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τους σαρωτές σώματος στους αερολιμένες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμποδίσει την υλοποίηση των σχεδίων 
της Επιτροπής όσον αφορά τους σαρωτές σώματος στους αερολιμένες. Ο αναφέρων θεωρεί 
ότι η χρήση των σαρωτών αυτών συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των 
πολιτών. Αμφιβάλλει εάν τα πλεονεκτήματα των εν λόγω σαρωτών αντισταθμίζουν τη 
σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ατόμων. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η ανάθεση του 
χειρισμού των σαρωτών σε ιδιωτικό προσωπικό και όχι σε δημόσιους υπαλλήλους είναι 
απαράδεκτη. Διερωτάται, ακόμη, εάν οι σαρωτές σώματος ενέχουν και κινδύνους για την 
υγεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Ιστορικό

Οι σαρωτές σώματος αποτελούν μία τεχνολογία που αναπτύχθηκε προσφάτως ως μέσο 
ελέγχου προσώπων που μεταφέρουν απαγορευμένα επικίνδυνα αντικείμενα κοντά στο σώμα 
τους. Παρουσιάζουν μια σκιώδη εικόνα του ανθρώπινου σώματος διαπερνώντας τα ρούχα, 
ενώ εντοπίζουν αντικείμενα ορισμένης μάζας και πυκνότητας που δεν συνιστούν ενδυμασία.

Οι σαρωτές σώματος αποτελούν μία από τις πιθανές εφαρμόσιμες τεχνικές λύσεις ώστε να 
διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
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Ύστερα από αίτημα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2008, η 
Επιτροπή εξετάζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και της 
υγείας των επιβατών, σε περίπτωση που η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιηθεί για ελέγχους 
ασφαλείας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο εντάσσεται η ανάλυση αυτή.

Νομικό πλαίσιο

Στόχος της νομοθεσίας της ΕΕ για την αεροπορική ασφάλεια είναι η προστασία των 
προσώπων και των εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποτροπή πράξεων 
παράνομης επέμβασης σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας (π.χ. αεροπειρατεία, 
σαμποτάζ στο αεροσκάφος)1. 

Σημαντικό μέσο για την επίτευξη της αεροπορικής ασφάλειας αποτελεί ο έλεγχος ασφάλειας 
σε πρόσωπα2 και αποσκευές προτού εισέλθουν στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές του 
αερολιμένα και επιβιβαστούν ή φορτωθούν αντίστοιχα σε αεροσκάφος, με στόχο τον 
εντοπισμό επικίνδυνων αντικειμένων που απαγορεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία3.  

Σήμερα οι σαρωτές σώματος δεν συνιστούν μέσο ελέγχου ασφάλειας των αεροπορικών 
επιβατών το οποίο επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ4. Ως εκ τούτου, οι 
σαρωτές σώματος δεν δύνανται να αντικαταστήσουν συστηματικά κάποια από τις 
αναγνωρισμένες μεθόδους ελέγχου ασφάλειας, όπως είναι ιδίως ο άμεσος σωματικός έλεγχος 
ή το πέρασμα από ανιχνευτές μετάλλων ακολουθούμενο από συνεχή δειγματοληπτικό 
σωματικό έλεγχο ενός ελάχιστου αριθμού επιβατών και ο άμεσος σωματικός έλεγχος όλων 
των επιβατών που έχουν προκαλέσει την εκπομπή προειδοποιητικού σήματος5.

                                               
1 Το αργότερο στις 29.4.2010, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της 
πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 355, 30.12.2002, σελ.1) θα αντικατασταθεί πλήρως από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της 
ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (ΕΕ L97, 
9.4.2008, σελ. 72). Σε όλη την ανάλυση αυτή γίνεται αναφορά στη νομική κατάσταση περί αεροπορικής 
ασφάλειας που θα εφαρμοστεί πλήρως από τις 29.4.2010, η οποία κρίθηκε σημαντικότερη για τη συζήτηση της 
ενδεχόμενης χρήσης σαρωτών σώματος για ελέγχους ασφαλείας επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο θα εκπνεύσει 
κατά την ημερομηνία αυτή.
2 Επιβάτες και άλλα πρόσωπα (προσωπικό των αεροδρομίων, των αερομεταφορέων, των εταιρειών 
εμπορευματικών μεταφορών ή των παρόχων υπηρεσιών, όπως επίσης αστυνομικοί ή άλλοι δημόσιοι 
υπάλληλοι). Σε μερικές σαφώς προσδιορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να ισχύουν εξαιρέσεις.
3 Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 820/2008 σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή 
κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (ΕΕ L 221, 19.8.2008, σελ.8), ο οποίος θα 
αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 272/2009 της 2ας Απριλίου 2009 για τη 
συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες που 
προβλέπονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L91, 3.4.2009, σελ.7) και από περαιτέρω εκτελεστικούς κανονισμούς (ή κανονισμό) που δεν 
έχουν εγκριθεί ακόμα.
4 Τόσο η υπάρχουσα νομοθεσία (άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 820/2008) όσο και η 
νέα νομοθεσία (κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 272/2009) προβλέπουν χρονικά περιορισμένες δοκιμές 
στον τομέα των ελέγχων ασφαλείας για την αξιολόγηση μεθόδων που εφαρμόζουν πρόσφατες τεχνολογίες.
5 Για το μέλλον, το μέρος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 272/2009 
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Η προσθήκη των σαρωτών σώματος στον κατάλογο των αναγνωρισμένων μεθόδων και 
τεχνολογιών για τον έλεγχο ασφάλειας προσώπων στα αεροδρόμια απαιτεί απόφαση της 
Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο1. Στη συνέχεια μπορεί να εγκριθεί εκτελεστική νομοθεσία2, προκειμένου να 
αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι απαιτήσεις και διαδικασίες αυτού του ελέγχου και έτσι να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις γενικές αρχές που αφορούν την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των 
προσωπικών δεδομένων.

Πρακτικό πλαίσιο

Για την πραγματοποίηση του αναγκαίου ελέγχου των επιβατών, τα πρόσωπα και οι 
χειραποσκευές τους ελέγχονται συστηματικά σε σημεία του αεροδρομίου από τα οποία κάθε 
επιβάτης είναι υποχρεωμένος να περάσει για να εισέλθει στην αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή 
ασφαλείας του αεροδρομίου (γενικός έλεγχος) ή στο αεροσκάφος (έλεγχος πύλης 
επιβίβασης).

Οι μέθοδοι ελέγχου ασφαλείας που εφαρμόζονται συνήθως σήμερα στα σημεία αυτά είναι 
τρεις: οι επιβάτες καλούνται να παρουσιαστούν με τον πλέον προσήκοντα τρόπο μαζί με τις 
χειραποσκευές τους για τη διενέργεια ενός ικανοποιητικού και προσανατολισμένου στα 
αποτελέσματα ελέγχου3. Ενώ οι χειραποσκευές ελέγχονται χωριστά4, οι επιβάτες5 συνήθως 
διέρχονται από πύλες ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, οι οποίες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τον εντοπισμό πυροβόλων όπλων και μαχαιριών (καθώς και άλλων 
απαγορευμένων μεταλλικών αντικειμένων). Στη συνέχεια, ένα ελάχιστο ποσοστό επιβατών 
επιλέγεται δειγματοληπτικά για άμεση σωματική έρευνα.

Δυστυχώς, η άμεση σωματική έρευνα των επιβατών δεν είναι αρεστή ούτε στους επιβάτες 
ούτε στο προσωπικό ασφαλείας, και τα ποσοστά ανίχνευσης δεν είναι πάντα ικανοποιητικά6. 

                                                                                                                                                  
προβλέπει, όσον αφορά τον έλεγχο ασφάλειας των προσώπων, τις ακόλουθες μεθόδους οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, ως πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα μέσα: έρευνα με τα χέρια· 
διέλευση από πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων(WTMD)· φορητοί ανιχνευτές μετάλλων (HHMD)· σκύλοι 
ανίχνευσης εκρηκτικών· εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD). Οι απαιτήσεις και διαδικασίες θα 
υπόκεινται σε εκτελεστική νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή με την προοπτική να 
ισχύσει από τις 29 Απριλίου 2010.
1 Άρθρο 19§3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 (διαδικασία επιτροπής με έλεγχο από το ΕΚ).
2 Άρθρο 19§2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 (διαδικασία επιτροπής με ενημέρωση του ΕΚ).
3 Σημείο 4.3.3 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 820/2008, τον οποίο θα 
αντικαταστήσουν από τις 29.4.2009 νέοι εκτελεστικοί κανονισμοί (ή κανονισμός) που δεν έχουν ακόμη 
εγκριθεί.
4 Σημείο 4.3.1 και 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 820/2008, τον οποίο 
θα αντικαταστήσουν από τις 29.4.2009 νέοι εκτελεστικοί κανονισμοί (ή κανονισμός) που δεν έχουν ακόμη 
εγκριθεί.
5 Σημείο 4.1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002, τον οποίο θα αντικαταστήσει 
πλήρως από τις 29.4.2010 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008.
6 Όπως προέκυψε από τις επιθεωρήσεις που διενήργησε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7§2 του
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Συνολικά, η άμεση σωματική έρευνα δεν αποτελεί βέλτιστη λύση για την ανίχνευση 
απαγορευμένων αντικειμένων που οι επιβάτες φέρουν πάνω τους.

Σαρωτές σώματος

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, οι σαρωτές σώματος έχουν αναπτυχθεί ως μέσο 
ανίχνευσης αδήλωτων απαγορευμένων αντικειμένων, μεταλλικών και μη μεταλλικών, που 
ένα πρόσωπο φέρει πάνω ή κοντά στο σώμα του.

Η διαδικασία ελέγχου ασφαλείας απαιτεί αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να μπορέσει το 
μηχάνημα να σχηματίσει την εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σκοτεινή και μοιάζει 
με το φωτογραφικό αρνητικό όπως παράγεται από τις περισσότερες διαθέσιμες τεχνολογίες. 
Για να ελεγχθεί ένα πρόσωπο από σαρωτή σώματος, πρέπει να σταθεί ακίνητο για λίγα 
δευτερόλεπτα είτε μέσα στον σαρωτή (που έχει μέγεθος τηλεφωνικού θαλάμου) είτε ακριβώς 
μπροστά του.

Σήμερα αναπτύσσονται διάφορες τεχνολογίες σαρωτών σώματος. Οι πιο προηγμένες είναι:

- η τεχνολογία των κυμάτων χιλιοστού, που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα·
- η τεχνολογία οπισθοσκέδασης, που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ χαμηλής ενέργειας·
- η τεχνολογία των ακτίνων Τ, η οποία χρησιμοποιεί ακτινοβολία συχνότητας terahertz 

που, στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, βρίσκεται ανάμεσα στο υπέρυθρο φως και τα 
μικροκύματα.

Ο όρος σαρωτής σώματος είναι γενικής εμβέλειας και καλύπτει όλες αυτές τις τεχνολογίες. 
Προβλέπεται ότι μόνο μεγάλα αεροδρόμια θα εξετάσουν το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης 
σαρωτών σώματος, καθώς τα μηχανήματα αυτά είναι ογκώδη και μάλλον δαπανηρά.

Όσον αφορά την υγεία, εθνικές μελέτες έχουν δείξει ότι η τεχνολογία των κυμάτων χιλιοστού 
δεν προκαλεί καμία ανησυχία1. Στο πλαίσιο της τεχνολογίας οπισθοσκέδασης που 
χρησιμοποιεί ακτίνες Χ, η έκθεση στην ακτινοβολία υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε λίγα 
εκατοστά της δόσης φυσικής ιονίζουσας ακτινοβολίας την οποία δέχεται ο επιβάτης κατά τη 
διάρκεια μιας πτήσης μεγάλης απόστασης. Ο εξοπλισμός αυτός υπόκειται στις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της Ευρατόμ περί ακτινοπροστασίας, και ειδικότερα στις διατάξεις της οδηγίας 
96/29/Ευρατόμ2 του Συμβουλίου σχετικά με τη δικαιολόγηση μιας τέτοιας πρακτικής πριν 
την υιοθέτησή της. Σε ορισμένα κράτη μέλη η εσκεμμένη έκθεση προσώπων σε ιονίζουσες 
ακτινοβολίες επιτρέπεται μόνο για ιατρικούς σκοπούς, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό τη 
χρησιμοποίηση σαρωτών σώματος με ακτίνες Χ για λόγους ασφάλειας. Η τεχνολογία 
terahertz αναμένεται να ελέγχει κινητούς στόχους, αλλά δεν είναι ακόμη κατάλληλα 
σχεδιασμένη για τον έλεγχο των επιβατών. 
                                                                                                                                                  
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002, τον οποίο θα αντικαταστήσει πλήρως από τις  29.4.2010 ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 300/2008.
1 Τα χρησιμοποιούμενα ραδιοκύματα αντιστοιχούν σε 0,01% της επιτρεπτής δόσης για τα κινητά 
τηλέφωνα.
2 Οδηγία 96/29/Ευρατόμ της 31ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για 
την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες (ΕΕ L 159 , 29.06.1996, σελ.1)
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Όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας, κανείς πέραν του προσωπικού ασφαλείας δεν 
θα πρέπει ποτέ να έχει τη δυνατότητα να βλέπει εικόνες από σαρωτές σώματος και δεν θα 
τηρείται κανένα αρχείο εικόνων.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ο συνδυασμός ανιχνευτών μετάλλων και άμεσων σωματικών ελέγχων αποτελεί σήμερα τον 
καλύτερο τρόπο εντοπισμού κρυμμένων απαγορευμένων αντικειμένων, αλλά όχι και τον 
ευνοϊκότερο. Οι σαρωτές σώματος μπορούν να ανιχνεύσουν με αρκετή αξιοπιστία και 
ακρίβεια κάθε αντικείμενο που κρύβεται πάνω στο σώμα ή ακόμη μέσα ή κάτω από τα 
ρούχα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αεροπορική ασφάλεια βασίζεται στη συνεχή ανάγκη 
προσαρμογής των μεθόδων και των τεχνολογιών στις νέες απειλές και τις εξελισσόμενες 
εκτιμήσεις κινδύνου.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2008 η Επιτροπή, βάσει της θετικής ψήφου των αντιπροσώπων των 
κρατών μελών στην Επιτροπή Αεροπορικής Ασφάλειας στις 9/10.7.2008, πρότεινε στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σχέδιο κανονισμού που, μεταξύ άλλων, 
καθιστά δυνατή την προσθήκη των σαρωτών σώματος στον κατάλογο των αναγνωρισμένων 
μεθόδων ελέγχου ασφαλείας προσώπων. Στις 23 Οκτωβρίου 2008, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της 
αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιδιωτική ζωή, την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προστασία των δεδομένων1, απαιτώντας ενδελεχέστερη 
αξιολόγηση της κατάστασης.

Σε απάντησή της, η Επιτροπή οργάνωσε μια ομάδα εργασίας με συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών, η οποία συνεδρίασε τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς και μια 
δημόσια διαβούλευση που εγκαινιάστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009. Επίσης, ζητήθηκε 
να διαβιβαστεί στην Επιτροπή η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
(ΕΕΠΔ), της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29 και του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά τη χρησιμοποίηση σαρωτών σώματος 
στα αεροδρόμια.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, όπως του αναφέροντος, για τη 
χρησιμοποίηση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια.

Η χρησιμοποίηση σαρωτών σώματος αντιπροσωπεύει πράγματι μία από τις δυνατότητες για 
τον έλεγχο ασφαλείας των προσώπων στα αεροδρόμια. Προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι 
σαρωτές σώματος θα πρέπει να επιτραπούν ως μέθοδος για τον έλεγχο αυτό και, σε 
                                               
1 Το ψήφισμα (2008)0521 του ΕΚ ζητούσε από την Επιτροπή: να εκπονήσει έκθεση αντικτύπου επί των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· να ζητήσει συναφώς τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
(ΕΕΠΔ), της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29 και του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· να πραγματοποιήσει επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση του ενδεχόμενου 
αντικτύπου αυτών των τεχνολογιών επί της υγείας· να εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης ως προς τις οικονομικές 
και εμπορικές πτυχές καθώς και τη σχέση κόστους-οφέλους του μέτρου.
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περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιες προϋποθέσεις (π.χ. εξ αποστάσεως ανάλυση 
των εικόνων από πρόσωπα του ίδιου φύλου με τους ελεγχόμενους επιβάτες), η Επιτροπή 
διεξάγει μια διαβούλευση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρησιμοποίησης σαρωτών σώματος 
στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η 
ιδιωτικότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προστασία δεδομένων και η υγεία. Για το λόγο 
αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί διεξοδικές διαβουλεύσεις προκειμένου να ληφθούν πλήρως 
υπόψη οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω αξιολόγησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα.

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής
Το Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετικές διατάξεις (κανονισμοί 1141/2012 
και 1147/20111), σύμφωνα με την οποία παρέχεται στους διαχειριστές των αερολιμένων και 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα χρήσης σαρωτών ασφάλειας, οι οποίοι δεν λειτουργούν με 
ιονίζουσα ακτινοβολία, εφόσον η εν λόγω τεχνολογία θεωρείται ότι συμβάλλει στην 
εξασφάλιση αποτελεσματικού και βιώσιμου ελέγχου ασφάλειας στο εκάστοτε αεροδρόμιο, σε 
πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η νέα νομοθεσία της ΕΕ δεν επιβάλλει τη χρήση των σαρωτών ασφάλειας και, ως εκ τούτου, 
τα κράτη μέλη και τα αεροδρόμια δύνανται να αποφασίσουν σχετικά με το εάν θα προβούν ή 
όχι στη χρησιμοποίησή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που γίνει χρήση των σαρωτών 
ασφάλειας, θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας και τα πρότυπα απόδοσης 
που έχουν οριστεί σε επίπεδο ΕΕ. 

Οι σαρωτές ασφάλειας επιτρέπονται μόνο εφόσον τηρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις, 
όπως για παράδειγμα ότι δεν θα αποθηκεύουν, διατηρούν, αντιγράφουν, τυπώνουν ή να 
ανακτούν εικόνες, ότι απαγορεύεται και αποτρέπεται κάθε άνευ αδείας πρόσβαση στην 
εικόνα και χρήση αυτής και ότι ο επιθεωρητής που καλείται να αναλύσει την εικόνα 
βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο. Οι επιβάτες οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τις 
συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται ο έλεγχος του σαρωτή ασφάλειας. Επιπρόσθετα, οι 
επιβάτες έχουν το δικαίωμα να μην υποβληθούν στον έλεγχο των σαρωτών, αλλά σε μία 
εναλλακτική μέθοδο ελέγχου.  

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει λάβει σοβαρά υπόψη της το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας των 
πολιτών. Για το λόγο αυτό, επί του παρόντος δύνανται να χρησιμοποιηθούν στα αεροδρόμια 
της ΕΕ μόνο σαρωτές, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία των ακτίνων Χ. Η 
Επιτροπή έχει αναθέσει σε μία ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, την επιστημονική 
επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
                                               
1 Κανονισμός αριθ.1141/2011 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 272/2009 για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας 
σχετικά με τη χρήση των σαρωτών ασφάλειας στους αερολιμένες της ΕΕ, ΕΕ L 293 της 11.11.2011 και 
εκτελεστικός κανονισμός 1147/2011 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής 
αεροπορίας σχετικά με τη χρήση των σαρωτών ασφάλειας στους αερολιμένες της ΕΕ, ΕΕ L 294 της 12.11.2011
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(SCENIHR), την περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που ενδέχεται να επιφέρουν 
στην ανθρώπινη υγεία οι σαρωτές ασφάλειας που χρησιμοποιούν ιονίζουσα ακτινοβολία. Η  
γνωμοδότηση της SCENIHR αναμένεται την άνοιξη του 2012.

Ο συνδυασμός της χρήσης ανιχνευτών μετάλλων και της έρευνας με τα χέρια αποτελούν τις 
συνηθέστερες σύγχρονες μεθόδους που εφαρμόζονται στα σημεία ελέγχου ασφάλειας των 
αεροδρομίων για την ανίχνευση κρυμμένων απαγορευμένων αντικειμένων.
 Οι σαρωτές ασφάλειας παρέχουν μία επιπλέον μέθοδο ελέγχου για την ανίχνευση 
αντικειμένων που έχουν κρυφτεί στο ανθρώπινο σώμα, η οποία παρουσιάζει υψηλό βαθμό 
αξιοπιστίας και ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένων μη μεταλλικών απειλών, όπως οι 
εκρηκτικές ύλες. 

Η Επιτροπή έχει αναλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τη χρήση των σαρωτών 
ασφάλειας στην ανακοίνωσή της για τους σαρωτές ασφάλειας (COM/2010/311)1 και στην 
αξιολόγηση των επιπτώσεων που συνοδεύει τη νομοθετική ρύθμιση.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη χρήση 
των σαρωτών ασφάλειας στους αερολιμένες. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία διασφαλίζει ότι οι 
σαρωτές χρησιμοποιούνται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης υγείας. 

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη και οι φορείς λειτουργίας των αερολιμένων δύνανται να 
αποφασίζουν σχετικά με τη χρήση στους αερολιμένες τους σαρωτών ασφάλειας, οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία των ακτίνων Χ, να εξασφαλίζουν ότι, κατά τη χρήση των 
σαρωτών, τηρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας και τα πρότυπα απόδοσης που έχουν 
οριστεί σε επίπεδο ΕΕ, 
ενώ οφείλουν να παρέχουν στους επιβάτες τη δυνατότητα επιλογής μίας εναλλακτικής 
μεθόδου ελέγχου.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:EN:PDF.


