγκεκριµένες
αεροπορικές οδούς παγκοσµίως.
2.6. ∆ιεθνείς οργανισµοί που αφορούν την Πολιτική Αεροπορία
ICAO (International Civil Aviation Organization)
(∆ιεθνής Οργανισµός Πολίτικης Αεροπορίας)
• ECAC (European Civil Aviation Conference)
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας)
• EASA (European Aviation Safety Agency)
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας)
• FAA (Federal Aviation Administration) (Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας Ηνωµένων Πολιτειών)
• EUROCONTROL (The European Organisation for the Safety of air
Navigation)(Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας)
• IATA (International Air Transport Association) (∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών)
•

17

3.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τροµοκρατία θεωρείται ή συστηµατική ή περιστασιακή χρήση του εκφοβισµού ή
της απρόβλεπτης βίας, κατά κυβερνήσεων, οµάδων ή ατόµων για την επίτευξη κάποιου
σκοπού.
3.1.Κατηγοριες τροµοκρατικών ενεργειών
Η σειρά παρουσίασης των κατηγοριών έκνοµων ενεργειών που στρέφονται κατά της
ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας (κατάταξη I.C.A.O.) είναι ενδεικτική του αριθµού των
ενεργειών που σηµειώθηκαν κατά την δεκαετία 1986-1995.
• Αεροπειρατείες
• Επιθέσεις σε αεροπορικές εγκαταστάσεις
• Επιθέσεις σε αερολιµένες
• Γενική αεροπορία / ναυλωµένες πτήσεις
• Βολές κατά αεροσκαφών
• Καταλήψεις αεροσκάφους
Μετά το τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου στις ΗΠΑ, η πολιτική αεροπορία
δέχθηκε σοβαρό πλήγµα ως προς την ασφάλεια της. Αυτό αποτέλεσε αφορµή για την
αναθεώρηση των προηγουµένων διαδικασιών ως προς την ασφάλεια των αεροσκαφών
και των επιβατών.
Οι επιθέσεις της 11 Σεπτεµβρίου 2001 ήταν η µεγαλύτερη τροµοκρατική επίθεση που
έχει συµβεί έως τώρα και αποτελούν κοµβικό σηµείο της παγκόσµιας ιστορίας, έχοντας
προκαλέσει πολλές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, στην κοινωνική και πολιτική ζωή σε όλο
τον κόσµο.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι η υπεύθυνη αρχή για τον σχεδιασµό,
ανάπτυξη, εφαρµογή, παρακολούθηση και διατήρηση του Εθνικού Κανονισµού Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας9 ( Ε.Κ.Α.Π.Α) και έχει την ευθύνη του συντονισµού όλων των
ενεργειών των εµπλεκοµένων, στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, φορέων10 .
Τα παραπάνω υλοποιούνται από τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αερολιµένων της
ΥΠΑ.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας µέσω της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιµένων
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη και αντιµετώπιση εκνόµων
ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα και
των ελληνικών αεροπορικών συµφερόντων στην αλλοδαπή, εκπροσωπεί την Ελλάδα στις
διάφορες συσκέψεις ασφαλείας αεροµεταφορών στο εξωτερικό, συνεργάζεται µε τους
αλλοδαπούς φορείς ασφαλείας, κρατικούς και µη και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
για την από κοινού πρόληψη και αντιµετώπιση εκνόµων ενεργειών που στρέφονται κατά
της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.
3.2. ∆ιεθνές οργανωτικό πλαίσιο
Α. ∆ιεθνείς Συµβάσεις
∆ιεθνείς Συµβάσεις, τις οποίες η Ελλάδα υπέγραψε ως συµβαλλόµενο κράτος,
κύρωσε νοµοθετικά και αποτελούν µέρος του εσωτερικού δικαίου της χώρας µας:

9

Εθνικός Κανονισµός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας ΦΕΚ 38/19-1-2001, Τεύχος ∆εύτερο

10

ΕΚΑΠΑ κεφ. 1, άρθ. 4, παρ. 1
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1. Ν. 211/47 (Κύρωση της Σύµβασης του Σικάγο για την ∆ιεθνή Πολιτική
Αεροπορία)11. Η Σύµβαση του Σικάγο (7 ∆εκ. 1944) αποτελεί και την ιδρυτική πράξη
του ICAO.
2. Ν.∆. 734/71 (Κύρωση της Σύµβασης του Τόκιο). Η Σύµβαση του Τόκιο (1409-1963) αφορά παραβάσεις και άλλες παράνοµες πράξεις που τελούνται στα α/φη.
3. Ν.∆. 1352/73 (Κύρωση της Σύµβασης της Χάγης)12. Η Σύµβαση της Χάγης
(16-12-1970) αφορά την καταστολή παράνοµων καταλήψεων α/φων.
4. Ν.∆. 174/73 (Κύρωση της Σύµβασης του Μόντρεαλ)13. Η Σύµβαση του
Μόντρεαλ (23-09-1971) αναφέρεται στην καταστολή παράνοµων πράξεων (πλην
αεροπειρατείας), που στρέφονται κατά της ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας.
5. Ν. 1913/90 (Κύρωση Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ)14. Το Πρωτόκολλο αυτό
(1990) συµπλήρωσε τη Σύµβαση του Μόντρεαλ επεκτείνοντας το πεδίο εφαρµογής των
διατάξεων της και σε άλλες πράξεις βίας που λαµβάνουν χώρα σε αερολιµένες που
εξυπηρετούν διεθνείς πτήσεις.
6. Ν. 2264/94 (Κύρωση της Σύµβασης του Μόντρεαλ)15. Η ∆ιεθνής αυτή
Σύµβαση –χρονικά µεταγενέστερη όλων (1991)- αφορά την σήµανση των πλαστικών
εκρηκτικών µε σκοπό των εντοπισµό τους.

Β. ∆ιεθνή Εγχειρίδια
1. Παράρτηµα 1716
Η νοµική του ισχύς απορρέει από το άρθρο 54 της Σύµβασης του Σικάγο, όπου
ρητά ορίζεται, ότι τα STANDARDS και οι RECOMMENDATION PRACTICES που
υιοθετούνται από το Συµβούλιο του ICAO, καταχωρούνται σε Παραρτήµατα των οποίων η
εφαρµογή είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-µέλη του Οργανισµού.
Στο Παράρτηµα αυτό, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1974 και µέχρι
σήµερα έχει τροποποιηθεί έξι φορές (τελευταία το 1997), χαράσσονται υπό την µορφή
σύντοµων και περιεκτικών παραγράφων (STANDARDS & REC. PRAC.) οι
κατευθυντήριες αρχές στο πεδίο της ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Έλεγχος α/φων 11

Νόµος 211
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35 - 28.02.1947
«ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝ ΣΙΚΑΓΩ ΤΗ 7Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1944 ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
12
Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1352
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74 - 31.03.1973
«ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΑΓΗ ΤΗΝ 16ΗΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ∆ΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»
13
Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 174
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 248 - 28.09.1973
«ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΥΜΒΑΣΕΩΣ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
14
Νόµος 1913
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 177 - 17.12.1990
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ».
15
Νόµος 2264
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 208 - 05.12.1994
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ»
16
ANNEX 17 SECURITY-SAFEGUARDING INTERNATIONAL CIVIL AVIATION AGAINST ACTS OF UNLAWFUL
INTERFERENCE
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επιβατών- αποσκευών- αεροµεταφερόµενου φορτίου) και καθιερώνεται η διεθνής
συνεργασία των κρατών-µελών για την αντιµετώπιση όλων των έκνοµων ενεργειών
κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.
2. Εγχειρίδιο Ασφάλειας17
Αποτελεί συµπληρωµατικό προς το ANNEX 17 Εγχειρίδιο, όπου περιγράφονται
αναλυτικά και µε λεπτοµέρεια όλα τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα ασφαλείας που
πρέπει να λαµβάνονται σε κάθε αεροδρόµιο, συµπεριλαµβάνοντας µάλιστα και
σηµαντικό αριθµό υποδειγµάτων (APPENDICES) για την εκπόνηση Προγραµµάτων και
∆ιαδικασιών από όλους τους εµπλεκόµενους στο πεδίο της ασφάλειας των
αεροµεταφορών φορείς (Πολιτικές Αεροπορίες, αερολιµένες, αεροµεταφορείς, κλπ.)
3. Εγχειρίδιο Ασφάλειας ECAC18
Πρόκειται για τον κανονισµό του τοµέα ασφάλειας της ECAC, η δε δοµή και το
πνεύµα του είναι όµοια περίπου µε εκείνα του προαναφερθέντος Εγχειρίδιου
Ασφαλείας (DOC 8973) του ICAO, µε τη διαφορά ότι δεν έχει νοµική ισχύ αφού η ίδια η
ECAC δεν έχει διεθνή νοµική υπόσταση. Παρ’ όλα αυτά το DOC 30 έχει εγκριθεί από
τους ∆ιοικητές των Πολιτικών Αεροποριών της ECAC και ως εκ τούτου εφαρµόζεται και
από την δική µας Πολιτική Αεροπορία.

3.3.Ελληνικο Νοµικό-Οργανωτικό Πλαίσιο Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας
I.Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Aviation Security)
Αρµόδια Κρατική Αρχή για την εξασφάλιση της ανάπτυξης των αεροπορικών
συγκοινωνιών και την οµαλή και µε ασφάλεια (SAFETY and SECURITY) διεξαγωγή των
πτήσεων και των κάθε φύσης αεροπορικών εργασιών και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα
είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύµφωνα µε το Ν.∆.714/7019 και το
Ν.1340/8320 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα.
Η Υ.Π.Α. είναι επίσης η αρµόδια και υπεύθυνη Κρατική Αρχή για την προστασία των
ελληνικών αεροπορικών συµφερόντων στο εξωτερικό καθώς και για την εκπροσώπηση
της χώρας έναντι των αεροπορικών Αρχών άλλων χωρών και στους ∆ιεθνείς
Οργανισµούς διακρατικής συνεργασίας (I.C.A.O., E.C.A.C κλπ.) για θέµατα πολιτικής
αεροπορίας.
1. Η Υ.Π.Α. είναι αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία, υπαγόµενη στον Υπουργό
Μεταφορών και Επικοινωνιών και διοικούµενη από το ∆ιοικητή της. Η οργάνωσή
της σύµφωνα µε το Π.∆.56/8921, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
µεταγενέστερα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, περιλαµβάνει την Κεντρική Υπηρεσία που
διαιρείται σε Γενικές ∆ιευθύνσεις και ∆ιευθύνσεις κατ’ αντικείµενο αρµοδιότητας, τις
17

DOC 8973 SECURITY MANUAL FOR SAFEGUARDING CIVIL AVIATION AGAINST ACTS OF UNLAWFUL
INTERFERENCE
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ECAC (DOC 30).
Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 714 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 238 - 07.11.1970
«ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
20
Νόµος 1340
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35 - 18.03.1983
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.∆. 714/1970 «ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ.»
21
Προεδρικό ∆ιάταγµα 56
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 01.02.1989
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
19
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Περιφερειακές Υπηρεσίες (Αερολιµένες) και µικρό αριθµό Ειδικών Υπηρεσιών όπως
η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.Π.Ο.Α.) για την εκτέλεση ειδικών εργασιών.
2. Μια εκ των αρµοδιοτήτων της Υ.Π.Α. είναι και η προστασία των πτήσεων, των
αεροπορικών εγκαταστάσεων καθώς και των προσώπων και αγαθών που
µεταφέρονται αεροπορικώς ή εργάζονται και λειτουργούν ή συνεισφέρουν σε
αεροπορικό έργο από έκνοµες ενέργειες που στρέφονται κατά της ασφάλειας
(SECURITY) αυτών.
Σύµφωνα µε το Π.∆.80/9622 αρµόδια για το αντικείµενο αυτό είναι η παρά το
∆ιοικητή της Υ.Π.Α. ∆ιεύθυνση Ασφαλείας Αερολιµένων (συντοµογραφικά
ΥΠΑ/∆15), η οποία συνεργάζεται για την µετάδοση των απαιτούµενων γνώσεων
στο εµπλεκόµενο προσωπικό µε το Τµήµα Εκπαιδεύσεων Ασφαλείας της Σχολής
(συντοµογραφικά ΣΠΟΑ/Γ).
3. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Υ.Π.Α., µέσω της ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας ∆15, είναι
αρµόδια για το σχεδιασµό, την προώθηση εφαρµογής των απαιτούµενων µέτρων
ασφαλείας για την πρόληψη εκδήλωσης και τον περιορισµό των επιπτώσεων σε
περίπτωση εκδήλωσης έκνοµης ενέργειας στρεφόµενης κατά της πολιτικής
αεροπορίας. Οι εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας (SECURITY)
κωδικοποιούνται στον (Εθνικό) Κανονισµό Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας, ο
οποίος αποτελεί κοινή απόφαση των υπουργών ∆ηµοσίας Τάξης και Μεταφορών &
Επικοινωνιών.
Η Υ.Π.Α. επίσης είναι, απευθείας ή µέσω των περιφερειακών υπηρεσιακών
οργάνων της, αρµόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρµογής των µέτρων
ασφαλείας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων23 (Ν.1815/88-Αεροπορικός
Κώδικας, άρθρο 153, και Αερολιµενική ∆ιάταξη αρ.1, άρθρο 9) σε περίπτωση
παραβάσεων ή για την παραποµπή των παραβατών στη δικαιοσύνη, εφόσον η
παράβαση συνιστά πράξη διωκόµενη κατά τον Αεροπορικό Κώδικα (άρθρα 178 και
185), τον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 291 και 292) ή κατά τους ειδικούς ποινικούς
νόµους της αεροπορικής νοµοθεσίας (Ν.∆.734/71, Ν.∆.174/73, Ν.∆.1352/73,
Ν.480/76, Ν.1913/90, Ευρωπαϊκή Σύµβαση Στρασβούργο 27-1-1977).
Η Ελληνική Αστυνοµία, στα πλαίσια των γενικών αρµοδιοτήτων της για την
προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους από έκνοµες ενέργειες,
συνεργάζεται στενά σε όλα τα επίπεδα µε την Υ.Π.Α. για την πρόληψη και την
καταστολή έκνοµων ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της πολιτικής
αεροπορίας.
ΙΙ. Εθνικά Νοµοθετήµατα (Νόµοι -Υπ. Αποφάσεις –Κανονιστικές Πράξεις)
1. Ν.480/76. Αποτελεί το πρώτο εθνικό νοµοθέτηµα που θεσπίστηκε για την
αντιµετώπιση παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας της αεροπλοΐας24.
2. Ν.1815/88. Αποτελεί το νέο Εθνικό Αεροπορικό ∆ίκαιο, που ρυθµίζει τις σχέσεις που
απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκµετάλλευση πολιτικών α/φών στη χώρα
22

Προεδρικό ∆ιάταγµα 80
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62 - 11.04.1996
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.∆. 56/89 "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"»
23

Ν.1815/88-Αεροπορικός Κώδικας, άρθρο 153, και Αερολιµενική ∆ιάταξη αρ.1, άρθρο 9)

Νόµος 1815 , ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250 - 11.11.1988
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ»
24
Νόµος 480
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 314 - 23.11.1976
«ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ».
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µας25. Στο Κεφ.21 και συγκεκριµένα στα άρθρα 178-185 περιγράφονται οι
παράνοµες εκείνες πράξεις κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και
καθορίζονται οι προβλεπόµενες ποινές τους.
3. Ν.2168/93. Ο νόµος αυτός ρυθµίζει θέµατα που αφορούν τα όπλα, πυροµαχικά,
εκρηκτικές ύλες και µηχανισµούς26. Τα άρθρα εκείνα που αφορούν, άµεσα ή
έµµεσα, την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας είναι: το άρθρο 1 (αποσαφήνιση
εννοιών-όρων όπως όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, κλπ.), το άρθρο 4
(∆ιαµετακόµιση-Μεταφορά όπλων, πυροµαχικών, κλπ.), τα άρθρα 9 και 10 (Νοµική
κατοχή-οπλοφορία σε πολιτικά α/φη).
4. Κοινή απόφαση Υπουργών ∆η. Τάξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών
(ΠΣΕΑ/Β/4505/117/2-2-96), µε την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός Ασφαλείας
Πολιτικής Αεροπορίας27 (ΕΚΑΠΑ). Ο ΕΚΑΠΑ καθορίζει το γενικό πλαίσιο των
απαιτήσεων ασφαλείας κάθε φορέα ή οργανισµού που εµπλέκεται στις
αεροµεταφορές. Παράρτηµα του ΕΚΑΠΑ αποτελεί και η εγκύκλιος οδηγία των
Υπουργών ∆ηµ. Τάξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών, µε την οποία τέθηκαν οι
βάσεις µόνιµης και σταθερής συνεργασίας της ΥΠΑ και της ΕΛΑΣ σε θέµατα
εκπαίδευσης, ελέγχων ασφαλείας, επιθεωρήσεων και Συντονισµού για όλα τα
ελληνικά κρατικά αεροδρόµια.
5. Απόφαση ∆ιοικητή ΥΠΑ (∆3/52598/7561/18-12-95), µε την οποία εγκρίθηκε η
Αερολιµενική ∆ιάταξη 1, η οποία οµαδοποίησε σε ένα κείµενο όλες τις
προϋπάρχουσες αερολιµενικές διατάξεις ρυθµίζοντας σφαιρικά όλα τα θέµατα που
αφορούν στην οµαλή λειτουργία των Ελληνικών Κρατικών Αερολιµένων σε σχέση
µε όλους τους δραστηριοποιούµενους στον ευρύτερο αεροπορικό χώρο. Η
συγκεκριµένη Αερολιµενική ∆ιάταξη θωρακίστηκε νοµικά µε ειδική Υπουργική
Απόφαση η οποία καθορίζει τη διαδικασία, αρµοδιότητα και τα όρια επιβολής
προστίµου για τις σχετικές παραβάσεις. Για την ασφάλεια (SECURITY) ιδιαίτερη
µνεία γίνεται στο άρθρο 9.
6. Ποινικός Κώδικας: άρθρο 291 «∆ιατάραξη της ασφάλειας των αεροσκαφών»
και άρθρο 292 «Παρακώλυση συγκοινωνιών».
7. Π.∆. 80/9628, µε το οποίο συµπληρώθηκε το Π∆56/89 «περί Οργανισµού της
ΥΠΑ»29 και µε το οποίο ιδρύθηκε η ∆ιεύθυνση Ασφαλείας (∆15) της ΥΠΑ και
καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες των τµηµάτων της.
8. Ν.2518/97 «περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας»30.
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Νόµος 1815
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250 - 11.11.1988
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ»
26
Νόµος 2168
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 - 03.09.1993
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΠΛΑ , ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ , ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ , ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ».
27

Εθνικός Κανονισµός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας ΦΕΚ 38/19-1-2001, Τεύχος ∆εύτερο
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Προεδρικό ∆ιάταγµα 80
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62 - 11.04.1996
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.∆. 56/89 "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"»
29
Προεδρικό ∆ιάταγµα 56
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 01.02.1989
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

22

9. Ν.2465/97 «περί παροχής εκπαίδευσης ασφαλείας σε προσωπικό άλλων εκτός ΥΠΑ
φορέων»31.

Ν.1815/88

Κύρωση Νέου Αεροπορικού Κώδικα.

Με το νόµο αυτό θεσπίστηκε το Αεροπορικό ∆ίκαιο που διέπει τις αεροµεταφορές
στη Χώρα µας και που αντικατέστησε το προηγούµενο Αεροπορικό ∆ίκαιο, που ίσχυε από
το 1931.
Ο Αεροπορικός Κώδικας αποτελείται συνολικά από 195 άρθρα.
Το τµήµα εκείνο του Αεροπορικού Κώδικα που αφορά την ασφάλεια των
αεροµεταφορών µε την έννοια του SECURITY είναι το κεφ.21 και συγκεκριµένα οι
διατάξεις των άρθρων 178 και 185.
Χαρακτηριστικό των άρθρων αυτών είναι ότι αφ’ ενός µεν περιγράφουν το
αξιόποινο των πράξεων και αφετέρου προβλέπουν το είδος του ποινικού κολασµού τους.
Κατ’ άρθρο ανάλυση
Άρθρο 178 αποτελείται από δύο εδάφια:
178 ά: αφορά την παράνοµη κατάληψη α/φους σε πτήση ή σε λειτουργία, κατόπιν
βίας ή απειλή βίας, καθώς επίσης και τον παράνοµο έλεγχο του α/φου.
Για το δράστη καθορίζεται κατώτατο όριο ποινής η κάθειρξη 10 ετών.
178 ΄β: αναφέρεται σε πράξη βίας ή απειλή κατά προσώπου µέσα σε α/φη «εν
πτήση» από την οποία µπορεί να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια του α/φους.
Προβλεπόµενη ποινή: κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.
Άρθρο 179 εδ. ά: αφορά την καταστροφή ή την προξένηση βλάβης σε α/φος «εν
λειτουργία», που είτε το καθιστά ακατάλληλο για πτήση ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά
του.
Προβλεπόµενη ποινή: κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.
Άρθρο 180: αναφέρεται στην τοποθέτηση εκρηκτικού µηχανισµού (συσκευής ή
ουσίας ή άλλου αντικειµένου) σε α/φος που βρίσκεται σε λειτουργία, έτσι ώστε:
Α) είτε να το θέσει σε κίνδυνο «εν πτήση»
Β) είτε να το καταστήσει ακατάλληλο για πτήση
Γ) είτε επικίνδυνο για πτήση
Προβλεπόµενη ποινή: κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.
Άρθρο 181: αφορά την καταστροφή ή βλάβη αεροπορικών εγκαταστάσεων ή
υπηρεσιών.
Προβλεπόµενη ποινή: κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.
Άρθρο 182: διάδοση ψευδών ειδήσεων.
Πρόκειται για τη διαβίβαση «εν γνώσει»ψευδών πληροφοριών µε σκοπό την
παραπλάνηση, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια α/φους «εν πτήση».
Προβλεπόµενη ποινή: κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών. Για όλες τις παραπάνω
κακουργηµατικές πράξεις δηλ.
1. παράνοµη κατάληψη α/φους
30

Νόµος 2518
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164 - 21.08.1997
«ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ».
31
Νόµος 2465
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 26.02.1997
«ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
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2. πράξη βίας ή απειλή κατά προσώπου εν πτήση
3. καταστροφή ή βλάβη α/φους εν λειτουργία
4. τοποθέτηση εκρηκτικών µηχανισµών σε α/φος εν λειτουργία
5. καταστροφή ή βλάβη αεροπορικών εγκαταστάσεων και
6. διάδοση ψευδών ειδήσεων
Εάν επέλθει θάνατος προσώπου η προβλεπόµενη ποινή είναι πλέον η ισόβια
κάθειρξη.
Τόσο η απόπειρα όσο και η συνεργεία σε όλες τις παραπάνω 6 κακουργηµατικές
πράξεις τιµωρείται όσο και η τετελεσµένη πράξη, δηλ. µε κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.
Η απρόσφορη απόπειρα τιµωρείται µε ελαττωµένη ποινή.
Τέλος η εξ ευηθείας απόπειρα τιµωρείται µε απλή φυλάκιση.

Ν.2168/93 Περί της ρυθµίσεως θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά,
εκρηκτικές ύλες και µηχανισµούς.
Ο νόµος αυτός έχει επικουρική σηµασία για την Πολιτική Αεροπορία.
Ενδιαφέρον για την ασφάλεια παρουσιάζουν τα άρθρα:
1. Άρθρο 1, όπου αποσαφηνίζονται οι έννοιες του τι είναι γενικώς όπλα,
κυνηγετικά, αεροβόλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες και τι εκρηκτικοί µηχανισµοί.
2. Άρθρο 4, που αφορά τη διαµετακόµιση (δηλ. τη µεταφορά, µέσω της Ελληνικής
Επικράτειας µε προορισµό άλλη χώρα) όπλων, πυροµαχικών, εκρηκτικών κλπ.
Καθορίζεται λοιπόν ότι αυτού του είδους οι διαµετακοµίσεις επιτρέπονται έπειτα από
ειδική άδεια που χορηγούν οι Κρατικές Αρχές (απαιτείται συναπόφαση των Υπουργείων
Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, ∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών).
Σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης πολιτικών α/φών, που µεταφέρουν
τέτοιου είδους φορτίο, η άδεια χορηγείται από το ΥΠΕΞ, µε σύµφωνη γνώµη του ΓΕΕΘΑ
και ΥΠΑ.
3. Άρθρο 9, µε το οποίο απαγορεύεται ρητά να φέρονται εντός α/φών όπλα και
πυροµαχικά για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι εταιρείες
χρησιµοποιούν σε πτήσεις αυξηµένου κινδύνου οπλισµένους συνοδούς (SKY
MARSHALS). Και αν µεν πρόκειται για αλλοδαπούς αεροµεταφορείς υποχρεούνται να
δηλώσουν τα κατεχόµενα είδη οπλισµού στην ΥΠΑ και συγκεκριµένα στο ΓΑΕ.
Οι ηµεδαποί αεροµεταφορείς µπορούν να κατέχουν είδη οπλισµού και να
χρησιµοποιούν οπλισµένους συνοδούς µόνο µετά από άδεια κατοχής και οπλοφορίας
που χορηγείται από την αστυνοµική αρχή, µε σύµφωνη γνώµη της ΥΠΑ.
Πάντως σε κάθε περίπτωση τα όπλα φέρονται αποκλειστικά από τους συνοδούς
µέσα στο αεροσκάφος.
Παραβίαση των διατάξεων του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή.
3. Άρθρο 12, εδώ υπογραµµίζεται η απαγόρευση οπλοφορίας σε όλους τους
ελεγχόµενους από την ΥΠΑ χώρους των αεροδροµίων, εκτός από τους
αστυνοµικούς και τους τελωνειακούς και µάλιστα µόνο κατά το χρόνο εκτέλεσης της
υπηρεσίας τους.
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3.4. Παραβάσεις - διοικητικές κυρώσεις
3.4.1. Γενικά
Κάθε
πράξη
ή
παράλειψη
σε
θέµατα
ασφαλείας
οποιουδήποτε
δραστηριοποιούµενου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) στον αεροπορικό χώρο, εφόσον
αντιτίθεται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και των παραρτηµάτων του, και
ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ευθύνες, συνιστά παράβαση υποκείµενη σε διοικητικές
κυρώσεις.
3.4.2. Παραβάσεις φορέων εµπλεκόµενων στην ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας
γενικού χαρακτήρα
Ειδικότερα συνιστούν παραβάσεις τα ακόλουθα:
2.1. Η µη σύνταξη Προγράµµατος Ασφαλείας από τους υπόχρεους για σύνταξη
τέτοιου προγράµµατος.
2.2. Η µη σύνταξη Προγράµµατος Ασφαλείας κατά τον τρόπο που ορίζεται στο
παρόν.
2.3. Η µη υποβολή του Προγράµµατος Ασφαλείας στις αεροπορικές αρχές προς
έγκριση.
2.4. Η µη εφαρµογή από τους υπόχρεους των οριζόµενων στο εγκεκριµένο, από τη
∆ιεύθυνση Ασφαλείας Αερολιµένων, Προγράµµατα Ασφαλείας.
2.5. Η µη εναρµόνιση των εφαρµοζοµένων Προγραµµάτων Ασφαλείας µε τις
εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ), των Παραρτηµάτων αυτού και των σχετικών Τεχνικών Οδηγιών
Ασφαλείας της ΥΠΑ.
2.6. Η µη εφαρµογή από τις εταιρείες εφοδιασµού αεροσκαφών µε εφόδια
τροφοδοσίας των απαιτούµενων διαδικασιών ελέγχου και προστασίας των εφοδίων στους
χώρους παρασκευής, φύλαξης και κατά τη µεταφορά τους.
2.7. Η µετάδοση ή διάδοση πληροφοριών σε θέµατα και συµβάντα ασφαλείας
πολιτικής αεροπορίας από αναρµόδια άτοµα άλλα.

3.4.3. Παραβάσεις κατά την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ασφαλείας
3.1. Κάθε παράβαση του εγκεκριµένου από τη ∆ιεύθυνση Ασφαλείας Αερολιµένων,
Προγράµµατος Ασφαλείας Αερολιµένα, που λαµβάνει χώρα εντός των τοπικών ορίων
αρµοδιότητας του συγκεκριµένου αερολιµένα, κρατικού ή µη, και αφορά τους
δραστηριοποιούµενους σε αυτόν αεροµεταφορείς, υπηρεσίες (κρατικές ή µη), εµπορικές
επιχειρήσεις κάθε µορφής αλλά και σε επιβάτες και επισκέπτες, καλύπτεται από το άρθρο
153 του Ν. 1815/8832 (Κώδικας Αεροπορικού ∆ικαίου) και από τν Αερολιµενική ∆ιάταξη 1,
τόσο ως προς τον καταλογισµό και επιβολή της ποινής, όσο και ως προς την διαδικασία
είσπραξης των σχετικών προστίµων.
3.2. Οι παραβάσεις που σηµειώνονται κατά την άσκηση των ελέγχων ασφαλείας
επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίων και ταχυδροµικών αποστολών
(Screening), καθώς και των ελέγχων πρόσβασης σε ελεγχόµενους χώρους προσώπων
και οχηµάτων (access control) από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και

32

Νόµος 1815
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250 - 11.11.1988
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ»
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οι αντίστοιχες ποινές περιγράφονται ξεχωριστά στο Παράρτηµα 4 του Παρόντος
Κανονισµού.
3.3. Αρµόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων είναι ο προϊστάµενος της
περιφερειακής υπηρεσίας της αεροπορικής αρχής από την οποία διαπιστώθηκε η
παράβαση και ο διοικητής της ΥΠΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της
Αερολιµενικής ∆ιάταξης 1 και του άρθρου 153 του Ν. 1815/88.
3.4.4. Κυρώσεις
Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
4.1. Για την περίπτωση µη εφαρµογής από αεροµεταφορέα των οριζόµενων στο
πρόγραµµα ασφαλείας του η αναστολή εκτέλεσης δροµολογίων ανεξάρτητα από την
κατοχή των προβλεπόµενων από την υφιστάµενη νοµοθεσία αδειών Τεχνικής και
Εµπορικής Εκµετάλλευσης αεροσκαφών.
4.2. Για την περίπτωση της παρ. 29.2.1. για µεν τους κρατικούς αερολιµένες τον
πειθαρχικό έλεγχο της διοίκησης του αερολιµένα, για δε τους µη κρατικούς αερολιµένες
την εφαρµογή του άρθρου 153 του Ν.1815/88 (Κώδικας Αεροπορικού ∆ικαίου), µη
αποκλειόµενης και του προσωρινού περιορισµού, µέχρι συµµορφώσεως ή και της
προσωρινής διακοπής λειτουργίας του αερολιµένα.
4.3. Για την περίπτωση µη συµµόρφωσης εγκεκριµένου µεταφορικού γραφείου η
ανάκληση πιστοποίησης του συγκεκριµένου µεταφορικού γραφείου, ως Εγκεκριµένου
(Regulated Agent) µε ταυτόχρονη ενηµέρωση των, συναλλασσόµενων µε αυτό,
αεροµεταφορέων.
4.4. Για την περίπτωση µη συµµόρφωσης εταιρειών τροφοδοσίας αεροσκαφών της
δηµοσιοποίηση των παραβάσεων και την ενηµέρωση των αεροπορικών εταιρειών για
τους κινδύνους που συνεπάγεται η συναλλαγή τους µε τις κατονοµαζόµενες εταιρείες
αεροπορικών εφοδίων.
Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τον διοικητή της ΥΠΑ, ύστερα
από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιµένων.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Οι µεταφορές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική
ολοκλήρωση και συνάφεια της Ευρώπης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις συνδέσεις µεταξύ των
περιφερειακών και κεντρικών περιοχών της. Επίσης, συνεισφέρουν στην σύσφιξη των
σχέσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης µε τα λοιπά κράτη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αρµονική ανάπτυξη της Κοινότητας αποτελεί η
αποτελεσµατικότητα του µεταφορικού συστήµατος. Παράλληλα, οι µεταφορές προάγουν
την ελεύθερη διακίνηση ατόµων και αγαθών στην ενιαία αγορά και συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη εµπορικών και βιοµηχανικών συνδέσεων µεταξύ της Ευρώπης και του
υπόλοιπου κόσµου, καθώς και στην ανάπτυξη του τουρισµού.
Προς την κατεύθυνση αυτή κατά την εικοσαετία 1981 – 2002 έγιναν σηµαντικές
θεσµικές αλλαγές οι οποίες διαµόρφωσαν ένα νέο τοπίο στην αεροπορική κίνηση
(επιβάτες – φορτίο – ταχυδροµείο), εναρµονίζοντας µε κανονισµούς τους όρους και
εξασφαλίζοντας περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισµού αλλά και συνεργασίας ανάµεσα στα
κράτη – µέλη µε σκοπό την ασφαλέστερη, ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη σύνδεση
µεταξύ τους αλλά και µε τρίτες χώρες.
Για τους λόγους αυτούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο ολοκληρώνονται προοδευτικά µέχρι
το 2010, τα δίκτυα υποδοµής χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων µεταφορών, για την
διασφάλιση ενός ενιαίου χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, που θα συµβάλει στην συνεχή
26

και ασφαλή κινητικότητα προσώπων και αγαθών, στην επίτευξη των κοινών στόχων στον
τοµέα του περιβάλλοντος, καθώς και στη παροχή υψηλού επιπέδου υποδοµών και
συναφών υπηρεσιών µε αποδεκτούς οικονοµικά όρους.
Τα δίκτυα αυτά θα καλύπτουν όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής ένωσης και θα
εξασφαλίζουν καλή πρόσβαση και σύνδεση των µεγάλων αστικών ζωνών µε τις
περιφέρειες της, καθώς και των νησιωτικών ή περιφερειακών ή ηπειρωτικών περιοχών µε
τις κεντρικές περιοχές.
Ειδικότερα όσον αφορά την ανάπτυξη των αεροµεταφορών και αεροδροµίων, οι
κατευθύνσεις της Ε.Ε. στοχεύουν στην υποστήριξη της σηµασίας των αεροδροµίων στο
δίκτυο πολλαπλών µεταφορών, στην ανάγκη κάλυψης της αυξανόµενης ζήτησης για
αεροµεταφορές, στη περιβαλλοντική θεώρηση, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών για
οικονοµική και κοινωνική συνάφεια.
Στα πλαίσια αυτά, η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών (σύστηµα
διαδρόµων Κρήτης 1994-Ελσίνκι, 1997), που προχωρά µε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς και
το µελλοντικό διευρωπαϊκό δίκτυο που σχεδιάζεται για την προγραµµατισµένη διεύρυνση
της Ευρώπης προς τα δίκτυα , των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και
των χωρών της Μεσογείου, διανοίγουν σηµαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη της
Ελλάδας.
Το Ελληνικό κράτος µε φορέα την Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας εναρµονίζει τη
νοµοθεσία του σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και παράλληλα µε το πρόγραµµα
ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των αεροδροµίων της χώρας δηµιουργεί τις κατάλληλες
υποδοµές που εξασφαλίζουν την καλλίτερη εξυπηρέτηση των επιβατών , την µείωση των
καθυστερήσεων και πάνω απ΄όλα την ασφάλεια των πτήσεων.
4.1. Ευρωπαϊκή Ένωση και το όνειρο των «ελεύθερων ουρανών »
Το καθεστώς των διµερών κρατικών συµφωνιών, που θεµελιώθηκε µε τη "∆ιεθνή
Σύµβαση του Σικάγου" του 1944 µε βάση τις οποίες λειτουργούν οι τακτικές αεροπορικές
µεταφορές σε παγκόσµιο επίπεδο, παραχώρησε σταδιακά τη θέση του σε ένα καθεστώς
απελευθέρωσης των αεροπορικών µεταφορών, που άρχισε από την απορρύθµιση της
αµερικανικής αεροπορικής αγοράς, την οποία ακολούθησε και η ευρωπαϊκή αγορά.
Η απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών στο χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υλοποιήθηκε σταδιακά, µε τρεις δέσµες µέτρων, ειδικότερα µε τη λήψη τριών
"πακέτων µέτρων" που λήφθηκαν το 1987 (οδηγίες 87/601/ΕΚ33 και 87/602/ΕΚ), το 1990
(Κανονισµοί 2342/199034, 2343/199035 και 2344/199036) και το 1992 µε τους κανονισµούς
2407/199237, 2408/199238 και 2409/199239 που αποτελούν και τη σηµαντικότερη δέσµη
33

31987L0601 Οδηγία 87/601/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1987 για τους ναύλους των τακτικών
αεροπορικών γραµµών µεταξύ κρατών µελών, ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 12 έως 18
34

31990R2342 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2342/90 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1990 σχετικά µε τους ναύλους των
τακτικών αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 217 της 11.8.1990, σ. 1 έως 7
35

31990R2343 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2343/90 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1990 για την πρόσβαση των
αεροµεταφορέων σε δροµολόγια τακτικών ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών και για την κατανοµή της µεταφορικής ικανότητας
επιβατών µεταξύ αεροµεταφορέων στις τακτικές αεροπορικές γραµµές µεταξύ κρατών µελών, ΕΕ L 217 της 11.8.1990, σ. 8 έως 14
36

31990R2344 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2344/90 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1990 που τροποποιεί τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 για την εφαρµογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών και
εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών,
ΕΕ L 217 της 11.8.1990, σ. 15 έως 16
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31992R2407 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των
αεροµεταφορέων, ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1 έως 7
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µέτρων. Η απελευθέρωση ήταν αρχικά περιορισµένη, εφόσον από 1/4/1993 έως 1/4/1997
οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς µε έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης είχαν πρόσβαση στις
τακτικές ενδοκοινοτικές αερογραµµές µε ορισµένους περιορισµούς στην εκτέλεση των
δροµολογίων και στην διατεθειµένη χωρητικότητα.
Η απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών, επονοµαζόµενη ως "Ανοικτοί
Ουρανοί", αφορά τόσο στην ελεύθερη πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων στις
µεταφορές επιβατών και πραγµάτων µεταξύ των κρατών - µελών αλλά στο εσωτερικό
κάθε κράτους µέλους.
Επίσης µε τον Κανονισµό 2409/1992 του Συµβουλίου θεσπίσθηκε και η ελεύθερη
διαµόρφωση των αεροπορικών ναύλων. Από 1η Απριλίου 1997 επήλθε πλήρης
απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών, έτσι ώστε όλοι οι κοινοτικοί
αεροµεταφορείς να έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε τακτικές ή µη τακτικές πτήσεις για
παράδειγµα, στην ηπειρωτική Ελλάδα και µετά την 30η Ιουνίου 1998, µε την πλήρη
κατάργηση του cabotage έχουν πλέον ελεύθερη πρόσβαση µε τακτικές πτήσεις και στα
ελληνικά νησιά.
Την ως άνω απελευθέρωση στην Ε.Ε. ακολούθησε προσπάθεια αναδιοργάνωσης
της αεροπορικής αγοράς σε ζητήµατα εµπορικής εκµετάλλευσης, όπως στο σύστηµα
κρατήσεων θέσεων και επίγειας εξυπηρέτησης των αεροσκαφών. Πρόσφατα, εκδόθηκε ο
Κανονισµός 889/200240 του Συµβουλίου της Ε.Ε. µε σκοπό την καθιέρωση ενός
σύγχρονου και ασφαλούς συστήµατος απεριόριστης ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέα
σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού επιβατών.
Ο κοινοτικός νοµοθέτης επιθυµεί σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας να
δηµιουργήσει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για όλους τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς που
να φορά το ίδιο επίπεδο και την ίδια φύση ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέα στις
εθνικές και διεθνείς µεταφορές, µέσα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας το
σύστηµα της αντικειµενικής ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέα έναντι των επιβατών.
Συγχρόνως µε τον ίδιο Κανονισµό εισάγεται η υποχρέωση ασφάλισης αστικής
ευθύνης του κοινοτικού αεροµεταφορέα µέχρις ενός ποσού που θα εξασφαλίζει όλα τα
πρόσωπα που δικαιούνται αποζηµίωση. Η νέα αυτή κοινοτική ρύθµιση αποτελεί
προσπάθεια του κοινοτικού νοµοθέτη να εναρµονισθεί µε το νέο καθεστώς ευθύνης του
αεροπορικού µεταφορέα που ισχύει στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές.
Με την ένταξη των κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επέλθει πλήρης
ελευθεροποίηση των αεροµεταφορών και παρά το γεγονός ότι η περίοδος που έχει
παρέλθει από την ένταξη είναι µικρή εντούτοις υπάρχουν χειροπιαστά παραδείγµατα από
τα οφέλη του ανταγωνισµού.
Σε ορισµένα δροµολόγια έχει αυξηθεί ο αριθµός των αεροπορικών εταιρειών µε
αποτέλεσµα οι ταξιδιώτες να έχουν περισσότερες επιλογές ενώ ταυτόχρονα τα ναύλα
έχουν µειωθεί.
Στις 28 Μαΐου 1999 συµφωνήθηκε στο Μόντρεαλ µια νέα σύµβαση για την
ενοποίηση ορισµένων κανόνων για τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, η οποία ορίζει
νέους γενικούς κανόνες για την ευθύνη του διεθνούς αεροµεταφορέα, σε αντικατάσταση

38

31992R2408 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών
αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών,
ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8 έως 14
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31992R2409 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για τους ναύλους και τα κόµιστρα
των αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 15 έως 17
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32002R0889 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Μαΐου 2002,
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου για την ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση
ατυχήµατος (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ,
ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 2 έως 5
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εκείνων που θεσπίζει σήµερα η Σύµβαση της Βαρσοβίας του 1929 και των µετέπειτα
τροποποιήσεων της.
Η Σ.Β. θα συνεχίσει να ισχύει επ΄ αόριστο παράλληλα µε τη Σύµβαση του
Μόντρεαλ, όταν αυτή θα αρχίσει να ισχύει µετά την επικύρωση της από 30 κράτη. Τη
Σύµβαση του Μόντρεαλ κύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την 2001/539/Εκ απόφαση41
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2001 και ακολούθως την κύρωσε Ελλάδα µε το Ν.
3006/200242.
Κύριο χαρακτηριστικό της Σύµβασης του Μόντρεαλ, που εκσυγχρονίζει τη Σύµβαση
της Βαρσοβίας αποτελεί το γεγονός ότι προβλέπει απεριόριστη ευθύνη σε περίπτωση
θανάτου ή τραυµατισµού επιβατών σε αεροπορική µεταφορά, εισάγοντας το σύστηµα της
αντικειµενικής ευθύνης καθώς και οµοιόµορφα όρια ευθύνης για απώλειες, φθορά ή
καταστροφή αποσκευών και για ζηµία λόγω καθυστέρησης, διατηρώντας, στις
περιπτώσεις αυτές, το σύστηµα της νόθου αντικειµενικής ευθύνης.
Ο αεροµεταφορέας ευθύνεται αντικειµενικά για απαιτήσεις µέχρι του ποσού των
100.000 Ε.Τ.∆. (Ειδικών Τραβηκτικών ∆ικαιωµάτων), χωρίς να µπορεί να απαλλαγεί της
ευθύνης του ή να την περιορίσει, εκτός της συντρέχουσας υπαιτιότητας του επιβάτη. Για
απαιτήσεις πέραν του ανωτέρου ποσού, η ευθύνη του αεροπορικού µεταφορέα είναι
νόθος αντικειµενική χωρίς όρια. Ποσοτικά όρια ευθύνης θεσπίζονται µόνο για ζηµίες στις
αποσκευές και στα εµπορεύµατα.
Συνοψίζοντας αξίζει να επισηµανθεί ότι η δηµιουργία ενός νέου οµοιόµορφου
συστήµατος ευθύνης στις διεθνείς και στις κοινοτικές αεροπορικές µεταφορές θα
συµβάλλει στη διασφάλιση της προστασίας των επιβατών σε οποιοδήποτε σηµείο του
κόσµου κι αν ταξιδεύουν, αρκεί το "σηµείο" αυτό να αποτελεί "συµβαλλόµενο στην Σ.Μ.
µέρος" ή να ανήκει σε κράτος - µέλος της Ε.Ε.

4.2.Κανονισµοι του συµβουλίου της Ευρώπης

Η αναγκαιότητα της ενοποίησης ορισµένων κανόνων σχετικών µε τις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές διαπιστώθηκε ήδη από την αρχή του 20ου αιώνα και
πραγµατοποιήθηκε µε την υπογραφή αρχικά της συνθήκης της Βαρσοβίας στις 12
Οκτωβρίου 1929, η οποία τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεµβρίου 1955, και µε τη
συµπληρωµατική σύµβαση της Γκουανταλαχάρα στις 10 Σεπτεµβρίου του1961.Καθώς
επίσης και µε διεθνείς πράξεις που συµπληρώνουν την σύµβαση της Βαρσοβίας
συνδέονται µ΄αυτήν και ευρίσκονται σε ισχύ.
Η σύµβαση της Βαρσοβίας εφαρµόζεται σε παγκόσµιο επίπεδο προς όφελος τόσο
των επιβατών όσο και των αεροµεταφορέων.
Ωστόσο τα σηµερινά οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα άλλαξαν, έτσι το όριο
ευθύνης που ορίζει η σύµβαση της Βαρσοβίας είναι υπερβολικά χαµηλό κατά συνέπεια τα
κράτη – µέλη να έχουν οριοθετήσει διαφορετικά το καθένα µε αποτέλεσµα να
δηµιουργηθούν διαφορετικοί όροι µεταφοράς στην εσωτερική αεροπορική αγορά.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης κατόπιν εξέτασης των σηµερινών δεδοµένων προέβη
σε κάποιες διαπιστώσεις που αφορούν τις αεροµεταφορές:
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32001D0539 2001/539/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για την σύναψη από την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα της σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές (σύµβαση του Μόντρεαλ), ΕΕ L
194 της 18.7.2001, σ. 38 έως 38
Η παρούσα πράξη προέρχεται από JOL_2001_194_R_0038_01
42

Νόµος 3006
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84 - 22.04.2002 στις 30.04.2002
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»
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Α) Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών, είναι ανάγκη να βελτιωθεί το
επίπεδο προστασίας των επιβατών.
Β) Ότι στην εσωτερική αγορά αεροπορικών µεταφορών έχει εξαλειφθεί η διάκριση
µεταξύ εθνικών και διεθνών µεταφορών.
Γ) Ότι εδώ και καιρό αναµένεται µία πλήρης επανεξέταση και αναθεώρηση της
σύµβασης της Βαρσοβίας που θα αποτελέσει µακροπρόθεσµα µια περισσότερο ενιαία και
εφαρµόσιµη απάντηση σε διεθνές επίπεδο.
∆) Ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες σε Κοινοτικό επίπεδο προκειµένου να
επιτευχθεί εναρµόνιση στο πεδίο ευθύνης του αεροµεταφορέα οι οποίες θα µπορούσαν
να χρησιµεύσουν ως κατευθυντήριες γραµµές για την βελτίωση της προστασίας των
επιβατών σε παγκόσµια κλίµακα.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης εξέτασε τα δεδοµένα ,την πρόταση της Επιτροπής
(E.E. C 104 της 10.4.1996 σ.18 και E.E. C29 της 30.1.1997 σ.10) , την γνώµη της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (E.E. C 212 της 22.7.1996 σ.38), αποφασίζοντας
σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εξέδωσε σχετικό κανονισµό αριθµ.2027/97/9.10.199743
δεσµευτικό ως προς όλα τα µέρη του και µε άµεση ισχύ σε όλα τα κράτη – µέλη.
Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι, αεροµεταφορείς εγκατεστηµένοι εκτός Ε.Ε. που
εκτελούν µεταφορές από και προς την Ε.Ε. ή εντός αυτής, αν δεν εφαρµόζουν
ενδεχοµένως κάποιες από τις διατάξεις, ορίζεται µε σαφήνεια ότι θα πρέπει να
ενηµερώνουν σχετικά τους επιβάτες ρητώς κατά την αγορά του εισιτηρίου.
Παρακάτω αναφέρουµε ενδεικτικά κανονισµούς σχετικούς µε αεροµεταφορές

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. 2726/17.9.1990
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Ο κανονισµός44 θεσπίζει καθεστώς κοινοτικής διαµετακόµισης που εφαρµόζεται σε
όλες τις µεταφορές φορτίων στο εσωτερικό της κοινότητας και σκοπός του είναι η
διευκόλυνση της µεταφοράς τους µε περιορισµό των διατυπώσεων και των ελέγχων µόνο
στα σηµεία αναχώρησης και προορισµού και µείωση στο ελάχιστο των διοικητικών
παρεµβάσεων ιδίως κατά την διέλευση των εσωτερικών συνόρων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ.2342/24.7.1990
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
Ο κανονισµός45 θεσπίζει σαφή κριτήρια βάσει των οποίων οι αρχές των κρατών –
µελών θα κρίνουν τους προτεινόµενους αεροπορικούς ναύλους, έτσι ώστε να
προστατευθούν τα συµφέροντα των καταναλωτών αλλά και των αεροµεταφορέων.
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31997R2027 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη του
αεροµεταφορέως σε περίπτωση ατυχήµατος, ΕΕ L 285 της 17.10.1997, σ. 1 έως 3
44

31990R2726 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2726/90 του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1990 περί κοινοτικής
διαµετακόµισης, ΕΕ L 262 της 26.9.1990, σ. 1 έως 10
45

31990R2342 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2342/90 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1990 σχετικά µε τους ναύλους των
τακτικών αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 217 της 11.8.1990, σ. 1 έως 7

30

Προβλέπεται η δυνατότητα ταχείας διαβούλευσης, καθώς και διαδικασίες επίλυσης
των διαφωνιών που πιθανόν θα προκύψουν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ.295/91
ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
Ο κανονισµός46 θεσπίζει τους κοινούς κανόνες που εφαρµόζονται στις αεροπορικές
εταιρείες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης σε επιβάτη τακτικής πτήσης για την οποία
έχουν έγκυρο εισιτήριο και επιβεβαιωµένη κράτηση λόγω υπεράριθµων κρατήσεων
θέσεων, εφόσον η πτήση αναχωρεί από αεροδρόµιο της Ε.Ε. ανεξάρτητα του κράτους
εγκατάστασης του αεροµεταφορέα, την ιθαγένεια του επιβάτη και τον τόπο προορισµού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ 3922/16.12.1991
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αφορά47 την εναρµόνιση των τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών
σχετικών µε την ασφάλεια και την ασφαλή λειτουργία των αεροσκαφών.
Αναφέρει ότι είναι επιθυµητό να υπάρχει συντονισµός όσον αφορά τη
χρηµατοδότηση εκ µέρους των κρατών – µελών της έρευνας για την βελτίωση της
ασφάλειας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΘΜ.3925/19.12.1991
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Ορίζει48 ότι η εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας πρέπει να οδηγήσει
στην κατάργηση των ελέγχων των χειραποσκευών και των λοιπών παραδιδόµενων
αποσκευών των επιβατών που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτική πτήση.
Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των µέτρων
ασφαλείας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ.2411/23.7.1992
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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31991R0295 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 για τη θέσπιση κοινών
κανόνων σχετικών µε ένα σύστηµα αντισταθµιστικών παροχών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης κατά τις τακτικές αεροπορικές
µεταφορές, ΕΕ L 36 της 8.2.1991, σ. 5 έως 7
47

31991R3922 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1991 για την εναρµόνιση τεχνικών
κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας,
ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4 έως 8
48

31991R3925 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1991 για την κατάργηση των
ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρµόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόµενες αποσκευές προσώπων που πραγµατοποιούν
ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι, ΕΕ L 374 της
31.12.1991, σ. 4 έως 6
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Ορίζει49 ότι η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει κοινούς κανόνες για τα κράτη – µέλη
σχετικά µε
Α)Τις διαβουλεύσεις σχετικά µε τους ναύλους επιβατών, αποσκευών και
εµπορευµάτων
Β)Τις συµφωνίες για την από κοινού εκµετάλλευση τακτικών αεροπορικών
γραµµών µικρής συχνότητας
Γ) Την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου στους αερολιµένες
∆) Την από κοινού αγορά, ανάπτυξη και εκµετάλλευση ηλεκτρονικών συστηµάτων
κράτησης θέσεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ.2407/23.7.1992
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
Θεσπίζει κανόνες50 που να µην εισάγουν διακρίσεις σχετικά µε την εγκατάσταση
και τον έλεγχο µιας επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση για την χορήγηση άδειας για την
πρόσβαση των αεροµεταφορέων σε δροµολόγια τακτικών ενδοκοινοτικών αεροπορικών
γραµµών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ.294/4.2.1991
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ
Θεσπίζει κανόνες51 ώστε να ελευθερωθούν οι αεροπορικές µεταφορές
εµπορευµάτων, διότι αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του εµπορίου και διότι η αυξηµένη
πρόσβαση στην αγορά θα τονώσει την ανάπτυξη των µεταφορών εντός της Ε.Ε. και θα
οδηγήσει στην παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών.
Η άσκηση των δικαιωµάτων µεταφοράς υπόκεινται σε ορισµένους περιορισµούς
που αφορούν την υποδοµή των αερολιµένων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ 2027/97 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ο παρών κανονισµός52 καθορίζει τις υποχρεώσεις των κοινοτικών
αεροµεταφορέων για την ευθύνη από ατύχηµα απέναντι στους επιβάτες για ζηµία που
υπέστησαν λόγω θανάτου, τραυµατισµού ή άλλης σωµατικής βλάβης και εφόσον το
ατύχηµα συνέβη εντός του αεροσκάφους, κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση
49

31992R2411 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2411/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 για την εφαρµογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών
και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών,
ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 19 έως 20
50

31992R2407 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των
αεροµεταφορέων, ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1 έως 7
51

31991R0294 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 294/91 του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 για τη λειτουργία των
αεροπορικών µεταφορών φορτίου µεταξύ κρατών µελών, ΕΕ L 36 της 8.2.1991, σ. 1 έως 4
52 52

31997R2027 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη του
αεροµεταφορέως σε περίπτωση ατυχήµατος, ΕΕ L 285 της 17.10.1997, σ. 1 έως 3
Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 285 της 17/10/1997 σ. 0001 - 0003
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Το Συµβούλιο της Ευρώπης εξέτασε τα δεδοµένα ,την πρόταση της Επιτροπής
(E.E. C 104 της 10.4.1996 σ.18 και E.E. C29 της 30.1.1997 σ.10) , την γνώµη της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (E.E. C 212 της 22.7.1996 σ.38), αποφασίζοντας
σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εξέδωσε σχετικό κανονισµό αριθµ.2027/97/9.10.1997
,δεσµευτικό ως προς όλα τα µέρη του και µε άµεση ισχύ σε όλα τα κράτη – µέλη.
Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι, αεροµεταφορείς εγκατεστηµένοι εκτός Ε.Ε. που
εκτελούν µεταφορές από και προς την Ε.Ε. ή εντός αυτής, αν δεν εφαρµόζουν
ενδεχοµένως κάποιες από τις διατάξεις, ορίζεται µε σαφήνεια ότι θα πρέπει να
ενηµερώνουν σχετικά τους επιβάτες ρητώς κατά την αγορά του εισιτηρίου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΙΘΜ 2343/24.7.199053 & 2408/23.7.199254 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Πρόκειται για δέσµη µέτρων που αφορά την απελευθέρωση των αεροµεταφορών
στις ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραµµές, καινοτοµία πολύ σηµαντική που άλλαξε
δραστικά το τοπίο των αεροµεταφορών, θέµα που αναπτύξαµε διεξοδικά σε ιδιαίτερο
κεφάλαιο λόγω των δραστικών αλλαγών που επιφέρει τόσο στην βιωσιµότητα των
µικρότερων σε µέγεθος εταιρειών, όσο και των κοινωνικών και εθνικών του παραµέτρων.

4.3.Συνθήκη SCHENGEN
Πρόκειται για µία σύµβαση που υπεγράφη στο Schengen στις 19.6.1990 αρχικά
µεταξύ των κυβερνήσεων του Βελγίου, της Γαλλίας, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας, του Λουξεµβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και πού στην
συνέχεια προσχώρησαν όλα τα κράτη µέλη εκτός της Μ.Βρεττανίας.
Η σύµβαση οριοθετεί µε λεπτοµέρεια την θέσπιση κανόνων για την κατάργηση των
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στον
γεωγραφικό χώρο της Ε.Ε. (INTRA SCHENGEN), καθώς και τους κανόνες διέλευσης των
εξωτερικών συνόρων (EXTRA SCHENGEN).
∆εδοµένου ότι τα αεροδρόµια θεωρούνται κατά παρέκκλιση από τον ορισµό των
εσωτερικών συνόρων, εξωτερικά σύνορα όταν πρόκειται για πτήσεις εξωτερικού η
συνθήκη είναι ο άξονας συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη – µέλη για την διαφύλαξη των
εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. αλλά και για την µείωση έως εξάλειψη των διατυπώσεων
κατά τις εσωτερικές µετακινήσεις.
Το καθεστώς αυτό διαφοροποιείται µόνο όταν το επιβάλλει η δηµόσια τάξη ή η
εθνική ασφάλεια για µία ορισµένη χρονική περίοδο ενός κράτους - µέλους το οποίο όµως
υποχρεούται να πληροφορεί το ταχύτερο δυνατό τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη.
Σε άλλα άρθρα η σύµβαση αναφέρεται σε επί µέρους θέµατα όπως, η θέσπιση µίας
οµοιόµορφης θεώρησης όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών, οι όροι κυκλοφορίας
των αλλοδαπών, χαρακτηρισµός προσώπων ως ανεπιθύµητων, εξέταση των αιτήσεων
παροχής ασύλου, αστυνοµικής συνεργασίας, ναρκωτικά, πυροβόλα όπλα και
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31990R2343 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2343/90 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1990 για την πρόσβαση των
αεροµεταφορέων σε δροµολόγια τακτικών ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών και για την κατανοµή της µεταφορικής ικανότητας
επιβατών µεταξύ αεροµεταφορέων στις τακτικές αεροπορικές γραµµές µεταξύ κρατών µελών, ΕΕ L 217 της 11.8.1990, σ. 8 έως 14
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31992R2408 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών
αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών,
ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8 έως 14
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πυροµαχικά, µεταφοράς και κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ένα πρωτόκολλο προσαρτηµένο στη συνθήκη του Αµστερνταµ επέτρεψε την
ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων που επέφερε Η Συνθήκη SCHENGEN στην ΕΕ. Με το
πρωτόκολλο αυτό, ο χώρος SCHENGEN συναντά το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ
εντός του οποίου έχει κοινοβουλευτικό και δικαιοδοτικό έλεγχο. Ο στόχος της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων, που εγγράφεται ήδη στην ενιαία ευρωπαϊκή πράξη του
1986, έχει επιτευχθεί και εγγυάται έναν δηµοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο θέτοντας στη
διάθεση των πολιτών δικαστικές προσφυγές όσον αφορά τα δικαιώµατά τους (∆ικαστήριο
ή/και εθνική δικαιοδοσία ανάλογα µε τους τοµείς).
Για να επιτευχθεί αυτή η ενσωµάτωση έχουν ληφθεί διάφορες αποφάσεις από το
Συµβούλιο της ΕΕ. Κατ’ αρχάς, όπως προέβλεπε η συνθήκη του Άµστερνταµ, το
Συµβούλιο αντικατέστησε την εκτελεστική επιτροπή που είχε δηµιουργηθεί µε τις
συµφωνίες SCHENGEN. Με την απόφασή55 του 1999/307/ΕΚ της 1ης Μαΐου 1999, το
Συµβούλιο καθόρισε τους τρόπους ενσωµάτωσης της γραµµατείας SCHENGEN στη
γενική γραµµατεία του Συµβουλίου, ιδίως εκείνους που αφορούν το απασχολούµενο από
τη γραµµατεία SCHENGEN προσωπικό.
Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκαν νέες οµάδες εργασίας για να βοηθήσουν το
Συµβούλιο στη διαχείριση των εργασιών.
Ένα από τα σηµαντικότερα καθήκοντα του Συµβουλίου για την ενσωµάτωση της
Συνθήκης SCHENGEN ήταν να επιλέξει µεταξύ των διατάξεων και των µέτρων που έχουν
ληφθεί από τα κράτη που υπέγραψαν τις διακυβερνητικές αυτές συµφωνίες, εκείνες που
αποτελούν ένα πραγµατικό κεκτηµένο, δηλαδή σύνολο πράξεων που θα διατηρηθούν και
θα επιτρέψουν τη συνέχιση της συνεργασίας που έχει αναληφθεί.
Με τις αποφάσεις 1999/435/ΕΚ56 και 1999/436/ΕΚ57 του Συµβουλίου της 20ης
Μαΐου του 1999 εκδόθηκε κατάλογος των στοιχείων που αποτελούν το κεκτηµένο καθώς
και ο ορισµός για το καθένα από αυτά της αντίστοιχης νοµικής βάσης στις ευρωπαϊκές
συνθήκες (συνθήκη ΕΚ ή συνθήκη για την ΕΕ) .Το µεγαλύτερο µέρος των πράξεων αυτών
έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε.
Έκτοτε, η νοµοθεσία της SCHENGEN αναπτύχθηκε περαιτέρω. Για παράδειγµα,
µερικά άρθρα της σύµβασης SCHENGEN αντικαταστάθηκαν από νέους νόµους της ΕΕ
(π.χ. κώδικας συνόρων του SCHENGEN ). Ο ισχύων Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2006,
επιχειρεί την αναµόρφωση του υφιστάµενου κεκτηµένου σε θέµατα συνοριακού ελέγχου.
Στόχος του είναι η παγίωση και ανάπτυξη της νοµοθετικής πτυχής της πολιτικής
ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων, διευκρινίζοντας τους κανόνες σχετικά µε τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων58.

55

31999D0307 1999/307/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 1ης Μαΐου 1999, περί καθορισµού των λεπτοµερών διατάξεων
για την ενσωµάτωση της Γραµµατείας Σένγκεν στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου,
ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 49 έως 52
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31999D0435 1999/435/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον ορισµό του κεκτηµένου του Σένγκεν,
προκειµένου να προσδιοριστεί, δυνάµει των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νοµική βάση για κάθε µία από τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτηµένο του
Σένγκεν, ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 1 έως 16
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31999D0436 1999/436/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον καθορισµό, δυνάµει των οικείων
διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της νοµικής βάσης
για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτηµένο του Σένγκεν,
ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 17 έως 30
58

32006R0562 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου
2006 , για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του
Σένγκεν), ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1 έως 32
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4.3.1Τα µέτρα που υιοθετήθηκαν από τα κράτη στο πλαίσιο της συνεργασίας
Οι κύριοι κανόνες που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο SCHENGEN περιλαµβάνουν:
•
•
•
•
•
•

άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα·
κοινή σειρά κανόνων που εφαρµόζονται σε άτοµα που διασχίζουν τα εξωτερικά
σύνορα των κρατών µελών της ΕΕ·
εναρµόνιση των κανόνων σχετικά µε τους όρους εισόδου και θεώρησης
διαβατηρίου για σύντοµες διαµονές·
ενισχυµένη αστυνοµική συνεργασία (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων
διασυνοριακής παρακολούθησης και συνεχούς καταδίωξης)·
ενισχυµένη δικαστική συνεργασία µέσω ενός ταχύτερου συστήµατος έκδοσης και
καλύτερης µεταβίβασης της εκτέλεσης των κατασταλτικών δικαστικών αποφάσεων·
θέσπιση και ανάπτυξη του συστήµατος πληροφόρησης SCHENGEN (SIS).

4.3.2.Οι σχέσεις µε τις τρίτες χώρες: κοινές αρχές
Η προοδευτική επέκταση του χώρου SCHENGEN στο σύνολο των κρατών µελών
της ΕΕ οδήγησε τρίτες χώρες που διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις µε την ΕΕ να
συµµετάσχουν στη συνεργασία SCHENGEN. Προϋπόθεση για τη σύνδεση χωρών εκτός
της ΕΕ µε το κεκτηµένο του SCHENGEN είναι η σύναψη συµφωνίας για την ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων µεταξύ των κρατών αυτών και της ΕΕ (όπως προβλέπεται
από τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο για τις περιπτώσεις της
Ιρλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν και από τη Συµφωνία για την ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων για την περίπτωση της Ελβετίας).
Η συµµετοχή αυτή συνίσταται για τις εν λόγω χώρες στο:
•
•
•

να συµπεριληφθούν στο χώρο που συγκροτείται από την απουσία ελέγχου στα
εσωτερικά σύνορα·
να εφαρµόζουν τις διατάξεις του κεκτηµένου του SCHENGEN και όλα τα κείµενα
που αναφέρονται στη δηµιουργία του·
να συνεργάζονται στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα κείµενα «Schengen
relevant».

Στην πράξη, η συνεργασία αυτή γίνεται µε τη µορφή µεικτών επιτροπών που
συνεδριάζουν στο περιθώριο των οµάδων εργασίας του Συµβουλίου της ΕΕ. Σ’ αυτές
συµµετέχουν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών µελών της ΕΕ, της Επιτροπής
και των κυβερνήσεων των τρίτων χωρών. Οι συνδεδεµένες χώρες συµµετέχουν λοιπόν
στις συζητήσεις για την ανάπτυξη του κεκτηµένου του SCHENGEN αλλά δεν συµµετέχουν
στην ψηφοφορία. ΄Εχουν καθορισθεί διαδικασίες για την κοινοποίηση και την αποδοχή
µελλοντικών µέτρων ή πράξεων.

4.4.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Η προστασία του καταναλωτή είναι ύψιστης σηµασίας για τα κράτη µέλη της Ε.Ε.
γι’ αυτό από τις 17/2/2005 ισχύει στην Ε.Ε Κανονισµός (ΕΚ) 261/2004 ο οποίος
προσφέρει στους επιβάτες των αεροπορικών µεταφορών ενισχυµένη προστασία υπό τη
µορφή αποζηµιώσεων.
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Ο Κανονισµός59 (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου θεσπίζει κοινούς
κανόνες αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών
µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και
µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης,
καθορίζει τα δικαιώµατα των
επιβατών όταν η πτήση τους καθυστερεί να αναχωρήσει, ακυρώνεται ή όταν τους
αρνούνται την επιβίβαση λόγω υπερκράτησης.

4.4.1.Φάσµα Εφαρµογής
Ο Κανονισµός (ΕΚ) 261/2004 καλύπτει τις περιπτώσεις:
•
•
•

Άρνησης επιβίβασης.
Ακύρωσης πτήση
Μεγάλων καθυστερήσεων (πέραν των δύο ωρών).

Τα πιο πάνω αφορούν:
· Όλα τα είδη πτήσεων (δροµολογηµένες, ναυλωµένες, χαµηλού κόστους)
· Όλες τις πτήσεις εντός της Ε.Ε.
· Πτήσεις αεροπορικών εταιρειών της Ε.Ε. οι οποίες αναχωρούν από αερολιµένες
τρίτων χωρών.
· Πτήσεις αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών οι οποίες αναχωρούν από
αερολιµένες της Ε.Ε.
Ο εν λόγω Κανονισµός εφαρµόζεται στους επιβάτες
που αναχωρούν από αερολιµένα στο έδαφος Κράτους Μέλους
που αναχωρούν από αερολιµένα στο έδαφος Τρίτης Χώρας µε προορισµό
αερολιµένα στο έδαφος Κράτους Μέλους και εφόσον η πτήση πραγµατοποιείται µε
κοινοτικό αεροµεταφορέα
µε την προϋπόθεση ότι:
Οι επιβάτες έχουν επιβεβαιωµένη κράτηση στην συγκεκριµένη πτήση και
παρουσιάζονται στον έλεγχο των εισιτηρίων την ώρα που έχει υποδείξει
ο
αεροµεταφορέας ή εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα, το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά
πριν την αναγραφόµενη αναχώρηση της πτήσης και έχουν µεταφερθεί από την πτήση
για την οποία έχουν κράτηση σε άλλη πτήση.
•
•

4.4.2.Άρνηση επιβίβασης
Πριν προχωρήσει σε άρνηση επιβίβασης επιβατών παρά τη θέλησή τους, ο
αεροµεταφορέας αναζητεί επιβάτες διατεθειµένους να παραιτηθούν από την κράτησή
τους, µε αντάλλαγµα κάποιο όφελος υπό όρους που θα συµφωνηθούν µεταξύ
ενδιαφερόµενου επιβάτη και αεροµεταφορέα. Στους εθελοντές παρέχεται εναλλακτική
µεταφορά
ή επιστροφή αντιτίµου του εισιτηρίου, επιπρόσθετα των οφελών που
αναφέρθηκαν προηγούµενα.
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32004R0261 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - ∆ήλωση της Επιτροπής, ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1 έως 8

36

Εάν δεν παρουσιασθεί ο αριθµός εθελοντών που αναζητά, ο αεροµεταφορέας
µπορεί τότε να αρνηθεί σε επιβάτες την επιβίβαση παρά τη θέλησή τους. Στους
επιβάτες αυτούς προσφέρεται η αποζηµίωση και η βοήθεια που περιγράφεται
παρακάτω.
4.4.3.Ακύρωση
Σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης, οι επιβάτες επιλέγουν µεταξύ: α) της
εναλλακτικής µεταφοράς τους, υπό συγκρίσιµες συνθήκες, στον τελικό τους προορισµό
ή β) της µεταφοράς τους, υπό συγκρίσιµες συνθήκες µεταφοράς, στον τελικό τους
προορισµό άλλη µέρα που τους εξυπηρετεί εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα θέσεων ή γ)
της επιστροφής του αντιτίµου του εισιτηρίου τους και, εάν συντρέχει η περίπτωση,
πτήσης επιστροφής στο αρχικό σηµείο αναχώρησης.
Η
επιστροφή του αντιτίµου γίνεται για το µέρος του ταξιδίου που δεν
πραγµατοποιήθηκε καθώς και για τα µέρη του ταξιδίου που πραγµατοποιήθηκαν
εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση µε το αρχικό
ταξιδιωτικό σχέδιο.
Επιπλέον, οι επιβάτες της ακυρωθείσας πτήσης δικαιούνται αναψυκτικά,
επικοινωνία, διατροφή, διανυκτέρευση και µεταφορά µεταξύ αερολιµένα και καταλύµατος.
Οι επιβάτες δικαιούνται όλα τα παραπάνω, ανεξάρτητα από το λόγο ακύρωσης της
πτήσης.

•

Τέλος, ο επιβάτης λαµβάνει αποζηµίωση ύψους:
250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1500 χιλιοµέτρων

•

400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιοµέτρων και όλες
τις άλλες πτήσεις µεταξύ 1500 και 3500 χιλιοµέτρων

•

600 ευρώ για όλες τις άλλες πτήσεις.

Η παραπάνω αποζηµίωση δεν πληρώνεται στους επιβάτες της ακυρωθείσας
πτήσης, όταν ο επιβάτης ενηµερωθεί και του προσφερθεί εναλλακτική µεταφορά εντός
ορισµένων χρονικών προθεσµιών ή η πτήση ακυρώνεται λόγω εκτάκτων περιστάσεων
που δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα
µέτρα.
4.4.4.Καθυστερήσεις πτήσεων
Σε περίπτωση καθυστέρησης µιας πτήσης, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες
αναψυκτικά, επικοινωνία, γεύµατα, διανυκτέρευση και µεταφορά µεταξύ αερολιµένα και
καταλύµατος (ανάλογα το χρόνο καθυστέρησης).
Όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστο πέντε (5) ώρες, οι επιβάτες µπορούν να
επιλέξουν να λάβουν το αντίτιµο του εισιτηρίου τους και να µην ταξιδέψουν µε την πτήση.
Οι επιβάτες µιας πτήσης που φθάνει στον τελικό της προορισµό µε καθυστέρηση
τουλάχιστο τρεις (3) ώρες, µπορούν να λάβουν αποζηµίωση όπως οι επιβάτες µιας
ακυρωθείσας πτήσης εκτός εάν η καθυστέρηση προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις, οι
οποίες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα
µέτρα από τον αεροµεταφορέα.
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4.4.5.Υποχρέωση ενηµέρωσης των επιβατών
Οι αεροµεταφορείς εξασφαλίζουν ότι κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων υπάρχει
ανηρτηµένη µε ευδιάκριτο για τους επιβάτες τρόπο ευανάγνωστη γνωστοποίηση µε το
ακόλουθο κείµενο:
«Σε περίπτωση που σας αρνηθούν την επιβίβαση ή σε περίπτωση µαταίωσης ή
δίωρης τουλάχιστο καθυστέρησης της πτήσης, ζητείσθε στη θυρίδα ελέγχου των
εισιτηρίων ή στη θύρα εξόδου το κείµενο που αναφέρει τα δικαιώµατά σας, ιδίως όσον
αφορά την αποζηµίωση και την παροχή βοήθειας.»
Επιπλέον, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή µαταίωσης µια πτήσης ή δίωρης
τουλάχιστο καθυστέρησης, ο αεροµεταφορέας υποχρεούται να δώσει σε κάθε θιγόµενο
επιβάτη γραπτή γνωστοποίηση µε τους κανόνες αποζηµίωσης και παροχής βοήθειας
καθώς και µε τα στοιχεία του οριζόµενου εθνικού φορέα.
4.4.6.Αποζηµιώσεις
Για κάθε µια από τις πιο πάνω περιπτώσεις και ανάλογα µε τις περιστάσεις της
κάθε περίπτωσης οι θιγόµενοι επιβάτες έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης από τις
αεροπορικές εταιρείες που µπορεί να περιλαµβάνει, ενδεικτικά, ένα ή συνδυασµό των πιο
κάτω:
· Χρηµατική αποζηµίωση.
· Επιστροφή της τιµής του εισιτηρίου.
· Εναλλακτική πτήση.
· Γεύµατα, αναψυκτικά και διαµονή σε ξενοδοχείο.
4.4.7.Υποβολή Παραπόνων
Εφόσον ο επιβάτης αντιµετωπίσει τα πιο πάνω προβλήµατα οφείλει αρχικά να
προσπαθήσει πρώτα να µιλήσει επί τόπου µε τον εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας
για επίλυση του προβλήµατος.
Αν θεωρήσει ότι δεν διευθετήθηκε το θέµα τότε θα πρέπει να απευθυνθεί γραπτώς
στην αεροπορική εταιρεία απαιτώντας διασφάλιση των δικαιωµάτων του.
Αν η αεροπορική εταιρεία εξακολουθεί να µην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της θα
πρέπει να διαµαρτυρηθεί στον αντίστοιχο Αρµόδιο Εθνικό Φορέα της χώρας κράτους
µέλους της Ε.Ε. ο οποίος για την Ελλάδα είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
4.4.8.∆ιαδικασία υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που ο επιβάτης θέλει να υποβάλει καταγγελία αναφορικά µε
καθυστέρηση πτήσης, ακύρωση πτήσης ή άρνηση επιβίβασης, θα πρέπει να
συµπληρώσει συγκεκριµένο έγγραφο καταγγελίας που ακολουθώντας τις οδηγίες του
αρµόδιου γραφείου της ΥΠΑ που εδρεύει στους αερολιµένες.
Ο αρµόδιος φορέας στη χώρα µας για την εφαρµογή και παρακολούθηση του εν
λόγω Κοινοτικού Κανονισµού είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ∆ιεύθυνση
Αεροπορικής Εκµετάλλευσης, Τµήµα Οικονοµίας Αεροµεταφορών και εποπτεύει:
α)στις πτήσεις που αναχωρούν από ελληνικό αερολιµένα
β)αναχωρούν από αερολιµένα Τρίτης Χώρας µε προορισµό ελληνικό αερολιµένα
και πραγµατοποιούνται µε κοινοτικό αεροµεταφορέα.
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4.4.9.Καθυστέρηση, καταστροφή ή απώλεια αποσκευών
Η σύµβαση του Μόντρεαλ «για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές» καθορίζει ότι σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, βλάβης ή
καθυστέρησης των αποσκευών, το ανώτατο όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα
περιορίζεται σε Ειδικά ∆ικαιώµατα ανά επιβάτη.
Σε περιπτώσεις καθυστέρησης παραλαβής αποσκευών, τις περισσότερες φορές, οι
επιβάτες αγοράζουν είδη πρώτης ανάγκης και υποβάλουν στις αεροπορικές εταιρείες τις
αποδείξεις για να καλυφθούν. Άλλες φορές, οι αεροπορικές εταιρείες δίνουν κάποιο
εφάπαξ ποσό ή ένα ποσό ανά κάθε ηµέρα καθυστέρησης στους επιβάτες για να
καλύψουν τις ανάγκες τους.
Τις περισσότερες φορές, µετά από 21 ηµέρες καθυστέρησης παραλαβής της
αποσκευής,
η αποσκευή θεωρείται από την αεροπορική εταιρεία ως απολεσθείσα.
Προκειµένου να προσδιορίσει το ποσό της αποζηµίωσης, η αεροπορική εταιρεία ζητά
από τον επιβάτη µια λίστα µε τα αντικείµενα της αποσκευής ή µερικές φορές, εάν
υπάρχουν, αποδείξεις αγοράς των αντικειµένων.
Σε περίπτωση ζηµίας της αποσκευής, ο δικαιούχος της παραλαβής οφείλει να
υποβάλει διαµαρτυρία στον µεταφορέα, το αργότερο εντός προθεσµίας επτά ηµερών από
την ηµεροµηνία παραλαβής. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η διαµαρτυρία υποβάλλεται το
αργότερο εντός προθεσµίας είκοσι µίας ηµερών από την παραλαβή.
4.4.10.∆ικαίωµα Πληροφόρησης για την Ταυτότητα του Αεροµεταφορέα
Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει τον Κανονισµό60 (ΕΚ) 2111/2005 ο οποίος εξασφαλίζει το
δικαίωµα πληροφόρησης των επιβατών για την ταυτότητα του πραγµατικού
αεροµεταφορέα της πτήσης για την οποία έχουν κάνει κράτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα δηµοσιεύει πίνακα («µαύρη λίστα») µε τους ανασφαλείς αεροµεταφορείς για σχετική
πληροφόρηση των επιβατών.
· Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να έχουν ευδιάκριτα ανηρτηµένη στο χώρο
ελέγχου εισιτηρίων (check-in) γνωστοποίηση ότι σε περίπτωση προβληµάτων οι επιβάτες
µπορούν να ζητήσουν να τους δοθεί κείµενο µε τα δικαιώµατα61 τους.
· Σε κάθε θιγόµενο επιβάτη οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να παρέχουν
γραπτή γνωστοποίηση των δικαιωµάτων του.
· Ενηµερωτικές πινακίδες και φυλλάδια υπάρχουν στα αεροδρόµια.
4.5.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στα πλαίσια του γενικότερου σχεδίου ενίσχυσης των δικαιωµάτων των
επιβατών η Ε.Ε. προωθεί νέο Κανονισµό για διασφάλιση των δικαιωµάτων ατόµων µε
µειωµένη κινητικότητα λόγω αναπηρίας, ηλικίας ή άλλου παράγοντα.
Ο Κανονισµός θα στηρίζεται στην αρχή ότι τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα
πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες να χρησιµοποιούν τις αεροπορικές µεταφορές όπως
οι υπόλοιποι πολίτες και γι’ αυτό θα απαγορεύει στους αεροµεταφορείς να αρνούνται την
κράτηση ή την επιβίβαση τέτοιων ατόµων.
60

32005R2111 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου
2005 , για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αεροµεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την
ενηµέρωση των επιβατών αεροπορικών µεταφορών σχετικά µε την ταυτότητα του πραγµατικού αεροµεταφορέα, καθώς και για την
κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ.
15 έως 22
61
Για λεπτοµερέστερη πληροφόρηση ανατρέξετε στην ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

της

Ε.Ε.

στην

ακόλουθη

διεύθυνση:
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Θα υπάρχουν πάντως ορισµένες εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις που δικαιολογούνται
κυρίως για λόγους ασφαλείας, τους οποίους θα καθορίζει ο Κανονισµός.
Με την υιοθέτηση του Κανονισµού62 (ΕΚ) 1107/2006 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 204
της 26.7.2006), δηµιουργήθηκε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα ενιαίο νοµικό
καθεστώς το οποίο αφορά στα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και µειωµένη
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, ως «άτοµο µε αναπηρία» ή «άτοµο µε µειωµένη
κινητικότητα», νοείται «οποιοδήποτε πρόσωπο, η κινητικότητα του οποίου είναι µειωµένη
κατά τη χρήση των µεταφορικών µέσων, λόγω οποιασδήποτε σωµατικής αναπηρίας
(αισθητήριας ή κινητικής, µόνιµης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναµίας,
ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου
απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρµογή των προσφερόµενων σε όλους τους
επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού».
Ο Κανονισµός τέθηκε σε ισχύ στο σύνολό του στις 26 Ιουλίου 2008.
4.5.1.Επιδιωκόµενος σκοπός του Κανονισµού
Σκοπός του Κανονισµού είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόµων µε
αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα στις αεροπορικές µεταφορές και η διασφάλιση της
παροχής της απαραίτητης συνδροµής, όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
Οι διατάξεις του Κανονισµού εφαρµόζονται στα άτοµα µε αναπηρία τα οποία
χρησιµοποιούν ή σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν εµπορικές υπηρεσίες αεροπορικής
µεταφοράς.
Επίσης, καλύπτει και τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, ενώ περιλαµβάνει και
άλλες κατηγορίες ατόµων, όπως οι ηλικιωµένοι ή εκείνοι που αντιµετωπίζουν κάποιο
προσωρινό κινητικό πρόβληµα.
4.5.2.Πότε έχει εφαρµογή ο Κανονισµός
Ο Κανονισµός καλύπτει όλες τις εµπορικές πτήσεις οι οποίες αναχωρούν
από, διέρχονται από, ή αφικνούνται σε αερολιµένα που ευρίσκεται σε έδαφος κράτουςµέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπρόσθετα, ένα µέρος του Κανονισµού (τα άρθρα 3, 4 και 10) εφαρµόζεται
και για πτήσεις που αναχωρούν από αερολιµένα µη κοινοτικής χώρας, µε προορισµό
αερολιµένα της Ευρωπαϊκής ένωσης, όταν πρόκειται για κοινοτικό αεροµεταφορέα.

4.5.3.Παρεχόµενη συνδροµή σε επιβάτες µε αναπηρία ή κινητικά προβλήµατα
Βάσει του Κανονισµού, οι φορείς λειτουργίας των αερολιµένων και οι
αεροµεταφορείς υποχρεούνται να παρέχουν, χωρίς καµία επιβάρυνση, στους επιβάτες µε
αναπηρία ή κινητικά προβλήµατα, την συνδροµή που αναφέρεται στα Παραρτήµατα Ι και
ΙΙ του Κανονισµού, αντίστοιχα.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , σχετικά µε
τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ. L 204 της 26/07/2006 σ. 0001 - 0009
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4.5.4.Μη δυνατότητα άρνησης κράτησης θέσης ή επιβίβασης στο αεροσκάφος
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού, οι αεροµεταφορείς, οι πράκτορές τους ή
οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, δεν µπορούν να αρνούνται σε επιβάτες την αποδοχή
κράτησης ή την επιβίβαση τους σε αεροσκάφος, λόγω της αναπηρίας ή της µειωµένης
κινητικότητας τους.
Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού, ένας αεροµεταφορέας, ο
πράκτοράς του ή o ταξιδιωτικός πράκτορας µπορεί να αρνηθεί την αποδοχή κράτησης ή
την επιβίβαση σε αεροσκάφους ατόµου µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα για λόγους
ασφαλείας (safety).
Η παραπάνω άρνηση αυτή µπορεί να αφορά µόνον στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση µε τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που
ορίζει το διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο ή τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει η
αεροπορική αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό αεροµεταφορέα. Εν προκειµένω, οι
απαιτήσεις ασφαλείας ορίζονται για µεν τα αεροπλάνα στο Κανονισµό63 8/2008 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για δε τα ελικόπτερα64 στο Π.∆. 211/2002.
• Εάν το µέγεθος του αεροσκάφους ή των θυρών του αεροσκάφους καθιστά φυσικώς
αδύνατη την επιβίβαση ή την µεταφορά του εν λόγω επιβάτη.
Επιπλέον, για την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ασφαλείας, ένας
αεροµεταφορέας, ο πράκτοράς του ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας µπορεί να απαιτήσει το
άτοµο µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο άτοµο, το οποίο
δύναται να παρέχει τη συνδροµή που χρειάζεται στο άτοµο µε αναπηρία ή µειωµένη
κινητικότητα.
4.5.5.∆ιαβίβαση των απαιτούµενων πληροφοριών
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι επιβάτες µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα
λαµβάνουν την προβλεπόµενη συνδροµή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, οι
αεροµεταφορείς, οι πράκτορές του ή οι ταξιδιωτικοί τους πράκτορες θα πρέπει να
επισηµαίνουν την ανάγκη της εκ των προτέρων προειδοποίησης-γνωστοποίησης σχετικής
ανάγκης από τους ενδιαφερόµενους.
Από την άλλη µεριά, για την αποφυγή ταλαιπωρίας, οι επιβάτες µε αναπηρία ή
µειωµένη κινητικότητα θα πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά τον αεροµεταφορέα ή τον
πράκτορα του ή στον ταξιδιωτικό του πράκτορα κατά την στιγµή της κράτησης.
Επιπλέον, οι αεροµεταφορείς θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι,
ούτως ώστε όταν ενηµερώνονται για την ανάγκη παροχής της προβλεπόµενης συνδροµής
48 ώρες πριν την δηµοσιευµένη ώρα της πτήσης, να διαβιβάζουν την σχετική πληροφορία
εντός 36 ωρών από την δηµοσιευµένη ώρα της πτήσης, σε αυτόν που διαχειρίζεται τον
αερολιµένα αναχώρησης, άφιξης και ανταπόκρισης και στον πραγµατικό αεροµεταφορέα
της πτήσης, εφόσον η εν λόγω κράτηση δεν έχει γίνει στον εν λόγω αεροµεταφορέα.
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32008R0008 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 8/2008 της Επιτροπής, της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 , για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 όσον αφορά τις κοινές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες που εφαρµόζονται στις εµπορικές
αεροπορικές µεταφορές (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ),
ΕΕ L 10 της 12.1.2008, σ. 1 έως 206
64
Προεδρικό ∆ιάταγµα 211
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169 - 02.07.2003 στις 08.07.2003
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
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Αν η κοινοποίηση δεν παραληφθεί εντός του προαναφερόµενου χρονικού
περιθωρίου, ο αεροµεταφορέας ή ταξιδιωτικός πράκτορας πρέπει να την διαβιβάσει το
συντοµότερο δυνατόν και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιβατών µε αναπηρία ή κινητικά προβλήµατα.
4.5.6.∆ικαιώµατα των επιβατών σε περίπτωση άρνησης
Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής µιας κράτησης για λόγους ασφαλείας, ο
αεροµεταφορέας, ο πράκτορας του ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας πρέπει να καταβάλλει
εύλογες προσπάθειες προκειµένου να προσφέρει αποδεκτή εναλλακτική λύση στον
επιβάτη µε αναπηρία ή κινητικά προβλήµατα.
Όταν έχει υπάρξει άρνηση για την επιβίβαση επιβάτη για λόγους αναπηρίας
ή µειωµένης κινητικότητας, θα πρέπει να του παρασχεθεί το δικαίωµα της επιστροφής των
χρηµάτων ή η µεταφορά του µε άλλη πτήση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του
Κανονισµού 261/2004.
Το δικαίωµα της επιλογής της πτήσης επιστροφής ή µεταφοράς µε άλλη πτήση
εξαρτάται από την τήρηση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας. Υπενθυµίζεται ότι στην
Ελλάδα, αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του Κανονισµού65 261/2004 είναι η ∆ιεύθυνση
Αεροπορικής Εκµετάλλευσης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Οι όροι ασφαλείας που ισχύουν για την µεταφορά των ατόµων µε αναπηρία
ή µειωµένη κινητικότητα πρέπει να γνωστοποιούνται µε προσιτό τρόπο και στις ίδιες
γλώσσες που είναι διαθέσιµες στους άλλους επιβάτες.
Επίσης, πρέπει να περιλαµβάνονται λεπτοµέρειες που αφορούν τους
περιορισµούς µεταφοράς των επιβατών, ή του εξοπλισµού µετακίνησης τους, λόγω του
µεγέθους του αεροσκάφους. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες πρέπει επίσης να γνωστοποιούν
τις εν λόγω πληροφορίες για τις πτήσεις που περιλαµβάνονται τα οργανωµένα ταξίδια.
Εάν ένας αεροµεταφορέας, ο πράκτορας του ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας για
λόγους ασφαλείας εφαρµόζει τα ανωτέρω αναγραφόµενα (άρνηση αποδοχής ή
επιβίβασης), οφείλει να ενηµερώσει γραπτώς το ενδιαφερόµενο άτοµο µε αναπηρία ή µε
µειωµένη κινητικότητα για τους σχετικούς λόγους.
Εφόσον ο επιβάτης επιθυµεί, κατόπιν αιτήσεως, γραπτή γνωστοποίηση, ο
αεροµεταφορέας, ο πράκτορας του ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας οφείλει να απαντήσει
εντός πέντε ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος.

4.5.7.Εκπαίδευση των εργαζοµένων
Προκειµένου οι φορείς λειτουργίας των αερολιµένων αλλά και αεροµεταφορείς, να
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόµων µε διάφορες αναπηρίες ή
κινητικούς περιορισµούς, καθώς και σε θέµατα που αφορούν στην ισότιµη µεταχείρισής
τους, οφείλουν να οφείλουν να εκπαιδεύουν και να επανεκπαιδεύουν σχετικά το
προσωπικό τους.
Στην Ελλάδα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συνεργάζεται µε την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία ή άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν
άτοµα µε αναπηρίες, προκειµένου να καταρτιστούν τα απαιτούµενα εκπαιδευτικά
προγράµµατα.
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32004R0261 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - ∆ήλωση της Επιτροπής, ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1 έως 8

42

4.5.8.Ποιοτικά πρότυπα εξυπηρέτησης
Σε κάθε αερολιµένα µε ετήσια εµπορική κίνηση άνω των 150.000 επιβατών, ο
φορέας λειτουργίας του πρέπει να καθορίζει, ποιοτικά πρότυπα για την εξυπηρέτηση των
επιβατών µε αναπηρία ή κινητικά προβλήµατα.
Τα ποιοτικά αυτά πρότυπα καθορίζονται σε συνεργασία µε τους αεροµεταφορείς
που χρησιµοποιούν τον αερολιµένα αλλά και τις οργανώσεις εκπροσώπησης των
επιβατών µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα, ενώ αναρτούνται σε εµφανή σηµεία
των αερολιµένων.
Στον καθορισµό των προτύπων αυτών, λαµβάνονται υπόψη οι πολιτικές και οι
κώδικες δεοντολογίας που αναγνωρίζονται διεθνώς, σχετικά µε τη διευκόλυνση
µεταφοράς των ατόµων µε αναπηρία ή ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα και κυρίως ο
κώδικας συµπεριφοράς για τις υπηρεσίες εδάφους για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα,
της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (Document 30 ECAC).
4.5.9.Υποβολή και διαχείριση αναφορών
Σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης διαπιστώσει ότι τα δικαιώµατά του
παραβιάζονται, τότε µπορεί να ενηµερώσει ενυπόγραφα τον φορέα διαχείρισης του
αερολιµένα ή τον εµπλεκόµενο αεροµεταφορέα, ανάλογα µε την περίπτωση.
Εάν ο επιβάτης δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση, τότε µπορεί να υποβάλλει
αναφορά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία είναι και η µόνη αρµόδια
δηµόσια αρχή για την παρακολούθηση και σωστή εφαρµογή του Κανονισµού.
Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι αρµόδια µόνον για τις
περιπτώσεις που λαµβάνουν χώρα στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από την
εθνικότητα του αεροµεταφορέα, στο βαθµό που αφορούν πτήσεις οι οποίες αναχωρούν,
διέρχονται ή αφικνούνται σε ελληνικό αερολιµένα.
Επιβάτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα σε άλλο κράτος-µέλος θα µπορούν να
υποβάλλουν αναφορά στο αρµόδιο όργανο του κράτους αυτού. Εάν υποβληθεί αναφορά
σε αναρµόδιο όργανο κράτους µέλους, τότε αυτή διαβιβάζεται στην καθ’ ύλην αρµόδια
αρχή του κράτους-µέλους.

5.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY)
Στα πλαίσια της δηµιουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, είναι σηµαντικό να
εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας. Ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
20ης Φεβρουαρίου 2008, που τροποποιεί και αντικαθιστά τον κανονισµό 1592/2002,
θεσπίζει νέους κοινούς κανόνες στον τοµέα των αεροπορικών δραστηριοτήτων, των
αδειών και της κατάρτισης των πληρωµάτων, εφαρµόζει έναν µηχανισµό προηγούµενης
άδειας για τα αεροσκάφη τρίτων χωρών που χρησιµοποιούν τα αεροδρόµια της
Κοινότητας, τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας, καθώς
και ένα σύστηµα επιβολής προστίµων για τους παραβάτες των κανόνων ασφαλείας.
Ενισχύει επίσης τις αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της
αεροπορίας σε αυτούς τους τοµείς και του αναθέτει ενισχυµένο ρόλο.
ΣΥΝΟΨΗ
Ο κανονισµός εφαρµόζεται στο σχεδιασµό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη
λειτουργία αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και στο
43

προσωπικό και τους οργανισµούς που συνδέονται µε αυτές τις δραστηριότητες.
Εφαρµόζεται επίσης στο προσωπικό και τους οργανισµούς που συµµετέχουν στη
λειτουργία των αεροσκαφών. Έχει τους παρακάτω στόχους:
•

καθορισµός κοινών κανόνων σε θέµατα ασφάλειας των αεροπορικών µεταφορών,
για την εγγύηση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας στους επιβάτες και την
εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος,

•

εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού σε όλους τους φορείς στην εσωτερική αγορά
αεροπορικών µεταφορών και διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εµπορευµάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών, µέσω της αναγνώρισης των
πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές,

•

απλοποίηση και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας πιστοποίησης,
συγκεντρώνοντας τις δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο κάτι τέτοιο είναι
δυνατό,

•

ανά τον κόσµο προβολή των απόψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επί των
προτύπων και των κανόνων που αφορούν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Για το λόγο αυτό, ο κανονισµός προβλέπει µεταξύ άλλων τη δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού οργανισµού για την ασφάλεια της αεροπορίας (ΕΟΑΑ) και την ενίσχυση των
αρµοδιοτήτων του.
5.1.∆οµή, καθήκοντα και χρηµατοδότηση του ΕΟΑΑ
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας Της Αεροπορίας (European Aviation Safety
Agency)66 είναι ένα όργανο της Κοινότητας που έχει νοµική προσωπικότητα και
εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του. Μπορεί να ιδρύει τα τοπικά γραφεία
του σε όλα τα κράτη µέλη κατόπιν συµφωνίας τους.
Το προσωπικό του Οργανισµού αποτελείται από περιορισµένο αριθµό µόνιµων
υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί ή αποσπαστεί από την Επιτροπή ή τα κράτη µέλη για
να αναλάβουν τα καθήκοντα διαχείρισης, καθώς και από λοιπούς υπαλλήλους που έχουν
προσληφθεί από τον Οργανισµό ανάλογα µε τις ανάγκες.
Το διοικητικό συµβούλιο αναλαµβάνει καθήκοντα επιτήρησης. Αποτελείται από έναν
εκπρόσωπο κάθε κράτους µέλους και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.
Πιο συγκεκριµένα, ο ΕΟΑΑ έχει ως κύρια καθήκοντα:
•

να επικουρεί την Επιτροπή στην ανάπτυξη κοινών κανόνων στον τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας, καθώς και να παρέχει τεχνική, επιστηµονική και διοικητική
υποστήριξη για την εκπλήρωση των καθηκόντων της,

•

να διενεργεί επιθεωρήσεις τυποποίησης για να εξασφαλίζεται η καλή εφαρµογή
αυτών των κανόνων στα κράτη µέλη,

•

να εκδίδει πιστοποιητικά προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τοµέα του
σχεδιασµού αεροσκαφών και να πιστοποιεί τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται
στην Ευρώπη· να πιστοποιεί τους αεροµεταφορείς, τους οργανισµούς συντήρησης
ή κατάρτισης που βρίσκονται σε τρίτες χώρες.
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Αυτά τα καθήκοντα, που αρχικά αφορούσαν αποκλειστικά τους τοµείς αξιοπλοΐας και
περιβάλλοντος, επεκτείνονται πλέον στις άδειες των πληρωµάτων και στην κατάρτισή
τους, στη λειτουργία των αεροσκαφών στην Κοινότητα και στις τρίτες χώρες.
Ο Οργανισµός µπορεί να εκδίδει γνώµες και συστάσεις προς την Επιτροπή ή ακόµη
και προδιαγραφές πιστοποίησης και αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης προς τους
κοινοτικούς κανόνες.
∆ηµιουργούνται τµήµατα προσφυγών προκειµένου να εξετάζονται οι προσφυγές που
µπορούν να ασκούνται κατά των αποφάσεων του Οργανισµού από κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο.
Ο Οργανισµός καταρτίζει ένα ετήσιο πρόγραµµα εργασιών για την προαγωγή της
συνεχούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας της αεροπορίας και για τον
προσδιορισµό των θητειών και των καθηκόντων που προστέθηκαν, τροποποιήθηκαν ή
καταργήθηκαν σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Τα έσοδα του Οργανισµού προέρχονται κυρίως από τέλη (που καταβάλλονται για τα
πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισµό) και δικαιώµατα (για τις δηµοσιεύσεις,
τις καταρτίσεις ή άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισµός), καθώς και από µια
εισφορά της Κοινότητας, των τρίτων χωρών ή των κρατών µελών. Το δηµοσιονοµικό
έλεγχο διενεργεί ο δηµοσιονοµικός ελεγκτής της Επιτροπής και το διοικητικό συµβούλιο
υιοθετεί ένα δηµοσιονοµικό κανονισµό για την κατάρτιση και εκτέλεση του
προϋπολογισµού.
5.2.Αξιοπλοΐα
Περιγράφονται λεπτοµερώς οι βασικές απαιτήσεις ως προς την αξιοπλοΐα,
προκειµένου τα αεροσκάφη που πληρούν ορισµένες απαιτήσεις (άρθρο 4), καθώς και τα
προϊόντα, τα εξαρτήµατα και ο εξοπλισµός που έχει εγκατασταθεί να συµµορφώνονται
προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι οργανισµοί σχεδιασµού και παραγωγής των
αεροσκαφών πρέπει να αποτελούν αντικείµενο πιστοποίησης.
Τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό τύπου και τα εξαρτήµατα και ο
εξοπλισµός πρέπει επίσης να πιστοποιούνται. Επιπλέον, ένα ξεχωριστό πιστοποιητικό
αξιοπλοΐας εκδίδεται για κάθε αεροσκάφος προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια
λειτουργίας. Εκτός αυτού, η παρακολούθηση της αξιοπλοΐας και η συντήρηση των
αεροσκαφών πρέπει να αποτελούν αντικείµενο συγκεκριµένης πιστοποίησης.
Το προσωπικό συντήρησης πρέπει να διαθέτει άδεια ή κατάλληλα προσόντα, που
έχουν αποκτηθεί σε κέντρο κατάρτισης το οποίο πρέπει επίσης να έχει δεόντως
πιστοποιηθεί.
5.3.Περιβάλλον
Τα προϊόντα, τα εξαρτήµατα και ο εξοπλισµός πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος.
5.4.Άδεια των πληρωµάτων
Οι χειριστές αεροσκαφών πρέπει να διαθέτουν άδεια και ιατρικό πιστοποιητικό που
σχετίζονται µε τις δραστηριότητες που εκτελούν. Η άδεια χορηγείται µόνο σε πρόσωπα
που πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά µε τις θεωρητικές γνώσεις, τις πρακτικές και
γλωσσικές ικανότητες, καθώς και την εµπειρία.
Η άδεια και το ιατρικό πιστοποιητικό προσδιορίζουν τα προνόµια που χορηγούνται
στο χειριστή, καθώς και το πεδίο εφαρµογής και την περίοδο ισχύος αυτών.
Οι οργανισµοί κατάρτισης και οι εταιρείες προσοµοιωτών πτήσης πρέπει να
αποτελούν αντικείµενο κατάλληλης πιστοποίησης.
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5.5.Λειτουργία πτήσεως
Οι εταιρείες αεροµεταφορών πρέπει να αποτελούν αντικείµενο πιστοποίησης,
το επίπεδο απαιτήσεων των οποίων εξαρτάται από τον τύπο δραστηριότητας που
εκτελείται, εξασφαλίζοντας κυρίως ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τον εµπορικό
αεροµεταφορέα.
5.6.Αεροσκάφη τρίτων χωρών που χρησιµοποιούν τα κοινοτικά αεροδρόµια
Τα αεροσκάφη που είναι εγγεγραµµένα σε τρίτη χώρα ή βρίσκονται υπό την
εκµετάλλευση τρίτης χώρας και πετούν προς, στο εσωτερικό ή από την ΕΕ, καθώς και τα
πληρώµατά τους και η λειτουργία τους πρέπει να συµµορφώνονται προς τα ισχύοντα
πρότυπα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (∆ΟΠΑ), ή απουσία αυτών των
προτύπων, προς τις κοινοτικές απαιτήσεις. Τα προνόµια που χορηγούνται στην εταιρεία
εκµετάλλευσης και το πεδίο δραστηριοτήτων αναγράφονται και αναγνωρίζονται µε έκδοση
άδειας.
5.7.Επικοινωνία και ενηµέρωση
Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν, χωρίς απαιτήσεις ούτε πρόσθετη τεχνική
αξιολόγηση, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
Τα κράτη µέλη, η Επιτροπή και ο Οργανισµός συνεργάζονται προκειµένου κάθε
προϊόν, πρόσωπο ή οργανισµός να συµµορφώνεται προς τις παρούσες διατάξεις, καθώς
και προς τους κανόνες εφαρµογής. Ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που διαθέτουν, ενώ
οι υπηρεσίες που αναλαµβάνουν τη διενέργεια έρευνας για τα ατυχήµατα και τα συµβάντα
στην πολιτική αεροπορία έχουν το δικαίωµα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.
Τα κράτη µέλη και ο Οργανισµός προβαίνουν σε έρευνες, συµπεριλαµβανοµένων
των επιθεωρήσεων των αεροσκαφών, και λαµβάνουν κάθε µέτρο για να εµποδίσουν τη
συνέχιση µιας παράβασης.
Υιοθετήθηκε ένας µηχανισµός επιβολής κυρώσεως για την αντιµετώπιση
περιπτώσεων διαπιστωθείσας παράβασης. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή µπορεί να
αποφασίσει να αποσύρει την κοινοτική αναγνώριση των εν λόγω πιστοποιητικών και,
κατόπιν πρότασης του Οργανισµού, να επιβάλλει χρηµατικές ποινές στους κατόχους ενός
πιστοποιητικού που παραβαίνουν τους κοινοτικούς κανόνες.
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 11ης Μαρτίου 200867, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της
πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2320/200268
(Επίσηµη Εφηµερίδα L 97 της 19.3.2008).
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32008R0300 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2320/2002 (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72 έως 84
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32008R0216 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
Φεβρουαρίου 2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συµβουλίου, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1 έως 49
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6.ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.1.Νοµοθεσία
Ο πρώτος βασικός νόµος για την πολιτική αεροπορική δραστηριότητα που
βρίσκεται στον Κώδικα του Ραπτάρχη είναι του έτους 1931 (Ν.5017/31 «Περί Πολιτικής
Αεροπορίας»69). Το ίδιο έτος ακολουθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα 7/1470 Αυγούστου 1931
«Περί κανονισµού της Εναερίου Κυκλοφορίας». Τα κείµενα αυτά µε τις τροποποιήσεις
τους ρύθµισαν τις σχετικές ανάγκες της χώρας για αρκετά χρόνια. Η θεµατολογία της
νοµοθεσίας71 που ακολούθησε τα επόµενα χρόνια µέχρι και σήµερα καλύπτει θέµατα
τεχνικά, εκµεταλλεύσεως, διοικητικά, δικαίου, περιβαλλοντικά κ.λπ
Σήµερα, το νοµικό καθεστώς των αεροπορικών µεταφορών της χώρας µας,
βασίζεται στις ∆ιµερείς Αεροπορικές Συµφωνίες που έχουµε υπογράψει µε τις άλλες
χώρες, στην εσωτερική νοµοθεσία αεροπορικής εκµετάλλευσης και φυσικά στην κοινοτική
νοµοθεσία (Οδηγίες, Αποφάσεις, Κανονισµοί της Ε.Ε.)
Σε ότι αφορά αεροπορικές γραµµές εξωτερικού από-προς την Ελλάδα, απαραίτητη
προϋπόθεση λειτουργίας τους είναι η πρόβλεψη των γραµµών σε κείµενα ∆ιµερούς
συµφωνίας, Μνηµονίου ή προσωρινής άδειας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υπουργική Απόφαση)
Από τις παλαιότερες διεθνείς συµβάσεις, από τις οποίες οι περισσότερες έχουν
κυρωθεί, θα µπορούσε να αναφερθούν: η Σύµβαση του Παρισιού (1919). Το αντικείµενό
της ήταν η αρχή της κρατικής κυριαρχίας στον εναέριο χώρο. Ίσχυσε µέχρι την υπογραφή
της Σύµβασης του Σικάγου.
Η Σύµβαση της Βαρσοβίας (1929). ∆ιέπει, µέχρι σήµερα, τα σχετικά µε το εισιτήριο
του επιβάτη, τις αποσκευές και το δηλωτικό αεροπορικής µεταφοράς.
Η Σύµβαση του Σικάγου, (1944). Το αντικείµενό της είναι τα δικαιώµατα των
κρατών στον εναέριο χώρο τους, τα σχετικά µε την είσοδο και την έξοδο των αεροσκαφών
από το χώρο αυτό, τα σχετικά µε τη νηολόγηση και τις άδειες αεροσκαφών και τις άδειες
των πληρωµάτων τους.
∆ύο συµβάσεις που υπογράφτηκαν ταυτόχρονα ρυθµίζουν τα σχετικά µε τις δύο
"ελευθερίες αέρος" και τις πέντε «ελευθερίες αέρος» αντίστοιχα· η Σύµβαση της Γενεύης
(1948), αφορά τη διεθνή αναγνώριση ιδιωτικών δικαιωµάτων (κυριότητα, υποθήκη κ.λπ.)
στα αεροσκάφη. Η Σύµβαση της Ρώµης (1952), αφορά την ευθύνη του εκµεταλλευοµένου
το αεροσκάφος για ζηµίες που προκαλούνται από αυτό σε πρόσωπα ή πράγµατα που
βρίσκονται στην επιφάνεια.
Το Πρωτόκολλο της Χάγης (1955). Αφορά την ευθύνη του αεροµεταφορέα προς
τους επιβάτες, αποστολείς κ.λπ.
Η Σύµβαση της Γουαδαλαχάρας (1961). Το αντικείµενό της είναι µεταφορές που
συµφωνούνται από έναν µεταφορέα και εκτελούνται από άλλο.
Η Σύµβαση του Τόκιο (1963). Αφορά τα αδικήµατα επί αεροσκαφών και την
αεροπειρατεία. Το Πρωτόκολλο της Γουατεµάλας (1971),το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
(1975).
Φυσικά ακολουθούν και άλλες.
Για την κύρωσή τους απαιτείται η ταυτόχρονη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως του αγγλικού και του ελληνικού κειµένου.
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Νόµος 5017, ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158 - 13.06.1931
«ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
70
Προεδρικό ∆ιάταγµα 7 , ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4 - 21.01.1999
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΑΡΙΘ.97/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ EUROCONTROL KAI ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 93/65/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
71
Κείµενα Αναγκαστικών Νόµων, Βασιλικών ∆ιαταγµάτων, Νόµων, Κωδίκων, Προεδρικών
∆ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
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Στην Ε.Ε. εγκρίθηκε η έκθεση για «ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό» χωρίς εθνικά
σύνορα. Έτσι πλέον τα κράτη – µέλη θα παραχωρούν τα κυριαρχικά τους δικαιώµατα
στον εναέριο χώρο τους για τις πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας σε ευρωπαϊκό
οργανισµό.
Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. , τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή ο Νόµος περί
Πολιτικής Αεροπορίας ο οποίος επέφερε την πλήρη εναρµόνιση του Ελληνικού νοµικού
πλαισίου στις αεροµεταφορές µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Η υιοθέτηση και εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου είναι µια συνεχής
διαδικασία γι’ αυτό η ΥΠΑ παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις νοµοθετικές εξελίξεις στην
Ε.Ε. ούτως ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόζει άµεσα τους νέους Κανονισµούς και
Οδηγίες που εκδίδονται.
Το έναυσµα για αλλαγές και για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών έδωσε η
«απορρύθµιση» των αεροπορικών µεταφορών στις ΗΠΑ, σε συνδυασµό µε πτώση των
τιµών των ναύλων που κατέστησε περισσότερο προσιτές στο ευρύ κοινό τις αεροπορικές
µεταφορές.
Κίνητρο και εργαλείο απετέλεσε η Ενιαία Πράξη (Φεβρουάριος 1986), που
πρόβλεπε την ενιαία κοινοτική αγορά. Έτσι, µεταξύ 1987 και 1993 το Συµβούλιο εκδίδει
τρεις δέσµες νοµοθετικών µέτρων µε σκοπό ακριβώς τη δηµιουργία ενιαίας αγοράς στον
τοµέα, που έγινε πραγµατικότητα σε νοµοθετικό επίπεδο την 1η Ιανουαρίου 1993 µε τη
θέσπιση της τρίτης δέσµης µέτρων.
Το αντικείµενο ήταν ο ανταγωνισµός, οι άδειες εκµετάλλευσης για τους
αεροµεταφορείς, η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά, η ελευθέρωση των τιµών. Τα σχετικά
βασικά κείµενα ακολούθησαν κείµενα για συνοδευτικά µέτρα και διάφορες αναγκαίες
ρυθµιστικές παρεµβάσεις σε σχέση µε το περιεχόµενο των ιδίων των µέτρων καθώς και
για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, συµπράξεων, υπερατλαντικών συµπράξεων,
δεσπόζουσας θέσης και άλλα.
Το 1996 πραγµατοποιείται ο πρώτος απολογισµός για τα µέχρι τότε πεπραγµένα
που βασικό στόχο είχαν την ελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών, οπότε
διαπιστώνεται η µικρή επίδραση των µέτρων που είχαν ληφθεί µέχρι τότε και εντοπίζονται
τα αρνητικά σηµεία.
Ακολουθούν νέα µέτρα, µε ευρύτερο πεδίο κάλυψης αυτή τη φορά: σε επίπεδο
ανταγωνισµού για τους διαθέσιµους χρόνους χρήσης9, τη βοήθεια σε σηµείο στάθµευσης,
τα πληροφορικά συστήµατα κράτησης· σε επίπεδο προστασίας καταναλωτών και
περιβάλλοντος για την άρνηση επιβίβασης σε περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων, για
τους κανόνες σχετικά µε την ευθύνη των αεροµεταφορέων, για τους κανόνες σχετικά µε
τις ηχητικές εκποµπές από αεροσκάφη.
Βεβαίως, τα κοινοτικά νοµοθετικά κείµενα για τις αεροπορικές µεταφορές
καλύπτουν µέρος µόνο του συνόλου των σχετικών τοµέων της εθνικής νοµοθεσίας. Εκτός
όµως από τους τοµείς αυτούς καλύπτουν και άλλους, καθαρά κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Όσον αφορά το περιεχόµενό τους, είναι προσανατολισµένα προς τις συγκεκριµένες
ανάγκες που εξυπηρετεί η κοινοτική πολιτική η οποία, όπως είναι φυσικό, εκτείνεται σε
επίπεδο πέρα από το εθνικό επίπεδο.
6.2. Απελευθέρωση των αεροµεταφορών
Στον Ευρωπαϊκό χώρο, δηλαδή στα κράτη µέλη ισχύουν και εφαρµόζονται
απαρέγκλιτα σήµερα οι Κανονισµοί του Συµβουλίου της Ε.Ε. που περιελήφθησαν στην
τρίτη δέσµη µέτρων απελευθέρωσης των αεροµεταφορών που εκδόθηκαν το 1992 και
ισχύουν από1/1/1993.
Η απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών µέσα στην Ευρωπαϊκή/Κοινότητα
Ένωση επιτεύχθηκε σταδιακά, µεταξύ 1987 και 1992, µε τρεις δέσµες κανονισµών. Η
τρίτη δέσµη για τις αεροπορικές µεταφορές, που αποτελείτο από τους κανονισµούς
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2407/9272, 2408/9273 και 2409/9274, πέτυχε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο
εσωτερικό της Kοινότητας, την τεχνική και οικονοµική εναρµόνιση και τον ελεύθερο
καθορισµό των τιµών.
Μετά την απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(1997) ο τοµέας αναπτύχθηκε όπως ποτέ πριν, πράγµα που συνέβαλλε στην οικονοµική
ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Ο αριθµός των διαδροµών αυξήθηκε κατά
περισσότερο από 60% και τώρα περισσότερες πόλεις εξυπηρετούνται, ιδιαίτερα στις
αποµονωµένες περιοχές. Η εµφάνιση νέων ανταγωνιστών έχει επιφέρει µειώσεις τιµών σε
πολλές διαδροµές, πράγµα που επιτρέπει σε περισσότερους Ευρωπαίους να ταξιδεύουν
αεροπορικώς. Προκειµένου να ενισχυθεί αυτή η επιτυχία, ένας νέος κανονισµός παγίωσε
σε ένα κείµενο τους τρεις κανονισµούς της τρίτης δέσµης για τις αεροπορικές µεταφορές
(Κανονισµός 1008/200875).
Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς αυτούς, επιτρέπεται καταρχήν η ελεύθερη
εγκατάσταση αεροπορικών εταιρειών στα Κράτη-Μέλη, µε µοναδική δέσµευση ότι τα
κεφάλαια των εταιρειών αυτών πρέπει να είναι Ευρωπαϊκά σε ποσοστό 51% τουλάχιστον.
Έτσι σύµφωνα µε τα ισχύοντα από τον Κανονισµό 2407/92 της Ε.Ε. εγκαθίστανται στην
Ελλάδα εταιρείες οι οποίες έχουν τα εξής δικαιώµατα εκµετάλλευσης:
Α) Για το χώρο της Ε.Ε. τα δικαιώµατα τους είναι απεριόριστα, δηλαδή έχουν
δικαίωµα να εκτελούν τακτικά, έκτακτα και µικτά δροµολόγια µεταξύ οποιωνδήποτε
σηµείων της Ε.Ε. χωρίς ειδική έγκριση των Αεροπορικών Αρχών των Κρατών –Μελών
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2408/92
Β)Για τα σηµεία εκτός του χώρου της Ε.Ε. οι εταιρείες που εγκαθίστανται στην
Ελλάδα δεν µπορούν να ανοίξουν και λειτουργήσουν γραµµές εξωτερικού, εφόσον δεν
εξασφαλίσουν την άδεια των Αεροπορικών Αρχών της Ελλάδας και της άλλης χώρας.
Οι άδειες αυτές εκδίδονται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι γραµµές για τις
οποίες ενδιαφέρεται µία εταιρεία της Ελλάδας ή µίας τρίτης χώρας, προβλέπονται σε
∆ιµερή συµβατικά κείµενα (Συµφωνίες- Μνηµόνια-Αποφάσεις).
Στο εσωτερικό της χώρας µας λειτουργεί σήµερα ένας µεγάλος αριθµός
Αεροπορικών εταιρειών που εκµεταλλεύονται ελαφρά, µεσαίας χωρητικότητας και µεγάλα
αεροσκάφη.
Η εγκατάσταση αυτών των εταιρειών έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κοινοτικού
Κανονισµού 2407/92.Η εκµετάλλευση που ασκούν οι εταιρείες αυτές (µικρές και µεγάλες )
προβλέπεται από τον Κοινοτικό Κανονισµό 2408/92 περί ελεύθερης πρόσβασης των
Κοινοτικών Αεροµεταφορέων σε αεροπορικές γραµµές εντός του χώρου της Ε.Ε.
περιλαµβανοµένου και του Cabotage (ενδοµεταφοράς).
Έτσι οι εταιρείες της Ελλάδας αλλά και των άλλων κρατών-µελών της Ε.Ε. είναι
εντελώς ελεύθερες να επιλέγουν προορισµούς µέσα στο γεωγραφικό χώρο της Ε.Ε. και οι
χώρες –µέλη δεν διατηρούν κανένα δικαίωµα απαγόρευσης.

72

1992R2407 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των
αεροµεταφορέων, ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1 έως 7
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1992R2408 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών
αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών,
ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8 έως 14
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31992R2409 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για τους ναύλους και τα κόµιστρα
των αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 15 έως 17
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32008R1008 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Σεπτεµβρίου 2008 , σχετικά µε κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (Κείµενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3 έως 20
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6.3.Άδειες εκµετάλλευσης
Λαµβανοµένης υπόψη της αύξησης του αριθµού των αεροµεταφορέων που έχουν
επιχειρησιακές βάσεις σε αρκετά κράτη µέλη και της ανάγκης να εξασφαλισθεί η
αποτελεσµατική εποπτεία τους, το ίδιο κράτος µέλος είναι πλέον υπεύθυνο για τον
εποπτικό έλεγχο του πιστοποιητικού του αεροµεταφορέα και της άδειας εκµετάλλευσης.
Η «άδεια εκµετάλλευσης», είναι η έγκριση που χορηγείται από την αρµόδια αρχή
αδειοδότησης σε επιχείρηση, η οποία της επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες
αεροµεταφορών, όπως προσδιορίζονται στην άδεια εκµετάλλευσης. Η χορήγηση και
τήρηση σε ισχύ άδειας εκµετάλλευσης προϋποθέτει την ανά πάσα στιγµή κατοχή εγκύρου
πιστοποιητικού αεροµεταφορέα (AOC) που αναγράφει τις καλυπτόµενες από την άδεια
εκµετάλλευσης δραστηριότητες. Ενώ το πιστοποιητικό εγγυάται την τεχνική ικανότητα µιας
επιχείρησης να παρέχει ασφαλείς αεροπορικές υπηρεσίες, η άδεια εκµετάλλευσης της
δίνει το δικαίωµα να παρέχει εµπορικά αυτές τις υπηρεσίες.
Οι Ευρωπαίοι αεροµεταφορείς µπορούν να συνδυάζουν αεροπορικές υπηρεσίες
και να συνάπτουν συµφωνίες για πτήσεις µε κοινό κωδικό µε οποιονδήποτε
αεροµεταφορέα, για αεροπορικές γραµµές προς, από ή µέσω οποιουδήποτε αερολιµένα
στην επικράτειά του (τους), προς ή από οποιοδήποτε σηµείο σε τρίτες χώρες.
Μια επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης από ένα κράτος
µέλος, υπό τους τεχνικούς και οικονοµικούς όρους που ορίζει ο κανονισµός 1008/2008,
θεωρείται κοινοτικός αεροµεταφορέας και δικαιούται να παρέχει αεροπορικές υπηρεσίες
σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός και µεταξύ των κρατών µελών.
Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να εξαρτούν την εκµετάλλευση ενδο-ευρωπαϊκών
αεροπορικών γραµµών από Ευρωπαίο αεροµεταφορέα από νέα έκδοση άδειας ή
εξουσιοδότησης. Επίσης δεν δικαιούνται να απαιτούν από τους Ευρωπαίους
αεροµεταφορείς να υποβάλλουν έγγραφα ή πληροφορίες που ήδη έχουν προσκοµίσει
στην αρµόδια αρχή αδειοδότησης.
Όµως, ένα κράτος µέλος µπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραµµές µεταξύ αερολιµένα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αερολιµένα που εξυπηρετεί περιφερειακή περιοχή ή περιοχή ανάπτυξης που
βρίσκεται στο έδαφός του, ή γραµµή η οποία έχει χαµηλή κίνηση, στο µέτρο που
απαιτείται προκειµένου να εξασφαλίζεται, στο συγκεκριµένο δροµολόγιο, ελάχιστη
εξυπηρέτηση τακτικών αεροπορικών γραµµών που πληρούν καθορισµένα κριτήρια
συνέχειας, τακτικότητας, τιµολόγησης ή ελάχιστης µεταφορικής ικανότητας, τα οποία ο
αεροµεταφορέας δεν επρόκειτο άλλως να αναλάβει εάν ελάµβανε αποκλειστικά υπόψη το
εµπορικό συµφέρον του.
Για να προστατεύσει τους καταναλωτές, ο κανονισµός76 1008/2008 απαγορεύει τη
διάκριση τιµών βάσει της κατοικίας ή της υπηκοότητας του πελάτη ή του τόπου
εγκατάστασης του ταξιδιωτικού πράκτορα. Στην πραγµατικότητα, αυτό σηµαίνει ότι για το
ίδιο προϊόν - δηλ. το ίδιο κάθισµα στην ίδια πτήση που κρατιέται στην ίδια στιγµή - δεν
πρέπει να υπάρχει καµία διαφορά τιµών λόγω της κατοικίας ή της εθνικότητας του
επιβάτη.
Η διαφάνεια τιµών βελτιώνεται µε τη διευκρίνιση ότι η τελική τιµή πρέπει να
περιλαµβάνει όλες τις τιµές, δαπάνες, φόρους και αµοιβές, ώστε να αποφεύγεται η
παραπλανητική διαφήµιση. Για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών και την
κοινωνική προστασία των πληρωµάτων, ο κανονισµός εισάγει σαφείς και αυστηρούς
κανόνες για τη µίσθωση αεροσκαφών καταχωρηµένων σε τρίτες χώρες, ειδικά σε
περίπτωση µίσθωσης που περιλαµβάνει το προσωπικό.
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32008R1008 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Σεπτεµβρίου 2008 , σχετικά µε κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (Κείµενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3 έως 20
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Η ΕΕ επιδιώκει τη βελτίωση της πληροφόρησης των επιβατών, την ενίσχυση της
προστασίας των δικαιωµάτων των επιβατών, τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
καθώς και τη διευκόλυνση της επίλυσης των διαφορών(Ψήφισµα του Συµβουλίου).
Ιδιαίτερα σηµαντικός για τους επιβάτες είναι ένας κανονισµός που θεσπίζει κοινούς
κανόνες αποζηµίωσης των επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης λόγω
υπεράριθµων κρατήσεων (overbooking), µια πρακτική των αεροπορικών εταιρειών
που ταλαιπώρησε χιλιάδες επιβάτες κατά τη δεκαετία του '80 (Κανονισµός 261/2004).
Ο κανονισµός77 προβλέπει ότι σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ο επιβάτης έχει
το δικαίωµα επιλογής µεταξύ: της απόδοσης του αντιτίµου του εισιτηρίου για το τµήµα του
ταξιδιού που δεν έγινε· της µεταφοράς στον συντοµότερο χρόνο µέχρι τον τελικό
προορισµό· ή της µεταφοράς σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία επιλεγόµενη από τον
επιβάτη. Ανεξάρτητα από την επιλογή του επιβάτη, ο αεροµεταφορέας πρέπει να
καταβάλει αµέσως µετά την άρνηση επιβίβασης, µια αποζηµίωση ποικίλλουσα ανάλογα
µε την απόσταση της πτήσης και την καθυστέρηση επαναµεταφοράς.
Οφείλει εξάλλου να προσφέρει δωρεάν στους επιβάτες, την επιβίβαση των οποίων
αρνήθηκε, την εστίαση, την ενδεχόµενη κατάλυση σε ξενοδοχείο και το κόστος µιας
τηλεφωνικής επικοινωνίας ή µηνύµατος στον τόπο προορισµού.
Ανταποκρινόµενοι στις αυξανόµενες ανησυχίες σχετικά µε την υγεία και την ευεξία
των επιβατών κατά την πτήση, οι κοινοί κανόνες στοχεύουν, µεταξύ άλλων, στο να
αναπτυχθούν σχεδιασµοί αεροσκαφών που να προστατεύουν καλύτερα την ασφάλεια και
την υγεία των επιβατών. Ένας ανεξάρτητος Ευρωπαίος φορέας, ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας, EASA (European Aviation Safety Agency),
επικουρεί την Επιτροπή κατά την εκπόνηση της απαιτούµενης νοµοθεσίας και τα κράτη
µέλη και τη βιοµηχανία κατά την εφαρµογή της (Κανονισµός78 216/2008). Μπορεί να
εκδίδει προδιαγραφές πιστοποίησης και να εκδίδει πιστοποιητικά, ανάλογα µε τις ανάγκες.
Μπορεί να αναπτύσσει την εµπειρογνωµοσύνη του σε όλες τις πτυχές της ασφάλειας της
πολιτικής αεροπορίας και της περιβαλλοντικής προστασίας.
Ο καθορισµός κοινών κανόνων στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας επιδιώκει τη
διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες, την προστασία
του περιβάλλοντος και την προώθηση των δραστηριοτήτων της αεροναυπηγικής
βιοµηχανίας στην Ευρώπη (Κανονισµός 216/2008).
Τα αεροναυτικά προϊόντα υπόκεινται στο εξής σε πιστοποίηση προκειµένου να
εξακριβώνεται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας και περιβαλλοντικής
προστασίας σχετικά µε την πολιτική αεροπορία, ιδίως ως προς το σχεδιασµό, την
παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων
και εξοπλισµού. Κατάλληλες βασικές απαιτήσεις καλύπτουν τη λειτουργία των
αεροσκαφών και την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος των ιπτάµενων πληρωµάτων.
Εφαρµόζονται επίσης σε αεροσκάφη τρίτων χωρών και σε άλλα θέµατα σχετικά µε
την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Ένας ευρωπαϊκός µαύρος πίνακας περιέχει τα
ονόµατα των αεροµεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση καθώς και µέτρα για την ενηµέρωση των επιβατών αεροπορικών µεταφορών
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2004R0261 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου
2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 295/91 (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - ∆ήλωση της Επιτροπής, ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1 έως 8
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2008R0216 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου
2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφαλείας
της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συµβουλίου, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της
οδηγίας 2004/36/ΕΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1 έως 49
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σχετικά µε την ταυτότητα του αεροµεταφορέα τον οποίο θέλουν να χρησιµοποιήσουν
(Κανονισµός79 2111/2005 και κανονισµός80 474/2006].
Στα πλαίσια του τρίτου πακέτου ελευθέρωσης των εναέριων µεταφορών το
Συµβούλιο θέσπισε έναν κώδικα για την παραχώρηση χρόνων χρήσης (κατανοµή του
διαθέσιµου χρόνου) στην πολιτική αεροπορία κατά τρόπο διαφανή, αποτελεσµατικό και
χωρίς διακρίσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόµια (Κανονισµός81 95/93). O κώδικας βασίζεται
στην αρχή σύµφωνα µε την οποία «ο µη χρησιµοποιούµενος χρόνος χρήσης χάνεται».
Αθροίζει τους όρους πρόσβασης των νέων αεροµεταφορέων που εισέρχονται στην
αγορά και προβλέπει µηχανισµούς διασφάλισης σε περίπτωση σηµαντικών διαφορών
χρήσης µεταξύ των αεροµεταφορέων. Σε αυτό το πλαίσιο, µια οδηγία ως προς την
πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιµένες της Kοινότητας,
αποσκοπεί στο να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές εταιρείες να έχουν πραγµατική επιλογή ως
προς τους παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους ώστε να ελέγχουν καλύτερα τις δαπάνες
εκµετάλλευσης και να προσαρµόζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες του κοινού
(Οδηγία82 96/67). Οι στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών µεταφορών επιβατών,
φορτίου και ταχυδροµείου παρέχουν τη στατιστική βάση για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής
πολιτικής στον τοµέα της αεροπορίας (Κανονισµός83 437/2003).
H Επιτροπή, ενεργούσα σε στενή και διαρκή συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών, παίρνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή των κανόνων του
ανταγωνισµού των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ στις συναλλαγές µεταξύ
αεροµεταφορέων, οι οποίες σχετίζονται µε τις αερογραµµές µεταξύ της ΕΕ και τρίτων
κρατών (Κανονισµός84 487/2009).
Η Επιτροπή µπορεί να κηρύσσει συµβιβάσιµες µε τη Συνθήκη ορισµένες
κατηγορίες συµφωνιών στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, ιδίως των
αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών που αφορούν τον από κοινού
προγραµµατισµό και συντονισµό των δροµολογίων, την από κοινού εκµετάλλευση
διαδροµών, τις διαβουλεύσεις για τους ναύλους µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων
στις τακτικές αεροπορικές γραµµές και την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης
στους αερολιµένες (Κανονισµός85 1617/93).
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32005R2111 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου
2005 , για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αεροµεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την
ενηµέρωση των επιβατών αεροπορικών µεταφορών σχετικά µε την ταυτότητα του πραγµατικού αεροµεταφορέα, καθώς και για την
κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ.
15 έως 22
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32006R0474 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006 , για τη σύσταση κοινοτικού
καταλόγου αεροµεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για
τον ΕΟΧ), ΕΕ L 84 της 23.3.2006, σ. 14 έως 28 ,
ΕΕ L 330M της 9.12.2008, σ. 281 έως 295
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31993R0095 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες
κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες,
ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1 έως 6
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31996L0067 Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά
υπηρεσιών εδάφους στους αερολιµένες της Κοινότητας, ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36 έως 45
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32003R0437 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου
2003, για τις στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών µεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου, ΕΕ L 66 της 11.3.2003, σ. 1
έως 8
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32009R0487 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 487/2009 του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009 , για την εφαρµογή του άρθρου 81
παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των αεροπορικών
µεταφορών (Κωδικοποιηµένη έκδοση) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 148 της 11.6.2009, σ. 1 έως 4
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31993R1617 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1993 σχετικά µε την εφαρµογή του
άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών που
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Αυτές οι εξαιρέσεις έχουν τη διπλή φιλοδοξία να παρακινήσουν τις αεροπορικές
εταιρείες να συνεργάζονται για τη βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών, ιδίως, για
την εκµετάλλευση νέων ή αραιάς πυκνότητας γραµµών, διατηρώντας, όµως, την
ανταγωνιστικότητά τους ως προς τις τιµές και την ποιότητα των υπηρεσιών. Σε αυτές τις
εξαιρέσεις προστίθεται η απαλλαγή κατά κατηγορία των συµφωνιών που υπόκεινται στον
κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων, ο οποίος επιδιώκει
να εξασφαλίσει τη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού µεταξύ των αεροµεταφορέων
καθώς και την καλύτερη πληροφόρηση των επιβατών (Κανονισµός86 80/2009).
Προκειµένου να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, στις οποίες
εφαρµόζονται οι κανόνες του ανταγωνισµού, από τις αθέµιτες πρακτικές των εταιρειών
που επιχορηγούνται από τρίτες χώρες, ένας κανονισµός επιτρέπει στην Επιτροπή να
διενεργεί έρευνα βάσει καταγγελιών του κλάδου ή µε δική της πρωτοβουλία και να
επιβάλλει ενδεχοµένως αντίποινα µε τη µορφή τελών στους µεταφορείς τρίτων χωρών
στους οποίους χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις ή σε εταιρείες που ελέγχονται από το
κράτος, ανάλογα µε τις ζηµίες που υφίστανται οι ευρωπαϊκοί αεροµεταφορείς
(Κανονισµός87 868/2004).
Με αυτό το δεδοµένο οι εταιρείες επιλέγουν φυσικά τις προσοδοφόρες γραµµές
εσωτερικού-εξωτερικού στην Ελλάδα και στο χώρο της Ευρώπης και λειτουργούν
ανταγωνιστικά ή όχι µε άλλες εταιρείες πχ. AEGEAN µε ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΕΣ σε
γραµµές κορµού της Ο.Α. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΧΑΝΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ κλπ.)
Εταιρείες των χωρών – µελών της Ε.Ε. δεν εξεδήλωσαν προς το παρόν
ενδιαφέρον για ενδοµεταφορά στην Ελλάδα εκτός από την TRANSAVIA της Ολλανδίας η
οποία ασκεί δικαίωµα διαδοχικού Cabotage στον τοµέα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΡΟ∆ΟΥ και
αντίστροφα στα δροµολόγια της γραµµής της, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΡΟ∆ΟΣ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.
Ελληνικές εταιρείες δεν ασκούν Cabotage στην Ε.Ε. προς το παρόν, αλλά
περιορίζονται στην εκµετάλλευση γραµµών point to point από / προς Ελληνικά
αεροδρόµια από σηµεία της Ε.Ε. και κυρίως ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΓΑΛΛΙΑΣ – ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ –
ΙΤΑΛΙΑΣ – ΒΕΛΓΙΟΥ λόγω έλλειψης αεροσκαφών.
Είναι εύλογη η παρατήρηση ότι µε το νοµικό αυτό δεδοµένο του Κοινοτικού
Κανονισµού οι περισσότερες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές εταιρείες θα επιλέξουν τις
προσοδοφόρες γραµµές της χώρας µας και οι άγονες θα παραµείνουν υπό την ευθύνη
λειτουργίας του κράτους ως ζηµιογόνες.
Οι άγονες γραµµές είναι γνωστό ότι λειτουργούν µε στόχο την εξυπηρέτηση
νησιωτικών και αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας. Οι ανάγκες εξυπηρέτησης των
περιοχών αυτών µε τακτικά αεροπορικά δροµολόγια είναι υψίστης εθνικής σηµασίας και
αφορούν κοινωνικούς λόγους και εθνικής άµυνας. Για το λόγω αυτό η συνέχιση και
ανάπτυξη λειτουργίας των γραµµών αυτών αποτελεί άµεση προτεραιότητα του
Υπουργείου Μεταφορών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Ο Κανονισµός88 2408/92 της Ε.Ε. προβλέπει στο άρθρο 4 την δυνατότητα
υπαγωγής των γραµµών αυτών στο καθεστώς παροχής υπηρεσιών δηµοσίου
αφορούν τον από κοινού προγραµµατισµό και συντονισµό των δροµολογίων, την από κοινού εκµετάλλευση διαδροµών, τις
διαβουλεύσεις για τους ναύλους µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων στις τακτικές αεροπορικές γραµµές και την κατανοµή του
διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους αερολιµένες,
ΕΕ L 155 της 26.6.1993, σ. 18 έως 22
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32009R0080 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου
2009 , όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2299/89 του Συµβουλίου (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 47 έως 55
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32004R0868 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου
2004, για την προστασία από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζηµία
στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 1 έως 7
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συµφέροντος. Με δεδοµένη τη νοµική ευχέρεια αυτού του άρθρου και το γεγονός της
ανάγκης συνέχισης και ανάπτυξης της λειτουργίας των άγονων γραµµών της χώρας µας
για τους λόγους που προαναφέραµε, έχει κινηθεί ειδική διαδικασία µε εντολή του
Υπουργού Μεταφορών προς την ΥΠΑ για άµεση αντιµετώπισή του προβλήµατος µε την
σύνταξη ειδικής µελέτης των άγονων γραµµών και στη συνέχεια προκήρυξη διαγωνισµού
ανάθεσης εκµετάλλευσης τους σύµφωνα µε τον Κοινοτικό

6.3.1.Πλαίσιο λειτουργίας αεροµεταφορέων
Το νοµικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης σε αεροµεταφορείς
οριοθετείται από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε κοινούς κανόνες
εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην Κοινότητα (Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – L 293/3 – 31.10.08).
Στόχοι του εν λόγω Κανονισµού είναι η εξασφάλιση ενός αποτελεσµατικού και
οµοιογενούς πλαισίου λειτουργίας των κοινοτικών αεροµεταφορέων, η οικονοµική
τους ευρωστία, το υψηλό επίπεδο ασφαλείας και η προστασία των καταναλωτών.
Ειδικότερα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις
και οι όροι αδειοδότησης
των
ελληνικών αεροπορικών εταιρειών (χρηµατοοικονοµικοί όροι, ασφαλιστικές απαιτήσεις,
αποδείξεις φερεγγυότητας, εθνικότητα µετόχων, κυριότητα ή µίσθωση αεροσκαφών,
κατοχή Πιστοποιητικού Αεροµεταφορέα) καθώς και οι τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι που
οι αρχές αδειοδότησης υποβάλουν τους αδειοδοτηθέντες αεροµεταφορείς για την
εκτίµηση της οικονοµικής τους κατάστασης.
Συµπληρωµατικά,
ισχύει
ο
Κανονισµός
της
Υπηρεσίας
µας
ΥΠΑ/∆1/∆/30817/2180 (ΦΕΚ 727/Β/9-9-91) ως προς τα µέρη αυτού τα οποία δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τον Κ.Κ. 1008/2008.
6.3.2.∆ιµερείς αεροπορικές συµφωνίες
Η Ελλάδα έχει µέχρι σήµερα συνάψει διµερείς Αεροπορικές Συµφωνίες είτε έχει
µονογραφεί τέτοιες συµφωνίες µε πενήντα οκτώ (58) χώρες µε σκοπό τη ρύθµιση της
εκτέλεσης δροµολογηµένων πτήσεων από και προς την Κύπρο.
Μετά την ένταξη της στην Ε.Ε., για τις χώρες µέλη έχει καταργηθεί το καθεστώς
των διµερών συµφωνιών αφού έχει επέλθει η πλήρης φιλελευθεροποίηση για δροµολόγια
εντός της Ε.Ε. Για τις τρίτες χώρες θα συνεχίζουν να ισχύουν οι διµερείς συµφωνίες οι
οποίες όµως θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα συµφέροντα και των άλλων κοινοτικών
αεροµεταφορέων.

6.3.3.Κατανοµή ∆ικαιωµάτων Κίνησης
Εθνική διαδικασία της Ελλάδας για τη χορήγηση περιορισµένων δικαιωµάτων
εναέριας κυκλοφορίας(2007/C 278/03)
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαπραγµάτευση και εφαρµογή των συµφωνιών
περί αεροπορικών µεταφορών µεταξύ των κρατών
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31992R2408 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών
αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών,
ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8 έως 14

54

µελών και τρίτων χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιεύει την κάτωθι εθνική
διαδικασία κατανοµής δικαιωµάτων εναέριας κυκλοφορίας µεταξύ των επιλέξιµων
κοινοτικών αεροµεταφορέων, εφόσον τα δικαιώµατα αυτά είναι περιορισµένα µε βάση
συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών µε τρίτες χώρες.
“Κανονισµός για τον διορισµό κοινοτικού αεροµεταφορέα εγκατεστηµένου στην
Ελλάδα για την εκτέλεση τακτικών δροµολογίων µεταξύ Ελλάδας και χωρών εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Σκοπός του κανονισµού
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός της διαδικασίας και των
κριτηρίων για τον διορισµό κοινοτικών αεροµεταφορέων που διαθέτουν εγκατάσταση στην
Ελλάδα προς εκτέλεση τακτικών δροµολογίων µεταξύ Ελλάδας και χωρών εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, βάσει σχετικών ∆ιµερών Αεροπορικών Συµφωνιών.
Κανονισµό ώστε να διασφαλισθεί η ανάπτυξη του δικτύου των άγονων γραµµών
της χώρας για την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εθνικών αναγκών.

6.4.Απελευθέρωση επίγειας εξυπηρέτησης ( HADLING)

Έως το 1999 που η Ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε αυτή της Ε.Ε. οι
υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης είχαν µονοπωλιακό χαρακτήρα και παρέρχονταν στα
Ελληνικά αεροδρόµια από την Ολυµπιακή Αεροπορία.
Με την δηµοσίευση του Βασικού Κανονισµού Επίγειας Εξυπηρέτησης89 επήλθε
δραστική αλλαγή στην υφιστάµενη κατάσταση και τέθηκαν οι προϋποθέσεις
δραστηριοποίησης και άλλων εταιρειών κρατών - µελών της Ε.Ε. υποχρεωτικά από το
νόµο καταρχάς για αεροδρόµια µε επιβατική κίνηση άνω των 3.000.000 επιβατών ετησίως
και στη συνέχεια µε µεταβατικές διατάξεις το καθεστώς αυτό θα ισχύσει σε όλα τα
αεροδρόµια της χώρας.
Προς το παρόν προβλέπεται και προσφέρουν υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης
ανταγωνιστικά προς την Ο.Α. στους αερολιµένες της Αθήνας ΄΄Ελευθέριος Βενιζέλος΄΄, της
Θεσ/νίκης ΄΄ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ΄΄ , του Ηρακλείου ΄΄Ν. Καζαντζάκης, της Ρόδου ΄΄ ∆ιαγόρας΄΄,
των Χανίων ¨ Ι.∆ασκαλογιαννης¨ και της Κέρκυρας ¨Καποδιστριας¨.
Οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης εξαρτούν την έναρξη των δραστηριοτήτων τους
σε ένα Ελληνικό αερολιµένα από την έγκριση που χορηγείται µε απόφαση του αρµόδιου
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆.285/9890 µετά
από εισήγηση της αρµόδιας Αεροπορικής Αρχής και σε κάθε περίπτωση πριν από την
έναρξη των δραστηριοτήτων τους.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
επιφυλασσόµενων των διατάξεων των άρθρων 20 και 23 του Π.∆.285/98, δηλαδή.
Α) Να είναι εγκατεστηµένο σε κράτος – µέλος της Ε.Ε.
Β) Η πλειοψηφία και ο έλεγχος των µετοχών να ασκείται από πρόσωπα (φυσικά ή
νοµικά ) ιθαγένειας της Ε.Ε.
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αριθµ.∆3/Β/55470/8714 ΦΕΚ τεύχος δεύτερο αρ.6/15-1-1999 «Βασικός Κανονισµός Επίγειας
Εξυπηρέτησης»
90
Προεδρικό ∆ιάταγµα 285
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 207 - 07.09.1998
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 96/67 ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
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6.4.1.Προϋποθέσεις έγκρισης
Η έγκριση χορηγείται σε φορείς οι οποίοι πέραν των ανωτέρω απαιτήσεων
ικανοποιούν πλήρως όλα τα παρακάτω κριτήρια:
Α) Επαγγελµατική αξιοπιστία
Β) Ρεαλιστικότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου και υγιής χρηµατοοικονοµική
κάλυψη
Γ) Ασφαλιστική κάλυψη
∆) Εµπειρία επί του αντικειµένου
Ε) Καταλληλότητα του προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης
Στ) Οργανωτική και επιχειρησιακή δοµή.
Ζ) Ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των αεροσκαφών, του εξοπλισµού και των
προσώπων
Η) Προστασία του περιβάλλοντος
Θ) Τήρηση της Κοινοτικής νοµοθεσίας
Ι) Ειδικές απαιτήσεις

Ενώ όµως εξελισσόταν η πραγµατοποίηση της ενιαίας αγοράς, παρέµεναν
παραµεληµένοι, χωρίς σοβαρά και συστηµατικά µέτρα, τρεις τοµείς:
Ο ένας είναι ο τοµέας της αεροπορικής ασφάλειας. Η µοναδική σχετική υποδοµή
ήταν κάποια άτυπη συνεργασία διάφορων κρατών µελών σε διοικητικό επίπεδο, στις JAA
(Joint Aviation Authorities)10. Αυτές εκπονούσαν τις JAR (Joint Aviation Requirements),
δηλαδή κανόνες (που δεν καλύπτουν όλες τις παραµέτρους της αεροπορικής ασφάλειας)
µε αντικείµενο θέµατα τεχνικά, δηλαδή µελέτη και κατασκευή αεροσκαφών, εκµετάλλευση
και συντήρηση καθώς και πιστοποιήσεις.
Στόχος ήταν η προώθηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την ασφάλεια καθώς
και την ανάπτυξη του κλάδου απέναντι στον ανταγωνισµό των ΗΠΑ. Αρχικά, σε τεχνικό
επίπεδο η Κοινότητα δεν προχώρησε τότε πέρα από τις JAA. Απλώς χρησιµοποίησε
µέρος των προδιαγραφών JAR σαν βάση κάποιας πολιτικής στον τοµέα της ασφάλειας
αλλά αρκετά δύσκαµπτης και όχι πλήρους.
Βήµατα αποφασιστικά έγιναν το 1994 και ιδίως το 1996, µετά το δυστύχηµα στη
∆οµινικανή ∆ηµοκρατία µε 176 θύµατα πολίτες της ΕΕ. Το αντικείµενο των σχετικών
κειµένων ήταν οι αρχές διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων και συµβάντων µε βάση
τους κανόνες του ∆ΟΠΑ, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων ασφαλείας του ∆ΟΠΑ, η
διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας αεροσκαφών τρίτων χωρών που χρησιµοποιούν
κοινοτικά αεροδρόµια.
Tο επόµενο σηµαντικό βήµα για την ασφάλεια ήταν η πρωτοβουλία για την ίδρυση
του νέου ευρωπαϊκού (αλλά µε µέλη όχι µόνο χώρες της ΕΕ) οργανισµού για την
ασφάλεια, του EASA (European Aviation Safety Agency - Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Ασφάλειας της Αεροπορίας), που συγκροτήθηκε το Σεπτέµβριο έτους 2003 µε κανονισµό
του Ιουλίου 2002. Ο οργανισµός αυτός ήδη υπάρχει και έχει δραστηριοποιηθεί,
αναλαµβάνοντας ουσιαστικά και τυπικά πια ρόλο για την αεροπορική ασφάλεια. Όσον
αφορά τις JAA, διατηρούνται αλλά ο ρόλος τους περιορίστηκε και συνεργάζονται µε την
EASA βάσει µεταξύ τους συµφωνίας.
Ο δεύτερος τοµέας είναι η διαχείριση του εναερίου χώρου. Και εδώ η Κοινότητα
υιοθέτησε δύο αρχές, την αρχή για φορέα µε εξουσία λήψης αποφάσεων και εξασφάλισης
της εφαρµογής τους και την αρχή για λύση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ευρύτερο του
κοινοτικού.
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Έτσι βασίστηκε στον Εurocontrol, που ήδη υπήρχε. Οι σχετικές διαδικασίες
δροµολογήθηκαν τον Ιούνιο 1997 και ολοκληρώθηκαν κατά το τέλος του έτους µε την
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου το έτος 1999.
Ο τρίτος τοµέας είναι οι εξωτερικές σχέσεις. Εδώ έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντική
πρόοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τις ποικίλες δυσχέρειες (βασικά ασυµφωνία
µεταξύ κρατών µελών και απουσία, ακόµη, κοινής εξωτερικής πολιτικής). Παραµένουν
εκκρεµότητες στις σχέσεις µε τις ΗΠΑ.
Πάντως σε εξέλιξη βρίσκονται διάφορες άλλες πολιτικές, που συνεπάγονται µάλιστα
και σηµαντικές επενδύσεις: η κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (πρόταση της
Επιτροπής τον Ιούλιο 2004, αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή το έτος 2007)· το σύστηµα
πλοήγησης µέσω του δορυφορικού συστήµατος Galileo που αφορά και τις αεροπορικές
µεταφορές· το κοινό σύστηµα καθορισµού τιµών για την παροχή υπηρεσιών
βελτιστοποίηση του εναερίου χώρου· πιστοποίηση παρόχων υπηρεσιών και ιδίως η δέσµη
µέτρων για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό που δροµολογήθηκε στις 20 Απριλίου 2004.

6.5.Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα 11 του ∆ΟΠΑ (ICAO ANNEX 11) οι σκοποί (objectives) για
τους οποίους παρέχεται η υπηρεσία αυτή είναι:
1) Αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ αεροσκαφών.
2) Αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ αεροσκαφών πάνω στην περιοχή ελιγµών όπως
επίσης µεταξύ αεροσκαφών και εµποδίων στην ίδια περιοχή.
3) Επίσπευση και διατήρηση της οµαλής ροής της εναέριας κυκλοφορίας
4) Παροχή συµβουλευτικών και άλλων πληροφοριών χρήσιµων για την ασφαλή και
ικανοποιητική διεκπεραίωση των πτήσεων.
5) Πληροφόρηση των κατάλληλων οργανισµών αναφορικά µε αεροσκάφη που βρίσκονται
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προσφορά βοήθειας στους οργανισµούς αυτούς.
Ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον γεωγραφικό χώρο της Ε.Ε. οδήγησαν ήδη
από την δεκαετία του 1960 στην δηµιουργία ενός οργανισµού, του EUROCONTROL µε
σκοπό να υπάρξει διακρατική συνεργασία στο σύστηµα ελέγχου της εναέριας
κυκλοφορίας.
Ο οργανισµός αυτός τα τελευταία χρόνια οργανώθηκε επέκτεινε τις δραστηριότητές
του και στα πλαίσια της Ε.Ε. υποβοηθούµενος από το κλίµα της εναρµόνισης των κρατών
– µελών τόσο σε επίπεδο εναρµόνισης των πτήσεων όσο και σε επίπεδο έκδοσης
νοµοθεσίας και κανονισµών έχει επιτύχει σηµαντικά αποτελέσµατα στον τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας.
Για παράδειγµα, στον γεωγραφικό χώρο της Ε.Ε. υπάρχουν κράτη µικρής έκτασης
και µε δεδοµένο τις µεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσουν τα αεροσκάφη είναι αδύνατος ο
έλεγχος εισόδου – εξόδου από την χώρα καθώς και ο διαχωρισµός καθ ύψος λόγω του ότι
το αεροσκάφος παραµένει στη χώρα µόνο λίγα λεπτά (πχ Λουξεµβούργο)
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6.5.1.Ενιαιο Σύστηµα Ελέγχου ( Eurocontrol) – Ε.Ε.
Το EUROCONTROL, είναι ένας οργανισµός µε έδρα τις Βρυξέλες και έχει ως κύριο
έργο τον έλεγχο ροής των πτήσεων στα πλαίσια της Ε.Ε. µε σκοπό αφενός την
εναρµόνιση των πτήσεων για λόγους ασφάλειας και αφετέρου για την µείωση των
καθυστερήσεων που οφείλονται στην αυξηµένη εναέρια κυκλοφορία .
Το προσωπικό που απασχολείται στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας
προέρχεται από όλες τις χώρες – µέλη οι οποίες και το χρηµατοδοτούν. ∆ιατηρεί το 1ο
κέντρο στο Μάαστριχ καθώς και σχολή εκπαίδευσης ελεγκτών στο Λουξεµβούργο .
Μέσω δύο γιγαντιαίων κεντρικών υπολογιστών ρυθµίζει αφενός την εναέρια
κυκλοφορία των χωρών του Βελγίου, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας και κάποιων
σηµείων της Γερµανίας (έργο που του έχει ανατεθεί από τις χώρες), και αφετέρου
καλύπτει όλη την Ευρώπη µε την ενηµέρωση που έχει µέσω σηµάτων ( NOTAM), κάνει
έλεγχο ροής, δίνει χρόνους απογείωσης σε περιπτώσεις µεγάλης κυκλοφορίας βάζει
περιορισµούς (πτήσεις ανά ώρα) όταν υπάρχει πρόβληµα στον εναέριο χώρο( πχ.
άσκηση πολεµικής αεροπορίας).
Όλες οι χώρες ενηµερώνουν για οποιαδήποτε αλλαγή ή διαφοροποίηση και το
EUROCONTROL δεν επιτρέπει απογείωση χωρίς άδεια.
Το έργο του αυτόν τον τοµέα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και αφορά την ασφάλεια των
πτήσεων και την µείωση των καθυστερήσεων.
Οι δραστηριότητες του όµως δεν περιορίζονται σαυτό το έργο.
Α) Πραγµατοποιεί έρευνες, στατιστικές τα αποτελέσµατα των οποίων αξιοποιούνται
από όλα τα κράτη – µέλη.
Β) Λόγω της εξειδικευµένης τεχνογνωσίας προσφέρει αξιόπιστη και έγκυρη
µελετητική εργασία (πχ εγκατάσταση RADAR ) χωρίς µεγάλο κόστος για τα κράτη – µέλη
που το χρηµατοδοτούν
Γ) Επί τόπου πιστοποίηση και τεχνική υποστήριξη σε περιπτώσεις εγκατάστασης
νέας τεχνολογίας στο αεροδρόµιο ενός κράτους – µέλους
∆) ∆εδοµένου του Ευρωπαϊκού χαρακτήρα του οργανισµού ,αµερόληπτου και
υπερκρατικού , καθώς και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, µπορεί να διαιτητεύσει σε τυχόν
διαφωνίες τεχνικού χαρακτήρα .

6.5.2.Το Νέο σύστηµα Εναερίου Κυκλοφορίας στην Ελλάδα
Η ανάγκη για εισαγωγή αυτοµατισµού και χρήσεως δεδοµένων RADAR στην
παροχή εξυπηρετήσεων εναερίου κυκλοφορίας είχε ήδη διαπιστωθεί στις αρχές της
δεκαετίας του 1980.
Στα τέλη της δεκαετίας µε βάση επιχειρησιακό σχέδιο που εκπονήθηκε µε τη
βοήθεια του ∆ιεθνούς Οργανισµού EUROCONTROL και ύστερα από σειρά κυβερνητικών
αποφάσεων η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διαµόρφωσε ένα πρόγραµµα
Εκσυγχρονισµού του Συστήµατος Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας (ΣΕΕΚ).
Η υλοποίηση του προγράµµατος Εκσυγχρονισµού σηµαίνει τη λειτουργία ενός νέου
κέντρου ΕΕΚ µε δύο τοµείς ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας.
Η παροχή υπηρεσιών γίνεται µέσα σε ένα πολυσύνθετο και αυτοµατοποιηµένο
περιβάλλον, που χρησιµοποιεί επεξεργασµένα δεδοµένα ραντάρ και σχεδίων πτήσεως,
σε πλήρη αντίθεση µε το διαδικασιακό περιβάλλον που ίσχυε πριν.
Όλες οι θέσεις άσκησης ελέγχου είναι εξοπλισµένες µε έγχρωµες υψηλής
ευκρίνειας οθόνες για την απεικόνιση των δεδοµένων.
Το Ελληνικό κράτος έχει επενδύσει το ποσό της τάξης των 600 εκ. ευρώ για την
ανάπτυξη και την λειτουργία του νέου συστήµατος.
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Μέρος της χρηµατοδότησης προήλθε µέσω δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα, ποσά που θα υπερκαλυφθούν λόγω από την εισροή τελών υπέρπτησης από
την αύξηση εναερίου κυκλοφορίας.
Η παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας σηµαίνει ασφάλεια,
αποτελεσµατικότητα και ακριβή εκτέλεση των δροµολογίων, γεγονός που θα µειώσει
ουσιαστικά το λειτουργικό κόστος των χρηστών µε επακόλουθο την αύξηση της
κυκλοφορίας που σηµαίνει σηµαντικά έσοδα για την χώρα λόγω των τελών υπέρπτησης
που καταβάλουν οι αεροπορικές εταιρείες.
Η λειτουργία του νέου συστήµατος συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του
Προγράµµατος για την Ολοκλήρωση και Εναρµόνιση των Ευρωπαϊκών Συστηµάτων ΕΕΚ
(EATCHIP) .Για τους στόχους αυτούς η χώρα µας έχει δεσµευτεί στο πλαίσιο του
ανάλογου σχεδίου Σύγκλισης.
Η χώρα µας όντας σηµείο συνάντησης και διέλευσης πολυάριθµων διαδρόµων
εναερίου κυκλοφορίας, συγχρόνως δε σύνδεσµος της Ευρώπης µε δύο άλλες ηπείρους
θα είναι σε θέση να συµβάλλει αποφασιστικά προς όφελος γενικότερα της Ε.Ε.
6.5.3. Εναέρια Ασφάλεια
Στο πεδίο της εναέριας ασφάλειας η συνεργασία και η αµοιβαία βοήθεια πρέπει
να εφαρµόζονται κατά τη διερεύνηση ατυχηµάτων και συµβάντων πολιτικής αεροπορίας
(Κανονισµός91 996/2010). Επιπλέον, µια οδηγία στοχεύει να εξασφαλίσει ότι κάθε διακοπή
λειτουργίας, ελάττωµα, έλλειψη ή άλλη αντικανονική περίσταση, η οποία επηρέασε ή
µπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια της πτήσης και που δεν κατέληξε σε αεροπορικό
ατύχηµα ή σοβαρό συµβάν, αναφέρεται, συλλέγεται, αποθηκεύεται, προστατεύεται και
διαδίδεται (Οδηγία92 2003/42).
Μια οδηγία περιορίζει τη χρησιµοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των
αεροπλάνων αναπτυσσοµένων χωρών που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (Οδηγία93 2006/93, βλ. το τµήµα 16.3.6). Οι
κοινοί κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας περιορίζουν την εκµετάλλευση στην
ΕΕ αεροσκαφών αναπτυσσοµένων χωρών που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (Κανονισµός94 216/2008). Η ευρωπαϊκή
άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας αποβλέπει στην ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας
και στη βελτίωση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήµατος ελέγχου της εναέριας
κυκλοφορίας (Οδηγία95 2006/23).
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32010R0996 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 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 Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ,
ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 35 έως 50
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32003L0042 Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την
αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23 έως 36
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32006L0093 Οδηγία 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2006 , για τη
ρύθµιση της χρησιµοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 16 της σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία,
τόµος 1, δεύτερο µέρος, κεφάλαιο 3, δεύτερη έκδοση (1988) (Κωδικοποιηµένη έκδοση) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ), ΕΕ L 374 της 27.12.2006, σ. 1 έως 4
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32008R0216 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
Φεβρουαρίου 2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συµβουλίου, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1 έως 49
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32006L0023 Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , για
κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 22 έως 37
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Άλλα ευρωπαϊκά µέτρα στοχεύουν τόσο στην εναέρια ασφάλεια όσο και στην
οργάνωση της αγοράς. Αυτή είναι η περίπτωση της εναρµόνισης των διοικητικών
κανόνων και διαδικασιών στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας (Κανονισµός96 3922/91).
Ένας κανονισµός για την ευθύνη των αεροµεταφορέων ρύθµισε τα όρια της ευθύνης των
σε περίπτωση θανάτου, τραυµατισµού ή άλλης σωµατικής βλάβης ενός επιβάτη και
επέβαλε την ταχεία καταβολή ενός συγκεκριµένου ποσού στα θύµατα ατυχήµατος ή τους
κληρονόµους τους (Κανονισµός97 2027/97).
Μετά τα τροµοκρατικά κτυπήµατα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις ΗΠΑ, η ΕΕ
θέσπισε κοινούς κανόνες ασφάλειας για την πρόληψη των παράνοµων ενεργειών στην
πολιτική αεροπορία [Κανονισµός98 300/2008]. Κάθε κράτος µέλος οφείλει να υιοθετήσει
ένα εθνικό πρόγραµµα για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και να ορίσει µια αρχή,
η οποία να διαθέτει ειδικές και αποκλειστικές αρµοδιότητες για το συντονισµό και την
παρακολούθηση της υλοποίησής του.
Μια δέσµη κοινών κανόνων για τη δηµιουργία του «ενιαίου ευρωπαϊκού
ουρανού» στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στη βελτίωση και την
ενίσχυση της ασφάλειας και στην αναδιάρθρωση του εναέριου χώρου σε συνάρτηση µε τη
ροή της κυκλοφορίας και όχι σύµφωνα µε τα εθνικά σύνορα, στην ενθάρρυνση παροχής
υπηρεσιών διασυνοριακής αεροπλοΐας και στη διαµόρφωση πλαισίου για τον
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων. Η δέσµη του «ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού»
περιλαµβάνει ένα κανονισµό-πλαίσιο και τρεις εκτελεστικούς κανονισµούς.
Ο «κανονισµός-πλαίσιο» θεσπίζει ένα γενικό κανονιστικό πλαίσιο για τη
δηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, που αποσκοπεί στη βελτίωση των
προδιαγραφών ασφαλείας και της συνολικής αποτελεσµατικότητας της γενικής εναέριας
κυκλοφορίας στην Ευρώπη, στη βελτίωση της µεταφορικής ικανότητας ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των χρηστών του εναέριου χώρου και στη µείωση των
καθυστερήσεων (Κανονισµός99 549/2004).
Ο «κανονισµός για την παροχή υπηρεσιών» καθορίζει κοινές απαιτήσεις για την
ασφαλή και αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας µε οµοιογενή και
λειτουργικό τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισµός100 550/2004). Ο
«κανονισµός για τον εναέριο χώρο» αποβλέπει στη καθιέρωση κοινών διαδικασιών
σχεδιασµού, προγραµµατισµού και διαχείρισης προκειµένου να διασφαλίζεται η
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31991R3922 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1991 για την εναρµόνιση τεχνικών
κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας,
ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4 έως 8
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31997R2027 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη του
αεροµεταφορέως σε περίπτωση ατυχήµατος, ΕΕ L 285 της 17.10.1997, σ. 1 έως 3
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32008R0300 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2320/2002 (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72 έως 84
99

32004R0549 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ("κανονισµός-πλαίσιο") (Κείµενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - ∆ήλωση των κρατών µελών επί των στρατιωτικών ζητηµάτων που συνδέονται µε τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό, ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1 έως 9
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32004R0550 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ("κανονισµός για την παροχή
υπηρεσιών") (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10 έως 19
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αποτελεσµατική και ασφαλής λειτουργία της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
(Κανονισµός101 551/2004).
Ο «κανονισµός για τη διαλειτουργικότητα» στοχεύει στην επίτευξη
διαλειτουργικότητας µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων, των συστατικών στοιχείων τους
και των συναφών διαδικασιών του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
καθώς και στην εισαγωγή συµφωνηµένων και έγκυρων αντιλήψεων λειτουργίας και
τεχνολογιών στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (Κανονισµός102 552/2004).
Τα µέτρα της δέσµης του «ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού» επιβάλλουν µια
ολοκληρωµένη και εναρµονισµένη διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου,
προϋποθέτοντας µια ευέλικτη και αποτελεσµατική προσφορά υπηρεσιών από τους
παρόχους υπηρεσιών, η οποία θα υπαγορεύεται από τη ζήτηση των χρηστών του
εναέριου χώρου. Προϋποθέτουν, εποµένως, µια λιγότερο αυστηρή ερµηνεία από τα κράτη
της κυριαρχίας τους στον εναέριο χώρο επάνω από το έδαφός τους.
Η υλοποίηση των µέτρων αυτών επιβάλλει, εξάλλου, πέρα από την αυξηµένη
συµµετοχή των βιοµηχανικών και κοινωνικών εταίρων, την παρέµβαση στην εκπόνηση
κανόνων για τις τεχνικές αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια
της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), ανεξάρτητου οργανισµού ο οποίος είναι
επιφορτισµένος µε το συντονισµό των συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
στην Ευρώπη, για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων της συµφόρησης και
των κρίσιµων καταστάσεων της ευρωπαϊκής εναέριας κυκλοφορίας.
Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης στον οργανισµό
Eurocontrol, επιδιώκει την εξασφάλιση της συνοχής µεταξύ των δύο οργανισµών και τη
βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, αποτελεί
µέρος της γενικότερης στρατηγικής για τη δηµιουργία ενός ενιαίου ουρανού πάνω από την
ενιαία αγορά [Απόφαση103 2004/636].
Μια συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης και κρατών των
Βαλκανίων και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου στοχεύει στη δηµιουργία Κοινού
Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΚΕΕΧ), βασιζόµενου στην ελεύθερη πρόσβαση στην
αγορά, στην ελευθερία εγκατάστασης, σε ισότιµους όρους ανταγωνισµού και σε κοινούς
κανόνες, οι οποίοι αφορούν επίσης την ασφάλεια πτήσεων, την ασφάλεια εδάφους, τη
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, όπως και κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα
(Συµφωνία και απόφαση104 2006/682).
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32004R0551 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ("κανονισµός για τον
εναέριο χώρο") (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - ∆ήλωση της επιτροπής, ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20 έως 25
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32004R0552 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ("κανονισµός για τη
διαλειτουργικότητα") (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ,
ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26 έως 42
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32004D0636 2004/636/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την υπογραφή από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια
της Αεροναυτιλίας
ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 209 έως 209
ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 6 έως 6
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42006D0682 2006/682/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2006 , σχετικά µε την υπογραφή και την προσωρινή εφαρµογή
της πολυµερούς συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας, της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας, της ∆ηµοκρατίας της Ισλανδίας, της ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
∆ηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής ∆ιοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού
Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΚΕΕΧ), ΕΕ L 285 της 16.10.2006, σ. 1 έως 2
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7. ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
Με τον Ν. 3534/2007 συστήθηκε η Αρχή Συντονισµού Πτήσεων105, υπηρεσία µε
διοικητική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια, εποπτευόµενη από τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σήµερα Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, επιφορτισµένη,
κυρίως, µε το έργο του προγραµµατιστή και συντονιστή όλων των αερολιµένων της χώρας
και της κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιµένες,
σύµφωνα µε τις επιταγές του Κανονισµού (ΕΟΚ) 95/93, όπως τροποποιήθηκε ήδη από
τον Κανονισµό (ΕΚ) 793/2004.
«Νόµος 3534 Άρθρο 4 Αρµοδιότητες
1. Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρµοδιότητες: α) Ασκεί καθήκοντα προγραµµατιστή και
συντονιστή όλων των αερολιµένων της χώρας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 95/1993 του
Συµβουλίου (L 14/1993)1. β) Γνωµοδοτεί επί θεµάτων αρµοδιότητας της. γ) Συλλέγει,
επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν την αποστολή της. δ)
Συνεργάζεται για θέµατα αρµοδιότητας της µε τις αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς
οργανισµούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ε) Παρακολουθεί τη συµµόρφωση των
πραγµατοποιούµενων πτήσεων των αεροµεταφορέων µε τους χρόνους χρήσης που τους
διατίθενται και κοινοποιεί εγγράφως τις διαπιστώσεις της στα αρµόδια όργανα της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. στ) ∆ύναται να παρέχει και να λαµβάνει προς και από
τρίτους σχετικά δεδοµένα ή πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, αναφορικά µε τη
χωρητικότητα των αεροδροµίων, καθώς και να εκπροσωπείται και να συµµετέχει σε
σχετικές διαβουλεύσεις ή συνέδρια. ζ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί υπό τον όρο
της εχεµύθειας και της προστασίας του επιχειρηµατικού και άλλων απορρήτων, καθώς και
της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση
της αποστολής της τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά, εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία,
που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τοµέα των αεροµεταφορών».

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Π.Α)
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι η υπεύθυνη αρχή για τον σχεδιασµό,
ανάπτυξη, εφαρµογή, παρακολούθηση και διατήρηση του Εθνικού Κανονισµού Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας ( Ε.Κ.Α.Π.Α) και έχει την ευθύνη του συντονισµού όλων των
ενεργειών των εµπλεκοµένων, στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, φορέων.
Τα παραπάνω υλοποιούνται από τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αερολιµένων της ΥΠΑ.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας µέσω της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιµένων
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη και αντιµετώπιση εκνόµων
ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα και
των ελληνικών αεροπορικών συµφερόντων στην αλλοδαπή, εκπροσωπεί την Ελλάδα στις
διάφορες συσκέψεις ασφαλείας αεροµεταφορών στο εξωτερικό, συνεργάζεται µε τους
αλλοδαπούς φορείς ασφαλείας, κρατικούς και µη και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
για την από κοινού πρόληψη και αντιµετώπιση εκνόµων ενεργειών που στρέφονται κατά
της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.
8.1.Ιστορικα στοιχεία
Οι πρώτοι έλεγχοι ασφαλείας επιβατών/χειραποσκευών στις πτήσεις από Ελληνικά
αεροδρόµια εµφανίζονται, σε υποτυπώδη µορφή, µετά την Αραβοϊσραηλινή σύρραξη του
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Νόµος 3534 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40 - 23.02.2007 στις 02.03.2007
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ».
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1967, γεγονός που σηµατοδότησε σειρά τροµοκρατικών επιθέσεων κατά α/φων και
αεροπορικών εγκαταστάσεων από αραβικές επαναστατικές οµάδες εκείνης της εποχής
(Μαύρος Σεπτέµβρης, Αλ Φατάχ), έκνοµες ενέργειες που σηµειώθηκαν σε διάφορες
χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Από τότε µέχρι και το 1974 η παρουσία της Ελληνικής Αστυνοµίας στους
αερολιµένες γίνεται όλο και πιο έντονη, συνάµα δε καθιερώνεται διάκριση των χώρων των
αεροσταθµών σε ελεγχόµενους και µη ελεγχόµενους, οι δε αναχωρούντες επιβάτες
υποβάλλονταν σε ελέγχους τόσο οι ίδιοι όσο και οι αποσκευές τους µε φυσικό τρόπο
(έρευνα µε τα χέρια).
Το 1974 εγκαθίστανται στη χώρα µας τα πρώτα ηλεκτρονικά µηχανήµατα X-RAYS
για έλεγχο χειραποσκευών και οι πρώτες µαγνητικές πύλες για έλεγχο επιβατών στους
κρατικούς αερολιµένες Αθηνών και Κέρκυρας. Την επόµενη χρονιά εγκαθίστανται τέτοιου
είδους µηχανήµατα και στους µεγάλους αερολιµένες (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος).
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 όλοι οι ελληνικοί αερολιµένες είναι εφοδιασµένοι µε
τα ανωτέρω ηλεκτρονικά µηχανήµατα, µε τη σταδιακή δε προσθήκη των φορητών
µεταλλικών ανιχνευτών ολοκληρώθηκε το σύστηµα ελέγχου ασφαλείας το οποίο – µε τις
αναγκαίες βέβαια αναβαθµίσεις – ισχύει και σήµερα.
Το έργο των ελέγχων ασφαλείας στους αερολιµένες της χώρας µας σύµφωνα µε
την υφιστάµενη νοµοθεσία (Π.∆. 141/93 «περί Οργανισµού του Υπουργείου ∆ηµοσίας
Τάξης» - Κανονισµός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας) έχει ανατεθεί αποκλειστικά σε
πρώτο και υποχρεωτικό επίπεδο στην Ελληνική Αστυνοµία.
Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούν ορισµένες αεροπορικές εταιρείες για όλες ή
κάποιες πτήσεις τους που χαρακτηρίζονται αυξηµένου κινδύνου, πραγµατοποιούνται είτε
από δικό τους προσωπικό είτε από ιδιωτικές εταιρείες SECURITY για λογαριασµό των
αεροµεταφορέων. Ωστόσο ο δεύτερος αυτός έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικός και
εναπόκειται στην κρίση και την διακριτική ευχέρεια των αεροµεταφορέων.
Από το Μάρτιο του 2000 µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση και ύστερα από χρόνιο
αίτηµα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, οι έλεγχοι επιβατών/χειραποσκευών καθώς και
οι έλεγχοι πρόσβασης προσώπων και οχηµάτων σε ελεγχόµενους χώρους στα ελληνικά
αεροδρόµια (κρατικά και µη) µπορούν να ασκούνται σε πρώτο υποχρεωτικό επίπεδο και
από άλλους φορείς πχ ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, πάντα,
ωστόσο, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της ΥΠΑ και της ΕΛ.ΑΣ.
8.2.Εθνικος Κανονισµός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας – Ε.Ε.
Σκοπός του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας106 είναι να
προστατεύει την ασφάλεια, κανονικότητα και αποτελεσµατικότητα της πολιτικής
αεροπορίας, καθορίζοντας διαδικασίες, πρακτικές και µέτρα για την αποτροπή και
αντιµετώπιση εκνόµων ενεργειών εναντίον της πολιτικής αεροπορίας, που διαπράττονται
τόσο στο έδαφος όσο και εν πτήσει.( ΦΕΚ τεύχος δεύτερο 19-1-2001,Αριθµ.
∆15/Α/57713/1039 ).
∆ηµιουργήθηκε από την ανάγκη οµαλής και ασφαλούς αεροπορικής διακίνησης
προσώπων και αγαθών καθώς και την ανάγκη οµαλής και ασφαλούς λειτουργίας .των
αεροπορικών εγκαταστάσεων και προστασίας των εργαζοµένων και διακινούµενων σε
αυτές προσώπων.
Οι διατάξεις του κανονισµού εφαρµόζονται σε όλους τους Ελληνικούς αερολιµένες
στις πτήσεις αεροσκαφών Ελληνικών αεροπορικών εταιρειών εντός ή εκτός της Ελληνικής
Επικράτειας και στις πτήσεις ξένων αεροπορικών εταιρειών κατά την εξυπηρέτησή τους
στους Ελληνικούς αερολιµένες.
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Εθνικός Κανονισµός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας ΦΕΚ 38/19-1-2001,
Τεύχος ∆εύτερο
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Σύντοµα αναµένεται να δηµοσιευθεί στην Ευρωπαϊκή Εφηµερίδα ενιαίος
Κανονισµός Ασφάλειας Πτήσεων σύµφωνα µε τον οποίο πρόκειται να εναρµονιστούν όλα
τα κράτη – µέλη.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
- Προεδρικό διάταγµα107 120 (ΦΕΚ 121/16-6-07)
- Οδηγία108 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2003.
- Κανονισµός109 (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής της 12ης Νοεµβρίου 2007.
-Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής της 24ης Σεπτεµβρίου 2007.
-Κανονισµός (ΕΕ) 1254-2009
-Κανονισµός (ΕΕ) 18-2010
-Κανονισµός (ΕΕ) 185-2010
-Κανονισµός (ΕΕ) 297-2010
-Κανονισµός (ΕΕ) 334-2011
-Κανονισµός (ΕΕ) 573-2010
-Κανονισµός (ΕΕ) 72-2010
-Κανονισµός (ΕΕ) 983-2010
-Κανονισµός (ΕΚ) 300-2008
-Κανονισµός (ΕΕ) 357-2010
-Κανονισµός(ΕΕ) 358-2010
-Κανονισµός(EΚ) 272-2009

9.ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η Ελλάδα, σε τήρηση των διεθνών διαδικασιών, προέβη χωρίς καθυστέρηση, στη
γνωστοποίηση της νοµοθεσίας περί του εθνικού εναερίου χώρου της.
Στο πλαίσιο αυτό, βάσει της σχετικής υποχρέωσης της Ελλάδας από το
Παράρτηµα "F" περί αεροναυτικών χαρτών της Σύµβασης των Παρισίων 1919 για την
Εναέρια Κυκλοφορία, η Ελλάδα προέβη στη γνωστοποίηση προς την CINA (Commission
Internationale de la Navigation Aérienne) (∆ιεθνής Επιτροπή Αεροναυτιλίας) χαρτών του
εναερίου χώρου της, του καθορισµού αεροδιαδρόµων, καθώς και των σηµείων transit στα
βόρεια και ανατολικά σύνορά της. Οι χάρτες αυτοί αποτυπώνουν το εξωτερικό όριο του
ελληνικού εναέριου χώρου στα 10 ναυτικά µίλια.
Με τη θέση σε ισχύ του Παραρτήµατος 4 της Σύµβασης του Σικάγο 1944 που
αφορά στους Αεροναυτικούς Χάρτες, οι πρώτοι αεροναυτικοί χάρτες του ICAO, που
δηµοσιεύθηκαν το 1949, είχαν ως βάση τους χάρτες της CINA. Στη δεύτερη δηµοσίευσή
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Προεδρικό ∆ιάταγµα 120 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121 - 16.06.2006 στις 29.06.2006
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2003/42/EC
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ.ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
2003, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ».
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32003L0042 Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης
2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23 έως 36
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32007R1321 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής, της 12ης Νοεµβρίου 2007 , σχετικά
µε τον καθορισµό κανόνων για την καταχώριση σε κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών σχετικών µε
περιστατικά στην πολιτική αεροπορία που ανταλλάσσονται βάσει της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ,
ΕΕ L 294 της 13.11.2007, σ. 3 έως 4
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τους το 1955, νέοι αεροναυτικοί χάρτες συµπεριελήφθησαν, τους οποίους η Ελλάδα
δηµοσίευσε µε σαφή περιγραφή των εξωτερικών ορίων του εθνικού εναερίου χώρου στα
10 ν.µ. Υπογραµµίζεται σχετικά, ότι οι αντίστοιχοι τουρκικοί αεροναυτικοί χάρτες
συµπεριλαµβάνουν επίσης τα εξωτερικά όρια του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου στα
10 ν.µ.
Σηµειώνεται ότι κατά τις Περιοχικές Συνδιασκέψεις των Παρισίων (1952) και της
Γενεύης (1958) για την Πολιτική Αεροπορία, καθορίσθηκαν τα όρια του FIR Αθηνών, µε
βάση τα εξωτερικά όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης και του εναερίου χώρου. Ακόµη, στα
πρακτικά της Περιοχικής Συνδιάσκεψης του 1958 γίνεται σαφής αναφορά στους
ελληνικούς αεροναυτικούς χάρτες, που κοινοποιήθηκαν στον ICAO το 1955 και
απεικονίζουν τα όρια του ελληνικού εναέριου χώρου στα 10 ν.µ. Η Τουρκία συµµετείχε σε
αυτές τις Περιοχικές Συνδιασκέψεις χωρίς να υποβάλει ενστάσεις όσον αφορά το εύρος
των 10 ν.µ. του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου. Στις Συνδιασκέψεις αυτές εγκρίθηκε
και ο σχετικός χάρτης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Αεροναυτιλίας.
Εκ νέου επίσηµη γνωστοποίηση του ορίου των 10 ν.µ., όπως ορίζεται µε το
Προεδρικό ∆ιάταγµα του 1931, περιελήφθη στο εθνικό Εγχειρίδιο Αεροναυτικών
Πληροφοριών, το οποίο εκδόθηκε, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 15 της Σύµβασης του
Σικάγο, από τις αρµόδιες Αρχές για την Πολιτική Αεροπορία (AIP Greece, vol. I, RAC 01.2.1).
Η κυριαρχία της Ελλάδας στον αέρα ασκείται εντός 10 ναυτικών µιλίων από τις
ακτές της (δυνάµει του ∆ιατάγµατος της 6ης Σεπτεµβρίου 1931, σε συνδυασµό µε τους
νόµους 5017/1931110, 230/1936 και 1815/1988). Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, επέλεξε,
εντός του εύρους των 10 ν.µ. των χωρικών της υδάτων που όρισε το 1931, να ασκεί
κυριαρχία στον αέρα µέχρι το όριο αυτό, ενώ στη θάλασσα να ασκεί κυριαρχία µέχρι τα 6
ν.µ. (Ν. 230/1936 και Ν.∆. 187/1973).
Η Τουρκία αµφισβητεί και παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας από τα
6 έως τα 10 ν.µ. µε το επιχείρηµα ότι δεν ταυτίζονται τα όρια της κυριαρχίας της στον αέρα
και στη θάλασσα. Η Τουρκία όµως, παραβιάζει συνεχώς τον ελληνικό εθνικό εναέριο
χώρο και κάτω από 6 ν.µ. µε στρατιωτικά αεροσκάφη, συχνότατα οπλισµένα, τα οποία
πραγµατοποιούν προκλητικές πτήσεις εντός του ελληνικού εναερίου χώρου,
συµπεριλαµβανοµένων και πτήσεων σε χαµηλό ύψος ακόµα και υπεράνω κατοικηµένων
νησιών.
Η συµπεριφορά αυτή της Τουρκίας, πέραν της κατάφωρης παραβίασης της
ελληνικής κυριαρχίας και του ως εκ τούτου ενδεχοµένου πρόκλησης θερµού επεισοδίου,
δηµιουργεί κινδύνους και για την πολιτική αεροπορία.
Ο ισχυρισµός της Τουρκίας περί αντιθέσεως του εύρους του ελληνικού εθνικού
εναερίου χώρου προς το διεθνές δίκαιο είναι αβάσιµος για τους εξής λόγους:
α) δεδοµένου ότι ο «δικαιούµενος το µείζον, δικαιούται και το έλασσον», η άσκηση
κυριαρχίας στον εναέριο χώρο µέχρι τα 10 ν.µ. είναι απολύτως νόµιµη, αφού δεν
υπερβαίνει τα 12 ν.µ. που ορίζει το δίκαιο της θάλασσας ως ανώτατο όριο του εύρους της
αιγιαλίτιδας
ζώνης
και
του
εθνικού
εναέριου
χώρου,
β)

η

Ελλάδα

έχει

προβεί

στη

γνωστοποίηση

της

ανωτέρω

νοµοθεσίας,

γ) η Τουρκία, επί 44 χρόνια, ήτοι από το 1931 που προσδιορίσθηκε το εύρος των
χωρικών υδάτων στα 10 ν.µ. µέχρι το 1975 αποδεχόταν το εύρος των 10 ν.µ. του
ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου χωρίς ουδεµία διαµαρτυρία ή αµφισβήτηση, γεγονός
που
θεµελιώνει
κατά
το
διεθνές
δίκαιο
σιωπηρή
αποδοχή,
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δ) η επίκληση από την Τουρκία της µη ταύτισης των ορίων της κυριαρχίας στον αέρα και
τη θάλασσα είναι προσχηµατική. Και τούτο, διότι η Τουρκία απειλεί µε πόλεµο την Ελλάδα
σε περίπτωση που η τελευταία επεκτείνει την κυριαρχία της στη θάλασσα.
ε) Τέλος, το καθεστώς των 10 ν.µ. είναι σε ισχύ από το 1931, όταν εκδόθηκε το
σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα και εφαρµόσθηκε οµοιόµορφα, χωρίς οποιαδήποτε
διαµαρτυρία όσον αφορά στη νοµική του βάση.
Τα ανωτέρω καθιστούν το εύρος του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου των 10
ν.µ. αντιτάξιµο έναντι της διεθνούς κοινότητας.

10. ΥΠΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ)
10.1. Αποστολή και έργο της ΥΠΑ
Στη χώρα µας η πρώτη διοικητική δραστηριότητα στον τοµέα της Πολιτικής
Αεροπορίας αναπτύσσεται από το έτος 1924 όταν το τότε Υπουργείο ΤΤΤ συνήψε τη
πρώτη διµερή Αεροπορική Συµφωνία.
Η πρώτη οργανωµένη Υπηρεσία ιδρύεται το έτος 1926, το δε έτος 1929 συστήνεται
στο Υπουργείο Ναυτικών, η Υπηρεσία Συγκοινωνιακών Ναυτικών Αερολιµένων. Για
σοβαρή όµως οργανωτική προσπάθεια µπορούµε να µιλάµε από το έτος 1931 όταν
δηµοσιεύονται οι Ν.5017/31111 και 5100/31112 περί Οργανώσεως Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας.
Σύµφωνα µε τον τελευταίο έχουµε:
α) την Κεντρική Υπηρεσία που αποτελείται από µία ∆/νση
β) την Εξωτερική Υπηρεσία που περιλαµβάνει τους Κρατικούς Αερολιµένες, τα
∆ηµοτικά και Κοινοτικά Αεροδρόµια, και
γ) την Υπηρεσία ∆ιεθνών Αεροπορικών Οργανισµών.
Κατά τα έτη 1946-1948 επιχειρείται ουσιαστική αναµόρφωση και διαµορφώνεται
νέο οργανωτικό σχήµα Κρατική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η οποία υπάγεται στον
αρχηγό ΓΕΑ και διαρθρώνεται σε επίπεδο Γενικής ∆/νσης (Α.Ν. 970/46, Β.∆. 615/46,
Ν.∆.634/48).
Το έτος 1952 µε Β.∆. η Κρατική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας µεταφέρεται από
το Υπουργείο Αεροπορίας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, σαν ίδια Γενική ∆/νση αυτού και
ονοµάζεται Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Με βάση το ανωτέρω ∆ιάταγµα λειτουργεί έως το έτος 1960, οπότε δηµοσιεύεται
το Β.∆. 865/60 περί Οργανισµού της ΥΠΑ», το οποίο αποτελεί και τον πρώτο πληρέστερο
Οργανισµό από την υπαγωγή της στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.
Ο συγκεκριµένος οργανισµός προβλέπει τη διάρθρωση της Υπηρεσίας σε δύο
οργανωτικά επίπεδα – Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες (δοµή που
διατηρείται µέχρι σήµερα) - καθώς και τη σύνθεση των Οργανικών Μονάδων.
Στη συνέχεια µε νεώτερες οργανωτικές προσπάθειες επιδιώκεται ο λειτουργικός
εκσυγχρονισµός της Υπηρεσίας (Ν.∆.4195/61, Ν.4464/65, Ν.∆.169/69). Προς εξασφάλιση
µεγαλύτερης ευελιξίας και αποδοτικότητας εκδίδεται το Ν.∆.714/70, το οποίο προβλέπει
δύο ξεχωριστούς φορείς:
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α) τη ∆/νση Εναερίων Μεταφορών (∆ΕΜ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών, αρµόδια
για θέµατα πολιτικής, σχεδιασµού και εποπτείας, και
β) την ΥΠΑ, υπό µορφήν αυτοτελούς και ανεξάρτητης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί σύµφωνα µε το Ν.∆.714/70, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.1340/83113, ∆ηµόσια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, υπάγεται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και διοικείται από
το ∆ιοικητή και τον Υποδιοικητή της.
Με το Νόµο114 2338/95 Κύρωση Σύµβασης Ανάπτυξης του Νέου ∆ιεθνούς
Αεροδροµίου της Αθήνας στα ΣΠΑΤΑ, ίδρυση της εταιρείας ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών
Α.Ε., έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 202Α), αυξήθηκε ο
αριθµός των Υποδιοικητών σε τρείς (3).
Η ΥΠΑ ιδρύθηκε το 1931 και αποτελεί σήµερα τον σηµαντικότερο φορέα ελέγχου
του συστήµατος των αεροµεταφορών στην χώρα µας .
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι ∆ηµόσια Υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και διοικείται από τον ∆ιοικητή και τους
Υποδιοικητές της.
Αποστολή της είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχος του συστήµατος
αεροµεταφορών της χώρας καθώς και η µελέτη και διατύπωση εισηγήσεων προς τον
Υπουργό Μεταφορών για τη διαµόρφωση της πολιτικής στις αεροµεταφορές γενικά.
Έργο της είναι η εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των αεροπορικών συγκοινωνιών στο
εσωτερικό της χώρας καθώς και στο εξωτερικό.
Μεριµνά για την ανάπτυξη των διεθνών αεροπορικών σχέσεων και συµµετοχή σε
διεθνείς οργανισµούς. Μέριµνα για την οργάνωση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, την
άσκηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, την εγκατάσταση και λειτουργία αεροναυτικών
τηλεπικοινωνιών και ραδιοβοηθηµάτων, καθώς και την παροχή αεροναυτικών
πληροφοριών. Εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρµογής τυποποιηµένων
κειµένων (προτύπων), κανονισµών και απαιτήσεων εκµετάλλευσης και λειτουργίας
αεροσκαφών.
Ο έλεγχος της καταλληλότητας των αεροσκαφών και των πληρωµάτων Πολιτικής
Αεροπορίας και χορήγηση των σχετικών πτυχίων και αδειών, η ίδρυση και λειτουργία
των αερολιµένων της χώρας και διαρκή µέριµνα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό
είναι δικό της έργο. Η διαµόρφωση της νοµοθεσίας επί των αεροµεταφορών. Φροντίδα
για την ανάπτυξη του αεροπορικού πνεύµατος, της ιδιωτικής αεροπορίας και του
αεραθλητισµού.
Φροντίδα για την εξασφάλιση εισροής οικονοµικών πόρων σε ανταπόδοση των
παρεχόµενων υπηρεσιών προς αεροσκάφη και επιβατικό κοινό, καθώς και για την
εξασφάλιση διοικητικό–οικονοµική υποστήριξης των υπηρεσιών της.
Κανονιστικές αρµοδιότητες, Εποπτεία & Έλεγχοι-Πιστοποιήσεις
•
•
•
•
•
•

Αεροναυτιλία
Εναέρια Κυκλοφορία
Τηλεπικοινωνίες
Υποστήριξη συστηµάτων Αεροναυτιλίας
Εκµετάλλευση & Υποστήριξη Αερολιµένων
Κατασκευές - Έργα
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•
•

Στατιστικά στοιχεία
Προσωπικό

Η Ελλάδα διαθέτει έναν δυσανάλογα µεγάλο αριθµό αεροδροµίων (40) σε σχέση
µε το µέγεθος της και σε σύγκριση µε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η γεωγραφική της θέση
την καθιστά κόµβο για πτήσεις και από την Μ. Ανατολή γιαυτό και έχει αναπτυχθεί ένα
πολύπλοκο και σύγχρονο σύστηµα διασφάλισης των υπερπτήσεων από τον ελληνικό
εναέριο χώρο.
Η αποστολή της είναι:
1. Η οργάνωση, η ανάπτυξη και η διαµόρφωση πολιτικής για τις αεροµεταφορές
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.
2. Η διασφάλιση όλων των απαραίτητων υποδοµών και εγκαταστάσεων για την
ασφαλή µεταφορά αεροπορικής κίνησης (επιβατών – φορτίου – ταχυδροµείου)
3. Η συµβολή της στην αύξηση του τουρισµού
4. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διαδραµατίζει σηµαντικό και πολυδιάστατο ρόλο
στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας και κοινωνικής ζωής του τόπου, µε την
ποικιλοµορφία των αρµοδιοτήτων που ασκεί
Το έργο της ΥΠΑ είναι :
Συνεχής συντονισµός και συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς που είναι µέλος
όπως:
- Το ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)
- Την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC)
- Τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια τηςΑεροναυτιλίας
(EUROCONTROL).
- Τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)
- Τις Συνδυασµένες Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας (JAA)
- Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Αερολιµένων (ACI)
- Το ∆ιεθνή Σύνδεσµο Αεροµεταφορέων (ΙΑΤΑ)
Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές όπως προβλέπεται σε σχετικούς
Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς.
∆ιευκολύνει την ανάπτυξη των αεροπορικών συγκοινωνιών στο εσωτερικό της
χώρας, καθώς και των πτήσεων του εξωτερικού.
Μεριµνά για την οργάνωση του Εθνικού Εναέριου Χώρου
Ασκεί τον έλεγχο της; Εναέριας κυκλοφορίας.
Εγκαθιστά και λειτουργεί αεροναυτικές τηλεπικοινωνίες και ραδιοβοηθήµατα.
Παρέχει αεροναυτικές πληροφορίες.
Εκπονεί και παρακολουθεί την εφαρµογή τυποποιηµένων προτύπων και
απαιτήσεων εκµετάλλευσης και λειτουργίας αεροσκαφών.
Ελέγχει την καταλληλότητα των αεροσκαφών και των πληρωµάτων της Πολιτικής
Αεροπορίας
Χορηγεί τα πτυχία και τις άδειες.
Μεριµνά για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό, την διοίκηση και την λειτουργία
των αερολιµένων, αλλά και των ελικοδροµίων της χώρας.
Εφαρµογή της υφιστάµενης Κοινοτικής Νοµοθεσίας και συνεχής παρακολούθηση
των
εξελίξεων
στην
Ε.Ε.
στον
τοµέα
Πολιτικής
Αεροπορίας.
∆ιαµορφώνει την εθνική νοµοθεσία για τις αεροµεταφορές.

68

Ανάπτυξη, σχεδιασµός και εποπτεία του συστήµατος ασφάλειας των
αεροµεταφορών ( Security)
Φροντίζει για την ανάπτυξη του αεροπορικού πνεύµατος, της ιδιωτικής αεροπορίας
και του αεραθλητισµού.
Εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση, την επιµόρφωση και την
σταδιοδροµία του προσωπικού που απαιτείται για την υποστήριξη του λειτουργικού
της έργου.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκδίδει κατ έτος το δελτίο Στατιστικής
Αεροπορικής
Κίνησης, το οποίο διατίθεται από το τµήµα Στατιστικής (∆10/Γ).

10.2.Οργάνωση της Υπηρεσίας
Ο Οργανισµός που διέπει την ΥΠΑ προβλέπει τη διάρθρωση της Υπηρεσίας σε
δύο οργανωτικά επίπεδα – Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι
κυρίως οι 40 κρατικοί αερολιµένες της χώρας. ∆ιοικείται από ∆ιοικητή και δυο
Υποδιοικητές που εδρεύουν στην Αθήνα.
A.Η κεντρική Υπηρεσία περιλαµβάνει επτά διευθύνσεις µε ανάλογο αντικείµενο, τις
εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Γενική ∆ιεύθυνση Αεροµεταφορών
Γενική ∆ιεύθυνση Αεροναυτιλίας
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
∆ιεύθυνση Επιθεώρησης(∆12)
∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων (∆13)
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αερολιµένων (∆15)
Τµήµα Εκσυγχρονισµού Συστήµατος Εναέριας Κυκλοφορίας

B. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι κυρίως οι 40 κρατικοί αερολιµένες της
χώρας, διακρίνονται:
•
•
•
•

Κρατικοί αερολιµένες διεθνών συγκοινωνιών
Κρατικοί αερολιµένες εσωτερικών συγκοινωνιών
∆ηµοτικοί αερολιµένες
Υπηρεσία ελέγχου περιοχής

10.3.Προσωπικό
Η ΥΠΑ δεν είναι µόνο τα προγράµµατα και οι υπηρεσίες της αλλά κυρίως οι υπάλληλοι
που επανδρώνουν τις διευθύνσεις της. Το ανθρώπινο δυναµικό υπερβαίνει τους 3000
εργαζοµένους που διακρίνονται για την εξειδίκευση, την εµπειρία και την άρτια επιστηµονική
κατάρτιση.
Έργο της ∆ιοίκησης και των εργαζοµένων της ΥΠΑ είναι η οργάνωση ασφαλών
αεροµεταφορών και η άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβληµάτων που
εµπίπτουν στις αρµοδιότητες τους.
Τα προβλήµατα µπορεί να είναι διοικητικής, οικονοµικής η τεχνικής φύσεως,
δεδοµένου ότι στην ΥΠΑ απασχολούνται άτοµα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων.
Η ΥΠΑ ενδεχοµένως να είναι µια από τις ελάχιστες Υπηρεσιακές που συγκεντρώνει
τέτοια πληθώρα ειδικοτήτων και αρµοδιοτήτων και µια από τις ελάχιστες Υπηρεσίες µε
ποσοστό πτυχιούχων της τάξης του 50%.
69

Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υπηρετούν περίπου 2671 υπάλληλοι οι οποίοι
κατανέµονται στους κατωτέρω κλάδους:

1. Κλάδοι Κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
α) Κλάδος Αερολιµενικών (ΠΕ1)
β) Κλάδος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΕ2)
γ) Κλάδος Τηλεπικοινωνιακών (ΠΕ3)
δ) Κλάδος Ηλεκτρονικών (ΠΕ4)
ε) Κλάδος Οικονοµικών (ΠΕ5)
στ) Κλάδος Μηχανικών Αεροναυπηγών (ΠΕ6)
ζ) Κλάδος Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ7)
η) Κλάδος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΠΕ8)
θ) Κλάδος Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΠΕ9)
ι) Κλάδος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΕ10)
ια) Κλάδος Ιατρών Υγειονολόγων (ΠΕ11)
ιβ) Κλάδος Βιβλιοθηκονόµων (ΠΕ16)

2. Κλάδοι Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
α) Κλάδος Τηλεπικοινωνιακών (ΤΕ3)
β) Κλάδος Ηλεκτρονικών (ΤΕ4)
γ) Κλάδος Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΤΕ5)
ε) Κλάδος ∆ιοικητικός Λογιστικός (ΤΕ7)
στ) Κλάδος Βιβλιοθηκονόµων (ΤΕ16)

3. Κλάδοι Κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
α) Κλάδος ∆ιοικητικός Λογιστικός (∆Ε4)
β) Κλάδος Παροχής Πληροφοριών- Μεταφραστών (∆Ε5)
γ) Κλάδος ∆ακτυλογράφων Στενογράφων (∆Ε6)
δ) Κλάδος Τεχνικός (∆Ε7)
ε) Κλάδος Εργοδηγών (∆Ε8 προσωρινός)
στ) Κλάδος Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (∆Ε9)
ζ) Κλάδος Τυπογραφίας (∆Ε10)
η) Κλάδος Τηλεφωνητών (∆Ε11)
θ) Κλάδος Κηπουρικής Ανθοκοµίας (∆Ε12)
ι) Κλάδος Βιβλιοθηκάριων (∆Ε13

4. Κλάδοι Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
α) Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού (ΥΕ1)
β) Κλάδος Προσωπικού Καθαριότητος (ΥΕ2)
γ) Κλάδος Εργατών (ΥΕ3)
δ) Κλάδος Φυλάκων Νυκτοφυλάκων (ΥΕ4)

10.4.Εκπαιδευση
Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας ιδρύθηκε το 1970 και έχει ως αποστολή την
παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης επί θεµάτων Πολιτικής Αεροπορίας, στο
70

προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε άλλα πρόσωπα µη ανήκοντα στο
προσωπικό της Υ.Π.Α., σε αλλοδαπούς σπουδαστές στα πλαίσια διακρατικών
συµφωνιών. ∆ιενεργεί εξετάσεις και χορηγεί κάθε είδος πτυχίου και αδείας Πολιτικής
Αεροπορίας.
Το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων επιµορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και τις
διεθνείς εξελίξεις.

10.5. Πρόγραµµα εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης των αεροδροµίων της χώρας
Με βάση την ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση της περιοχής της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, την εξέλιξη της ζήτησης για αεροµεταφορικό έργο αλλά και τις νέες
συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή, η
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας µε σκοπό την ανάπτυξη των αεροδροµίων στα πλαίσια
ενός ορθολογικού προγράµµατος
εκπόνησε το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού και
ανάπτυξης των αερολιµένων της χώρας .
Το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης των αερολιµένων της χώρας
συνολικού προϋπολογισµού άνω των 1,1 δις ευρώ. Βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.
Από το 1996 – 2007 έγιναν έργα και παρεµβάσεις πρώτης προτεραιότητας που
αναβάθµισαν τις παρερχόµενες υπηρεσίες τόσο προς το επιβατικό κοινό όσο και στις
αεροπορικές εταιρείες.
Ήδη έχουν σε µεγάλο βαθµό ολοκληρωθεί και αποδόθηκαν σε χρήση σηµαντικά
έργα λειτουργικής, µορφολογικής και τεχνολογικής αναβάθµισης σε µια σειρά
περιφερειακών αεροδροµίων (Κέρκυρας, Χανίων, Ηρακλείου, Ρόδου, Σαντορίνης,
Μυκόνου)που τα καθιστά σύγχρονα και ανταγωνιστικά.
Τα έργα αφορούν υποδοµή, τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, έργα συντήρησης και
βελτίωσης ασφαλείας, βελτιώσεις των κτιρίων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων. Η
αναβάθµιση αφορά έργα υποδοµής, τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, έργα συντήρησης και
βελτίωσης ασφαλείας, βελτιώσεις των κτιρίων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων .
Τα βασικά κριτήρια που λαµβάνονται υπόψιν στον σχεδιασµό των επεµβάσεων και
οι επιδιωκόµενοι στόχοι είναι αφενός η δηµιουργία συνθηκών ασφάλειας εδάφους και
αέρος και αφετέρου η λειτουργικότητα και αισθητική των αεροσταθµών ώστε να παρέχουν
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
Εγκαθίστανται σύγχρονα συστήµατα µεταφοράς και ελέγχου αποσκευών, οπτικών
αγγελιών κλιµατισµού, δηµιουργούνται ειδικοί χώροι για µητέρες µε βρέφη και γίνονται οι
ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Οι απαιτούµενες δαπάνες για την ανάπτυξη των αεροδροµίων όπως αυτές έχουν
περιληφθεί στο πρόγραµµα της ΥΠΑ και όπως εξειδικεύονται κάθε φορά, µπορούν να
καλυφθούν σχεδόν στο σύνολό τους από τους θεσµοθετηµένους πόρους για τον σκοπό
αυτό (κυρίως το τέλος Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων) και γενικά από τα
έσοδα που πραγµατοποιούνται από το σύνολο των δραστηριοτήτων των αεροδροµίων.
Επίσης τµήµα των έργων υλοποιήθηκε µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας,
καθώς επίσης µέρος είχε ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
10.6.Οικονοµικα οφέλη
Είναι αυτονόητο ότι η ανάπτυξη νέων σύγχρονων αεροδροµίων της Ελλάδας
ουσιαστικά ενισχύει το ρόλο της στην Ε.Ε. Οι επιπτώσεις θα είναι θετικές σε όλο το φάσµα
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της οικονοµικής ζωής , στο Εµπόριο, την Βιοµηχανία, τον Τουρισµό, τις Υπηρεσίες γενικά
και την επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Τα άµεσα οικονοµικά οφέλη για την Ελληνικά Οικονοµία σε γενικές γραµµές
µπορούν να προέλθουν από:
-Εισροή συναλλάγµατος από την αύξηση των επισκεπτών στην περιοχή
-Τις εξυπηρετήσεις αεροσκαφών και επιβατών (Handling, καταστήµατα κλπ.)
-Την δηµιουργία κατά την φάση της κατασκευής αλλά και στη συνέχεια νέων
θέσεων εργασίας µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Εθνική Οικονοµία.
-Την εξοικονόµηση χρόνου και άλλων δαπανών των επιβατών και αεροσκαφών
λόγω της αξιόπιστης λειτουργίας του συστήµατος.
10.7.Ν.3913/17-2-2011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις115»
Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µετά την ολοκλήρωση της
δηµόσιας διαβούλευσης στην οποία συµµετείχαν φορείς αλλά και πολίτες, συνέταξε
σχέδιο νόµου µε το οποίο:
•

•

•

•

•

Αναδιαρθρώνεται και αναβαθµίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η
οποία εναρµονίζεται µε τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί «Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Ουρανού», συστήνεται φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας,
σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς που επιβάλλουν αυξηµένες
απαιτήσεις για την ασφάλεια, την εξειδίκευση, την αποτελεσµατικότητα και την
αποδοτικότητα των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
Θεσπίζονται διατάξεις για σύγχρονο νοµικό πλαίσιο αξιοποίησης, ανάπτυξης και
εκµετάλλευσης των κρατικών αεροδροµίων, µε τη δυνατότητα ίδρυσης ανωνύµων
εταιρειών, των οποίων το σύνολο των µετοχών ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο. Οι
εταιρείες αυτές θα αναλάβουν, είτε οι ίδιες είτε µέσω των θυγατρικών τους, τη
διοίκηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση κρατικών αεροδροµίων.
Παράλληλα, µε κοινές αποφάσεις των αρµοδίων υπουργών µπορούν να
παραχωρείται, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας και µε συµβάσεις παραχώρησης,
σε ιδιωτικές εταιρείες η οργάνωση και λειτουργία των αεροδροµίων.
Απελευθερώνεται η αγορά παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (ground
handling) σε όλους τους ελληνικούς αερολιµένες, µε την κατάργηση του
µονοπωλίου που ισχύει στα τριάντα τέσσερα (34) περιφερειακά αεροδρόµια και
ρυθµίζεται το περιεχόµενο των Βασικών και των Οικείων Κανονισµών Επίγειας
Εξυπηρέτησης που εφαρµόζονται στους ελληνικούς αερολιµένες.
Συστήνεται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ∆ιεύθυνση
Πολιτικού Σχεδιασµού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδροµίων, προκειµένου να
επιτευχθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης και αξιοποίησης των κρατικών αεροδροµίων
και η ίδρυση αεροδροµίων επί υδάτινης επιφάνειας (υδατοδρόµια).
Ρυθµίζονται ζητήµατα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ενέργειας
σύµφωνα µε το νέο νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισµοί
300/2008116 και 185/2010117) και τους κανόνες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής
115

Νόµος 3913 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 18 - 17.02.2011 στις 18.02.2011
«ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» .
116
32008R0300 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2320/2002 (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72 έως 84
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•

•

Αεροπορίας (ICAO). Προβλέπεται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του νέου Εθνικού
Προγράµµατος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ).
Λαµβάνεται µέριµνα προκειµένου να αποφευχθεί η µεταφορά του συνόλου του
προσωπικού –Ιπτάµενοι Χειριστές και Μηχανικοί-από τις εταιρείες «Ολυµπιακές
Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή
Αεροπλοΐα Α.Ε.» στην ΥΠΑ, καθώς θα προκαλέσει προβλήµατα στη λειτουργία της
λόγω αδυναµίας ένταξης τους.
Αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της χρηµατοδότησης της Αρχής Συντονισµού
Πτήσεων118, η οποία συστήθηκε µε το ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α’ 40), µε τον καθορισµό
του ύψους, των υπόχρεων καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης
ανταποδοτικών τελών.

117

32010R0185 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2010 , σχετικά µε τον καθορισµό
λεπτοµερών µέτρων εφαρµογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αεροµεταφορών από έκνοµες ενέργειες (Κείµενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 55 της 5.3.2010, σ. 1 έως 55
118

Νόµος 3534 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40 - 23.02.2007 στις 02.03.2007
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ».
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11.Συµπεράσµατα

Οι µεταφορές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική
ολοκλήρωση και συνάφεια της Ευρώπης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις συνδέσεις µεταξύ των
περιφερειακών και κεντρικών περιοχών της. Επίσης, συνεισφέρουν στην σύσφιξη των
σχέσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης µε τα λοιπά κράτη.
Προς την κατεύθυνση αυτή κατά την εικοσαετία 1981 – 2002 έγιναν σηµαντικές
θεσµικές αλλαγές οι οποίες διαµόρφωσαν ένα νέο τοπίο στην αεροπορική κίνηση
(επιβάτες – φορτίο – ταχυδροµείο), εναρµονίζοντας µε κανονισµούς τους όρους και
εξασφαλίζοντας περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισµού αλλά και συνεργασίας ανάµεσα στα
κράτη – µέλη µε σκοπό την ασφαλέστερη, ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη σύνδεση
µεταξύ τους αλλά και µε τρίτες χώρες.
Μετά την απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(1997) ο τοµέας αναπτύχθηκε όπως ποτέ πριν, πράγµα που συνέβαλλε στην οικονοµική
ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Ο αριθµός των διαδροµών αυξήθηκε κατά
περισσότερο από 60% και τώρα περισσότερες πόλεις εξυπηρετούνται, ιδιαίτερα στις
αποµονωµένες περιοχές. Η εµφάνιση νέων ανταγωνιστών έχει επιφέρει µειώσεις τιµών σε
πολλές διαδροµές, πράγµα που επιτρέπει σε περισσότερους Ευρωπαίους να ταξιδεύουν
αεροπορικώς.
Το Ελληνικό κράτος µε φορέα την Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας εναρµονίζει τη
νοµοθεσία του σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και παράλληλα µε το πρόγραµµα
ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των αεροδροµίων της χώρας δηµιουργεί τις κατάλληλες
υποδοµές που εξασφαλίζουν την καλλίτερη εξυπηρέτηση των επιβατών , την µείωση των
καθυστερήσεων και πάνω απ΄όλα την ασφάλεια των πτήσεων.
Η προσφορά της ΥΠΑ δεν εξαντλείται στην παροχή υπηρεσιών προς τις αεροπορικές
εταιρείες και τους επιβάτες, αλλά µε την δραστηριότητα της ευεργετεί µε σηµαντικά ποσά
την εθνική οικονοµία. Τα ποσά αυτά προέρχονται από τα τέλη χρήσης των αεροδροµίων,
τα τέλη στάθµευσης αεροσκαφών, τα τέλη υπερπτισης και οι φόροι των αεροπορικών
εισιτηρίων.
Χάρη στην ασφαλή µετακίνηση των επιβατών και των εµπορευµάτων και στην
άρτια λειτουργία των 40 αεροδροµίων της χώρας οι τοµείς του τουρισµού και του
εµπορίου µπορούν να αναπτύσσονται και να επεκτείνονται µε ασφάλεια.
Τα προγράµµατα που καταρτίζονται από την ∆ιοίκηση της ΥΠΑ και το Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µε τρόπο επιστηµονικό και γνώµονα την προώθηση
της ελληνικής οικονοµίας, δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω
ανάπτυξη της Υπηρεσίας και την επακόλουθη µεγιστοποίηση των κερδών για την
οικονοµία, τον τουρισµό και το εµπόριο.
Η ευελιξία και τα πρωτοποριακά προγράµµατα επέτρεψαν στην ΥΠΑ να εξελιχθεί
σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό φορέα, µε την αποστολή την οργάνωση, την ανάπτυξη
και τον έλεγχο των αεροµεταφορών της χώρας και την εισήγηση για την αδιαµόρφωτη της
πολιτικής
για
τις
αεροµεταφορές.
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της ΥΠΑ, µελλοντικοί στόχοι της είναι η συνεχής
ανάπτυξη και ο σχεδιασµός νέων υποδοµών για την ολοκλήρωση της υποδοµής στο
σύνολο των 40 αεροδροµίων της χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ελκυστικές
συνθήκες για τον τουρισµό.
Η αδιάλειπτη παραγωγική και δυναµική παρουσία στους ευρωπαϊκούς και
παγκόσµιους οργανισµούς µε στόχο την διαρκή ενσωµάτωση εµπειρίας και την
εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου στην κατεύθυνση του ενιαίου ευρωπαϊκού
ουρανού.
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Η επέκταση και η διαρκής αναβάθµιση των υποδοµών αεροναυτιλίας και εναέριας
κυκλοφορίας µε βασικό στόχο την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και της παροχής
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των αεροσκαφών.
Η παροχή ενός ολοκληρωµένου και ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξη
των αεροµεταφορών και την ασφαλή διακίνηση προσώπων και εµπορευµάτων.
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12. Βιβλιογραφία
ΠΗΓΕΣ
1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ EASA
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ECAC
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DOC 8973 SECURITY MANUAL FOR SAFEGUARDING CIVIL AVIATION
AGAINST ACTS OF UNLAWFUL INTERFERENCE
ECAC (DOC 30)
31987L0601 Οδηγία 87/601/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1987 για
τους ναύλους των τακτικών αεροπορικών γραµµών µεταξύ κρατών µελών, ΕΕ L
374 της 31.12.1987, σ. 12 έως 18
31990R2342 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2342/90 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου
1990 σχετικά µε τους ναύλους των τακτικών αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 217 της
11.8.1990, σ. 1 έως 7
31990R2343 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2343/90 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου
1990 για την πρόσβαση των αεροµεταφορέων σε δροµολόγια τακτικών
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών και για την κατανοµή της µεταφορικής
ικανότητας επιβατών µεταξύ αεροµεταφορέων στις τακτικές αεροπορικές γραµµές
µεταξύ κρατών µελών, ΕΕ L 217 της 11.8.1990, σ. 8 έως 14
31990R2344 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2344/90 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου
1990 που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 για την εφαρµογή του
άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών και
εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, ΕΕ L 217
της 11.8.1990, σ. 15 έως 16
31992R2407 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
1992 περί της εκδόσεως αδειών των αεροµεταφορέων, ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ.
1 έως 7
31992R2408 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8 έως 14
31992R2409 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
1992 για τους ναύλους και τα κόµιστρα των αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 240 της
24.8.1992, σ. 15 έως 17
32002R0889 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 13ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου για την ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση
ατυχήµατος (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) , ΕΕ L 140 της
30.5.2002, σ. 2-5
32001D0539 2001/539/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για
την σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύµβασης για την ενοποίηση
ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές (σύµβαση του
Μόντρεαλ), ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 38 έως 38
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31997R2027 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου
1997 για την ευθύνη του αεροµεταφορέως σε περίπτωση ατυχήµατος, ΕΕ L 285
της 17.10.1997, σ. 1 έως 3
31990R2726 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2726/90 του Συµβουλίου της 17ης
Σεπτεµβρίου 1990 περί κοινοτικής διαµετακόµισης, ΕΕ L 262 της 26.9.1990, σ. 1
έως 10
31990R2342 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2342/90 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου
1990 σχετικά µε τους ναύλους των τακτικών αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 217 της
11.8.1990, σ. 1 έως 7
31999D0307 1999/307/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 1ης Μαΐου 1999, περί
καθορισµού των λεπτοµερών διατάξεων για την ενσωµάτωση της Γραµµατείας
Σένγκεν στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου, ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 49-52
31999D0435 1999/435/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για
τον ορισµό του κεκτηµένου του Σένγκεν, προκειµένου να προσδιοριστεί, δυνάµει
των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νοµική βάση για κάθε µία από τις
διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτηµένο του Σένγκεν, ΕΕ L 176 της
10.7.1999, σ. 1-16
31999D0436 1999/436/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για
τον καθορισµό, δυνάµει των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της νοµικής
βάσης για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτηµένο του Σένγκεν, ΕΕ L
176 της 10.7.1999, σ. 17 έως 30
32006R0562 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 , για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα
σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων
του Σένγκεν), ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1 έως 32
32004R0261 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων
αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης
της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (Κείµενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - ∆ήλωση της Επιτροπής, ΕΕ L 46 της
17.2.2004, σ. 1 έως 8
32008R0008 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 8/2008 της Επιτροπής, της 11ης ∆εκεµβρίου
2007 , για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 όσον αφορά
τις κοινές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες που εφαρµόζονται στις
εµπορικές αεροπορικές µεταφορές (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ ), ΕΕ L 10 της 12.1.2008, σ. 1 -206
32008R0300 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο
πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72 έως 84
32008R0216 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων
στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1
έως 49
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32005R2111 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 2005 , για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου
αεροµεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την
ενηµέρωση των επιβατών αεροπορικών µεταφορών σχετικά µε την ταυτότητα του
πραγµατικού αεροµεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της
οδηγίας 2004/36/ΕΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 344
της 27.12.2005, σ. 15 έως 22
32006R0474 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου
2006 , για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αεροµεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται
σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο
ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 84 της
23.3.2006, σ. 14 έως 28 ,
ΕΕ L 330M της 9.12.2008, σ. 281 έως 295
31993R0095 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου
1993 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης
(slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες,
ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1 έως 6
31996L0067 Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά
µε την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιµένες της
Κοινότητας, ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36 έως 45
32003R0437 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τις στατιστικές καταγραφές των
αεροπορικών µεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου, ΕΕ L 66 της
11.3.2003, σ. 1 έως 8
32009R0487 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 487/2009 του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου
2009 , για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες
κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των
αεροπορικών µεταφορών (Κωδικοποιηµένη έκδοση) (Κείµενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 148 της 11.6.2009, σ. 1 έως 4
31993R1617 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου
1993 σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε
ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών
που αφορούν τον από κοινού προγραµµατισµό και συντονισµό των δροµολογίων,
την από κοινού εκµετάλλευση διαδροµών, τις διαβουλεύσεις για τους ναύλους
µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων στις τακτικές αεροπορικές γραµµές και την
κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους αερολιµένες,
ΕΕ L 155 της 26.6.1993, σ. 18 έως 22
32009R0080 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009 , όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για
τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων και την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συµβουλίου (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ, ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 47 έως 55
32004R0868 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την προστασία από τις πρακτικές
χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές που προκαλούν
ζηµία στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών
υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΕΕ L 162
της 30.4.2004, σ. 1 έως 7
32010R0996 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010 , σχετικά µε τη διερεύνηση και την
78

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση
της οδηγίας 94/56/ΕΚ Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ,
ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 35 έως 50
32003L0042 Οδηγία 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική
αεροπορία, ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23 έως 36
32006L0093 Οδηγία 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2006 , για τη ρύθµιση της χρησιµοποίησης των
αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτηµα 16 της σύµβασης για τη διεθνή
πολιτική αεροπορία, τόµος 1, δεύτερο µέρος, κεφάλαιο 3, δεύτερη έκδοση (1988)
(Κωδικοποιηµένη έκδοση) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ
L 374 της 27.12.2006, σ. 1 έως 4
32008R0216 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων
στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1
έως 49
32006L0023 Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 , για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας
κυκλοφορίας (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 114 της
27.4.2006, σ. 22 έως 37
31991R3922 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου της 16ης
∆εκεµβρίου 1991 για την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών
στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας, ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4 έως 8
31997R2027 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου
1997 για την ευθύνη του αεροµεταφορέως σε περίπτωση ατυχήµατος, ΕΕ L 285
της 17.10.1997, σ. 1 έως 3
32008R0300 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008 , για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο
πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72 έως 84
32004R0549 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη
δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ("κανονισµός-πλαίσιο") (Κείµενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - ∆ήλωση των κρατών µελών επί των
στρατιωτικών ζητηµάτων που συνδέονται µε τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, ΕΕ L
96 της 31.3.2004, σ. 1 έως 9
32004R0550 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών
αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ("κανονισµός για την
παροχή υπηρεσιών") (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 96
της 31.3.2004, σ. 10 -19
32004R0551 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του
εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ("κανονισµός για
τον εναέριο χώρο") (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - ∆ήλωση
της επιτροπής, ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20 έως 25
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32004R0552 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του
ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ("κανονισµός για τη
διαλειτουργικότητα") (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 96
της 31.3.2004, σ. 26 -42
32004D0636 2004/636/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004,
σχετικά µε την υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του πρωτοκόλλου
προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 209 έως 209
ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 6 έως 6
42006D0682 2006/682/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στα πλαίσια του
Συµβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2006 , σχετικά µε την υπογραφή και την προσωρινή
εφαρµογή της πολυµερούς συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της
∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, της ∆ηµοκρατίας της Ισλανδίας, της
∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
∆ηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής ∆ιοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο
Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΚΕΕΧ),
ΕΕ L 285 της 16.10.2006, σ. 1 έως 2
32007R1321 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής, της 12ης
Νοεµβρίου 2007 , σχετικά µε τον καθορισµό κανόνων για την καταχώριση σε
κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών σχετικών µε περιστατικά στην πολιτική
αεροπορία που ανταλλάσσονται βάσει της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ, ΕΕ L 294 της 13.11.2007, σ. 3 -4

2.∆ΙΕΘΝΗ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Συνθήκες και πρωτοκόλλα
Ιδρυτική διακήρυξη ICAO
ANNEXES από 1-25
ANNEX 17 «SECURITY-SAFEGUARDING INTERNATIONAL CIVIL
AVIATION AGAINST ACTS OF UNLAWFUL INTERFERENCE»
3.∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
1. Ν. 211/47 (Κύρωση της Σύµβασης του Σικάγο για την ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία). Η
Σύµβαση του Σικάγο (7 ∆εκ. 1944) αποτελεί και την ιδρυτική πράξη του ICAO.
2. Ν.∆. 734/71 (Κύρωση της Σύµβασης του Τόκιο).
3. Ν.∆. 1352/73 (Κύρωση της Σύµβασης της Χάγης).
4. Ν.∆. 174/73 (Κύρωση της Σύµβασης του Μόντρεαλ).
5. Ν. 1913/90 (Κύρωση Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ).
6. Ν. 2264/94 (Κύρωση της Σύµβασης του Μόντρεαλ)
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4.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
( Κείµενα Αναγκαστικών Νόµων, Βασιλικών ∆ιαταγµάτων, Νόµων, Κωδίκων, Προεδρικών
∆ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων)
Αεροπορικό δίκαιο «Ραπτάρχης»
Αεροπορικός Κώδικας 1815/88
• Νόµος 5017 «ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158 - 13.06.1931
• Νόµος 5100 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193 - 11.07.1931
«ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
• Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 714 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 238 - 07.11.1970
«ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΦΕΚ
38/19-1-2001, Τεύχος ∆εύτερο
• Νόµος 1340
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35 - 18.03.1983
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.∆. 714/1970 «ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ.»
• Προεδρικό ∆ιάταγµα 56
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 01.02.1989
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
• Προεδρικό ∆ιάταγµα 80
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62 - 11.04.1996
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.∆. 56/89 "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"»
• Νόµος 1815 , ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250 - 11.11.1988
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ»
• Νόµος 480
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 314 - 23.11.1976
«ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ».
• Εθνικός Κανονισµός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας ΦΕΚ 38/19-1-2001, Τεύχος
∆εύτερο
• Νόµος 2168
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 - 03.09.1993
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΠΛΑ , ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ , ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ , ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ».
• Νόµος 2518
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164 - 21.08.1997
«ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»
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• Νόµος 2465
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 26.02.1997
«ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
• Νόµος 3006
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84 - 22.04.2002 στις 30.04.2002
«ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»
• Προεδρικό ∆ιάταγµα 211
∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169 - 02.07.2003 στις 08.07.2003
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
• Προεδρικό ∆ιάταγµα 7 , ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4 - 21.01.1999
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΑΡΙΘ.97/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ
EUROCONTROL KAI ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 93/65/ΕΟΚ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
• «ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» αριθµ.∆3/Β/55470/8714
ΦΕΚ τεύχος δεύτερο αρ.6/15-1-1999
• Προεδρικό ∆ιάταγµα 285 , ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 207 - 07.09.1998
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑΣ 96/67 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
• Νόµος 3534 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40 - 23.02.2007 στις 02.03.2007
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ».
• Προεδρικό ∆ιάταγµα 120 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121 - 16.06.2006 στις
29.06.2006
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
Ο∆ΗΓΙΑΣ 2003/42/EC ΤΟΥ ΕΥΡΩΠ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ.ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
2003, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ».
• Νόµος 2338 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 202 - 14.09.1995
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε.»
• Νόµος 3913 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 18 - 17.02.2011 στις 18.02.2011
«ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» .

5.ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ (ΜΟ∆)
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΓΕΣ (ΜΕ∆)
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6.ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
∆ιεθνείς οργανισµοί
•

ICAO (International Civil Aviation Organization)
(∆ιεθνής Οργανισµός Πολίτικης Αεροπορίας)
http://www2.icao.int/en/Home/default.aspx

•

ECAC (European Civil Aviation Conference)
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας)
http://www.atc-network.com/Associations/33313/European-Civil-Aviation-Conference

•

EASA (European Aviation Safety Agency)
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας)
http://www.easa.europa.eu/

•

FAA (Federal Aviation Administration) (Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας Ηνωµένων Πολιτειών)
http://www.faa.gov/

•

EUROCONTROL (The European Organisation for the Safety of air Navigation) (Ευρωπαϊκός
Οργανισµός για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας) http://www.eurocontrol.int/

•

IATA (International Air Transport Association)
(∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών)
http://www.iata.org/

7.ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ICAO (International Civil Aviation Organization)
(∆ιεθνής Οργανισµός Πολίτικης Αεροπορίας)
• ECAC (European Civil Aviation Conference)
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας)
• EASA (European Aviation Safety Agency)
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας)
• FAA (Federal Aviation Administration) (Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας Ηνωµένων Πολιτειών)
• EUROCONTROL (The European Organisation for the Safety of air
Navigation)(Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας)
• IATA (International Air Transport Association)
(∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών)
• JAA Συνδυασµένες Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας
• ACI ∆ιεθνές Συµβούλιο Αερολιµένων
• Σ.Π.Ο.Α. Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
• ΚΕΕΧ Κοινός Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος
• Ε.Κ.Α.Π.Α Εθνικός Κανονισµός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας
• ΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
•
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