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ΑΠΟ∆ΟΧΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΑΠΟ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αποβλέπει στην περιγραφή ορισµένων
χαρακτηριστικών που διέπουν τις σφαίρες των αθλητικών πυροβόλων όπλων και στην
επισήµανση των διεθνών/εθνικών κανονισµών που αφορούν την ασφαλή µεταφορά τους, και
ειδικά όταν τα παραπάνω είδη µεταφέρονται από τους επιβάτες ή/και το πλήρωµα.
Το Ε∆, αποκτά επίσης ιδιαίτερη αξία προκειµένου για τέτοιου είδους µαζική µεταφορά,
κυρίως κατά τη διάρκεια µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων (όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες),
κατά τους οποίους αναµένεται αυξηµένη συχνότητα µεταφοράς τέτοιων ειδών από τα µέλη των
εθνικών οµάδων σκοποβολής.
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•

Παράρτηµα 18 στην Σύµβαση του Σικάγου (Annex 18)

•

Τεχνικές Οδηγίες του ICAO (Doc 9284 & Supplement)

•

JAR-OPS 1 & 3 Commercial Air Transportation – Aeroplanes/Helicopters

•

Π∆ 207/2002

•

Π∆ 211/2003

ΓΕΝΙΚΑ
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Οδηγίες του Παραρτήµατος 18 (Annex 18), της Σύµβασης του
Σικάγου, και τους Κανονισµούς επικινδύνων Υλικών (Dangerous Goods Regulations),
υπάρχουν ορισµένα επικίνδυνα υλικά τα οποία εξαιρούνται από τη εφαρµογή των διατάξεων
που εµπεριέχονται στις παραπάνω εκδόσεις του ICAO (ή/και της ΙΑΤΑ), ενώ ανάλογες
διατάξεις περιλαµβάνονται στο JAR-OPS 1 & 3 [Subpart R, IEM/JAR-OPS 1.1165 (b)(1)] και
από πλευράς ελληνικής Νοµοθεσίας Π∆ 207/2002 και Π∆ 211/2002.
Μεταξύ των ανωτέρω εξαιρουµένων ουσιών ή αντικειµένων, περιλαµβάνονται και
ορισµένα τα οποία µεταφέρουν τα µέλη πληρώµατος του αεροπλάνου ή/και οι επιβάτες του και
τα οποία µπορούν να φορτωθούν προς µεταφορά,
ΜΟΝΟΝ κατόπιν αδείας του
αεροµεταφορέα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ
Οι σφαίρες για αθλητικά όπλα αποτελούν µια κατηγορία επικινδύνων υλικών και
εντάσσονται στην Τάξη Επικινδυνότητας 1 (Class 1) και πιο συγκεκριµένα στην υποδιαίρεση
(Division) 1.4, µε Οµάδα Συµβατότητας (Compatibility Group) S , δηλαδή 1.4 S
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Τα αντικείµενα αυτά:
•

σε περίπτωση ανάφλεξης ή εκπυρσοκρότησης τους κατά την διάρκεια της µεταφοράς
τους δεν συνεπάγονται σηµαντικό κίνδυνο, δεδοµένου ότι τα δυσµενή αποτελέσµατα
σε τέτοιες περιπτώσεις, περιορίζονται κατά το µεγαλύτερο µέρος τους εντός της
συσκευασίας, οπότε δεν αναµένεται εκτεταµένη διασπορά θραυσµάτων, και

•

σε περίπτωση εξωτερικής φωτιάς, αυτή δεν θα προκαλέσει απότοµη έκρηξη σχεδόν
όλου του περιεχοµένου της συσκευασίας.

•

στην περίπτωση δε που µια εξωτερική φωτιά εξασθενήσει την εξωτερική συσκευασία
των σφαιρών, τα αποτελέσµατα µιας έκρηξης και εκτόξευσης θραυσµάτων τους, δεν
θα παρεµποδίσει τις προσπάθειες των οµάδων πυρόσβεσης και των άλλων
συνεργείων που επιχειρούν στην άµεση γειτνίαση του υπόψη επικίνδυνου φορτίου

Κατόπιν αδείας του αεροµεταφορέα µπορούν να γίνουν δεκτά προς φόρτωση φυσίγγια
για αγωνιστικά πυροβόλα όπλα, αρκεί να ανήκουν στην Υποδιαίρεση (Division) 1.4S και να
προορίζονται για την προσωπική χρήση του κατόχου τους. Επί πλέον δε τα φυσίγγια αυτά
πρέπει να είναι ασφαλώς συσκευασµένα και σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα 5
χιλιόγραµµα µικτού βάρους, τοποθετηµένα µέσα σε ελεγµένη αποσκευή. Φυσίγγια µε
εκρηκτικές βολίδες δεν επιτρέπονται.
O αεροµεταφορέας οφείλει να συµπεριλάβει στα εγκεκριµένα εγχειρίδια (FOM ή
Ground Operations Manual) σχετική δήλωση µε το αν δέχεται ή όχι τέτοια είδη από τους
επιβάτες καθώς και οδηγίες σχετικές µε τον τρόπο παραλαβής και φόρτωσης των παραπάνω
ειδών. Προκειµένου δε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε καθυστερήσεις κατά την διακίνηση τω
παραπάνω ειδών, ο αεροµεταφορέας οφείλει να ενηµερώσει σχετικά, τόσο το προσωπικό του
που άµεσα εµπλέκεται µε την εξυπηρέτηση επιβατών και αποσκευών, καθώς και το
προσωπικό του φορέα εξυπηρέτησης το οποίο παρέχει το παραπάνω έργο για λογαριασµό
του αεροµεταφορέα.
Τέλος, σε καµιά περίπτωση η παραπάνω ενηµέρωση δεν θα πρέπει να λησµονείται
όσον αφορά το προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security staff) το οποίο είναι
επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των αποσκευών (Baggage Screening).
Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράνοµη φόρτωση τέτοιων ειδών ή οσάκις δεν
ακολουθείται η προβλεπόµενη διαδικασία παραλαβής και φόρτωσης τους, θα πρέπει να
συµπληρώνεται το ειδικό «Έντυπο Αναφοράς Συµβάντων µε Επικίνδυνα Υλικά» της ΥΠΑ, το
οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται το συντοµότερο δυνατόν (όχι όµως πέραν των 72 ωρών)
στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdiakid@hcaa.gr ή στο FAX 210-9973072, υπόψη Συντονιστή
Επικινδύνων Υλικών της ΥΠΑ (ΥΠΑ/∆2/Γ).
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