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Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας



Σκοπός παρουσίασης

 Να προσδιοριστεί ο ρόλος της εθνικής αρχής πολιτικής 
αεροπορίας στην καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων

 Να αποτυπωθεί αδρομερώς το αντίστοιχο θεσμικό  Να αποτυπωθεί αδρομερώς το αντίστοιχο θεσμικό 
πλαίσιο και οι εμπλεκόμενοι δρώντες.



Διεθνής οργάνωση της πολιτικής αεροπορίας

Θεσμικά πλαίσια με κανονιστική δραστηριότητα που αφορά στην πολιτική αεροπορία.
 ICAO. Σύμβαση της Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας Παραρτήματα. Καθιέρωση Προτύπων και 

Προτεινόμενων Πρακτικών για θέματα αερομεταφορών, τα οποία εξειδικεύονται σε 19 
Παραρτήματα 

 Ε.Ε. 
 -Ασφάλεια Πτήσεων, δια της European Aviation Safety Agency.

-Ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες. -Ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.
 -Κεκτημένο Schengen,  παράτυπη μετανάστευση/διάσχιση εναερίων συνόρων,  API, PNR.
 -Δικαιώματα Επιβατών, ανταγωνισμός (slots, state aid κ.ά.) -Αεροπορικά Τέλη, σύστημα 

εκπομπής ρύπων, επίγεια εξυπηρέτηση κ.ά.

Θεσμικά συνεργατικά πλαίσια θεμάτων πολιτικής αεροπορίας. 
 European Civil Aviation Conference (ECAC).
 ΙΑΤΑ, IACA, A4E .
 OSCE, WTO κ.ά.



Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση μετεξελίσσεται σε Αρχή 

Πολιτικής Αεροπορίας με εποπτικό και κανονιστικό έργο.
 Αρμόδια για την καθιέρωση και υλοποίηση των προτύπων περί 

αερομεταφορών σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το ενωσιακό
κεκτημένο, την εθνική νομοθεσία.

 Αντικείμενο αρμοδιότητας με διεθνή χαρακτήρα, το οποίο 
προσδίδει εξωστρέφεια στην Υπηρεσία σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.

 Η Διεύθυνση Αερολιμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι 
αρμόδια μεταξύ άλλων θεμάτων για συγκεκριμένες πτυχές των 
συνοριακών ελέγχων στα εναέρια σύνορα, κυρίως από τη σκοπιά 
των διευκολύνσεων της ελευθεροκοινωνίας (υποδομές και 
διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του αερολιμένα 
συνολικά).



Παράρτημα 9 Σύμβασης Σικάγο «Διευκολύνσεις»
Annex 9 –Facilitation
Εξειδικεύει τον απαιτητικό ρόλο που καλείται σήμερα να διαδραματίσει η 
πολιτική αεροπορία δια της αρμόδιας κρατικής Αρχής (ΥΠΑ) σε 
συνεργασία με άλλες κρατικές Αρχές  στην ενίσχυση και διατήρηση της 
ασφάλειας των εναερίων συνόρων και κατ’ επέκταση της δημόσιας 
ασφάλειας, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωσή της  «να ασφάλειας, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωσή της  «να 
υιοθετεί όλα τα πρακτικά μέτρα …για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της 
ναυτιλίας των αεροσκαφών μεταξύ των εδαφών των Συμβαλλομένων 
Κρατών  και να αποτρέπει μη αναγκαίες καθυστερήσεις των 
αεροσκαφών πληρωμάτων, επιβατών, φορτίου…» (άρ. 22 Σύμβαση για 
τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, Σικάγο, 1944)



Τα Πρότυπα και οι Προτεινόμενες Πρακτικές που καθιερώνονται στο
Παράρτημα 9 της Σύμβασης του Σικάγο σε συνδυασμό με το συναφές
ενωσιακό κεκτημένο αποτελούν την κανονιστική βάση των αρμοδιοτήτων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, συγκεκριμένα του αρμόδιου
Τμήματος της Διεύθυνσης Αερολιμένων στο θεματικό πεδίο των
συνοριακών ελέγχων (διαβατηριακού, τελωνειακού, φυτοϋγειονομικού
κ.ά.) στα εναέρια σύνορα.

Στην πράξη αφορούν .Στην πράξη αφορούν .
 στην ευθύνη αερομεταφορέων για τη μεταφορά επιβατών χωρίς έγκυρα

ταξιδιωτικά έγγραφα –κυρώσεις.
 στη διαχείριση περιπτώσεων ανεπιθύμητων επιβατών (INADmissible).
 Στη διαχείριση περιπτώσεων ασυνόδευτων ανηλίκων (unaccompanied

minors).
 στην απαίτηση κοινοποίησης στοιχείων επιβατών πριν από την πτήση

(Advance Passenger Information).
 στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (Passenger Name Record) .
 στις προδιαγραφές για τα Μηχανικώς Αναγνώσιμα Ταξιδιωτικά Έγγραφα.



Πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμησης της 
εμπορίας ανθρώπων  των Ηνωμένων Εθνών, o  ICAO: 

(α) σε συνεργασία με τον UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR),
εκδίδει Εγχειρίδιο με θέμα ‘Guidelines for Training Cabin Crew on
Identifying and Responding to Trafficking in Persons’ (Cir 352/2018),Identifying and Responding to Trafficking in Persons’ (Cir 352/2018),
όπου περιλαμβάνονται δείκτες περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων
(γενικοί και ειδικοί για τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών), τεχνικές
διαχείρισης των περιστατικών, πηγές εκπαιδευτικού υλικού για το
προσωπικό των αερομεταφορέων. Επίσης γίνεται αναφορά στο ρόλο των
αρχών πολιτικής αεροπορίας σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπαίδευση
των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών.



(β) καθιερώνει  συγκεκριμένες προτεινόμενες πρακτικές στο 
Παράρτημα 9 της Σύμβασης Σικάγο:

“J. Trafficking in Persons 

 8.47 Recommended Practice.— Contracting States should take 
measures to ensure that procedures are in place to combat 
trafficking in persons, including clear reporting systems and 
relevant competent authorities’ points of contact for airport 
trafficking in persons, including clear reporting systems and 
relevant competent authorities’ points of contact for airport 
and aircraft operators. 

 8.48 Recommended Practice.—Contracting States should take 
measures to ensure that airport and aircraft operators’ 
personnel in direct contact with the travelling public are 
provided with awareness training on trafficking in persons.”



(γ) κατά την 40η Γεν. Συνέλευση (10/2019) περιλαμβάνει στην ημερήσια
διάταξη των συζητήσεων κείμενα εργασίας κράτους, της ένωσης
αερομεταφορέων και της ένωσης αεροδρομίων (ΙΑΤΑ, ΑCI), μέσα από τα
οποία καταδεικνύεται η ανάγκη συνεργασίας όλων των μελών της
αεροπορικής κοινότητας, ιδίως εκείνων των οποίων οι εργαζόμενοι έρχονται
σε άμεση επαφή με τους επιβάτες.
Τόσο στον αεροσταθμό, όσο και στο αεροσκάφος, ο ρόλος των υπαλλήλων
των αερομεταφορέων, των φορέων λειτουργίας αεροδρομίων, των φορέων
επίγειας εξυπηρέτησης και συνολικά των παρόχων υπηρεσιών στον
αερολιμένα είναι κρίσιμος.
Ο ρόλος αυτός συνίσταται στην αναγνώριση περιπτώσεων humanΟ ρόλος αυτός συνίσταται στην αναγνώριση περιπτώσεων human
trafficking, ως αποτέλεσμα στοχευμένης εκπαίδευσης (και εμπειρίας), και
στην ενημέρωση των εργαζομένων για τον τρόπο αναφοράς των
περιπτώσεων αυτών στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, χωρίς την
διακινδύνευση του πιθανολογούμενου θύματος εμπορίου ανθρώπων.

Συμπληρωματικά καταγράφονται η πρωτοβουλία #Eyesopen και συναφές
εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως επιμόρφωση της IATA και το
Εγχειρίδιο του ACI για την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων στα
αεροδρόμια.



Το έργο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
 Η θέση της στην αεροπορική κοινότητα της πρσδίδει τη θεσμική

δυνατότητα να συγκαλεί τους εμπλεκόμενους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς του πεδίου των αερομεταφορών, ώστε να
συνταχθεί ένας κατάλογος ενδεδειγμένων σημείων επαφής για το
συγκεκριμένο θέμα.

 Διασφάλιση ενιαίου και απλού μηχανισμού έγκαιρης αναφοράς
περιστατικών στις αρμόδιες κρατικές αρχές, δεδομένου ότι οιπεριστατικών στις αρμόδιες κρατικές αρχές, δεδομένου ότι οι
αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια εφαρμόζουν
διαφοροποιημένες διαδικασίες επικοινωνίας, εν μέρει λόγω του
τεχνολογικού εξοπλισμού τους.

 Ένθεση της σχετικής εκπαίδευσης στην απαιτούμενη
εκπαιδευτική ύλη βασικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, ιδίως
των εργαζομένων «πρώτης γραμμής» στις αερομεταφορές.



Σας ευχαριστώ!Σας ευχαριστώ!

e-mail: e.sampatakou@hcaa.gr
d3a@hcaa.gr


