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Αεροπορίας
•	 Ο πρόεδρος της ΕΑΕ μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής 
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•	 Διοργάνωση Διαδικτυακής Συνεδρίας (Webinar) με θέμα «Τεχνολογικές 

Εξελίξεις για τη Βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος των 
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–  EUROCONTROL:  
H Eικόνα των Aερομεταφορών σε Ελλάδα και Ευρώπη 

–  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ:  
Tο Διαχρονικό Πρόβλημα του Αερολιμένα Ρόδου – 
Υπάρχουν Λύσεις;  
Γιάννης Σταυλάς 

–  CARGO SECURITY:  
O Ρόλος του Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001  
Χαρίδημος Αργύρης
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΑΕ) αποτελεί 
ίσως το σημαντικότερο επιστημονικό σωματείο 
στην Ελλάδα στον χώρο των αερομεταφορών. 

Σκοποί της Ένωσης είναι:
Α.  Να συμβάλει στην πρόοδο και προαγωγή της επιστή-

μης των αεροπορικών μεταφορών.
Β.  Να προβάλει το έργο της αεροπορίας και τη συμβολή 

της στην οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική 
ανάπτυξη της χώρας.

Γ.  Να παρέχει μελετητικό, ερευνητικό και συμβουλευτι-
κό έργο σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, έργο των 
οποίων είναι η ενασχόληση με θέματα αεροπορίας.

Δ.  Να συνεργάζεται με Ανώτατα και Ανώτερα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα και λοιπούς φορείς ασχολούμενους με τον 
τομέα της αεροπορίας

Ε.  Να δημιουργήσει και τηρήσει Ιστορικό Αρχείο και Βι-
βλιοθήκη για την ελληνική αλλά και την διεθνή αερο-
πορία.

 
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΕ με κύρια θέματα προς 
συζήτηση:

Α.  Πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η τρομοκρατική 
επίθεση στην καρδιά της υπερδύναμης πριν 20 ακριβώς 
χρόνια. Η 11η Σεπτεμβρίου του 2021 άλλαξε κυριολεκτικά 
τον Κόσμο. Οι τρομοκράτες της Αλ Κάιντα μετέτρεψαν πο-
λιτικά αεροπλάνα σε φονικά όπλα. Η Αεροπορική Βιομη-
χανία άλλαξε άρδην λειτουργίες και πρακτικές. Οι πιλότοι 
κλείστηκαν στο cock pit και οι επιβάτες βγάζουν παπού-
τσια και ζώνες για να περάσουν από τον έλεγχο ασφαλεί-
ας των αεροδρομίων, «σκανάρονται» οι ίδιοι και οι απο-
σκευές τους από ειδικά μηχανήματα. Κανένας από εμάς 
δεν θα ξεχάσει αυτή τη μέρα. 2.977 αθώοι συνάνθρωποί 
μας έχασαν τη ζωή τους 

B.  Μετά από πρόταση του Ταμία της ΕΑΕ κ. Αργύρη 
Χαρίδημου το ΔΣ αποφάσισε να ξεκινήσει διερευνητικές 
ενέργειες προκειμένου να καταγραφεί η κατάσταση που 
επικρατεί στη χώρα αναφορικά με ιστορικά αρχεία της 
Ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας. Ταυτόχρονα καλεί 
Συλλόγους, Ενώσεις, Αεραθλητικά Σωματεία και άλλους 
φορείς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα να έρθουν σε 
επαφή με την ΕΑΕ info@aviationsociety.gr προκειμένου 
να υπάρξει συντονισμός. 

2 AIR LETTER | 19 | AΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021



3   AIR LETTER   |   20   |   IOYΛIOΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΑΠΑ)

Ο Δρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης, ανέλαβε καθήκοντα ως Μέλος του Εκτελε-
στικού Συμβουλίου της νεοσύστατης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.). Όργανα 
διοίκησης της Α.Π.Α. είναι ο Διοικητής και το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελούμενο 
από τον Διοικητή και τέσσερα (4) Μέλη. 

Σκοπός της Α.Π.Α. είναι η εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και 
επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων, 
η εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβά-

σεων, σχετικά με την επιβολή τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, την ασφάλεια, την 
ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, και την προστασία του περιβάλλοντος από δραστηριότητες της πολιτι-
κής αεροπορίας. Η Α.Π.Α. ασκεί καθήκοντα ρυθμιστικής αρχής της οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο 
των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων. Η Α.Π.Α. έχει ως αρμοδιότητα την εισήγη-
ση ως προς τη χάραξη εθνικής στρατηγικής αερομεταφορών, τη ρύθμιση και θέσπιση των κανονισμών που 
εντάσσονται στις αρμοδιότητές της και την άσκηση εποπτείας στη λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας, 
την εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Παπαθεοδώρου είναι Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών “Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας” καθώς 
και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Έχει συγγράψει περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις κυρίως με θέμα την 
οικονομική ρύθμιση και απορρύθμιση των αερομεταφορών και τη σχέση τους με την τουριστική ανάπτυξη 
– το έργο του έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 4500 αναφορές στα αγγλικά (βάσει Google Scholar). 
Ο Καθηγητής Παπαθεοδώρου είναι ο μοναδικός πανεπιστημιακός στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Α.Π.Α. 
και η συμμετοχή του σε αυτό αναμένεται να αναδείξει τις πολύ σημαντικές συνέργειες ανάμεσα στον του-
ρισμό και στις αερομεταφορές ιδιαίτερα στον Αιγιακό Χώρο – ζητήματα, άλλωστε, με τα οποία ασχολείται 
επισταμένως και η Ελληνική Αεροπορική Ένωση. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (WEBINAR) 
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΏΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΥΠΏΜΑΤΟΣ ΤΏΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΏΝ» ΣΤΟ ΠΡΏΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Προτεινόμενες ενότητες είναι:

1.  Εναλλακτικά αεροπορικά καύσιμα/Sustainable Aviation Fuels (SAF)

2.  Νέες εξελίξεις στους αεροπορικούς κινητήρες σε σχέση με την μείωση στάθμης θορύβου, της κατανά-
λωσης καυσίμων και του αποτυπώματος άνθρακα

3.  RNAV (Area Navigation)/RΝP (Required Navigation Performance)/PBN (Performance Based Navigation) 
διαδικασίες – Διαφορές και Ομοιότητες 

4. Εξελίξεις και τελευταίες τεχνολογίες Ηλεκτρικών Αεροπλάνων – Urban Air Mobility

5.  Περιβαλλοντικά θέματα Αεροδρομίων (Διαχείριση Ενέργειας με ΑΠΕ – Μείωση ρύπων/θορύβου, Δια-
χείριση υγρών και στερεών αποβλήτων)

Παρακαλούνται τα μέλη μας που θα επιθυμούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση της Συνεδρίας να επικοι-
νωνήσουν με τον Γ. Γραμματέα της ΕΑΕ Γιάννη Σταυλά.

Tel: 6974388866/email: (i.stavlas@aviationsociety.gr) 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Eurocontrol παρουσίασε για τον Σεπτέμβριο του 2021 την παρακάτω εικόνα:

EUROCONTROL STAFOR:  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ  
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2024

Το ΠΡΏΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ προβλέπει ανάκαμψη της αεροπορικής κίνησης στα επίπεδα του 2019 έως το 2024, 
με την προϋπόθεση ότι η ευρεία εφαρμογή εμβολιασμών σε όλο το ευρωπαϊκό δίκτυο θα ολοκληρωθεί 

το καλοκαίρι του 2021, σε συνδυασμό με συντονισμένη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών και την 
επανέναρξη ορισμένων ροών μεγάλων αποστάσεων. Αυτό το σενάριο ευθυγραμμίζεται με τα σχέδια των 
αεροπορικών εταιρειών για τους καλοκαιρινούς μήνες, βασισμένα στο φαινόμενο της συσσωρευμένης 
ζήτησης, ιδιαίτερα για την αγορά VFR (Visiting Friends and Relatives). Ωστόσο, αυτό το πρώτο σενάριο 
θεωρείται αισιόδοξο δεδομένης της τρέχουσας εξέλιξης των εμβολιασμών.

Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ παραμένει το πιο πιθανό, σύμφωνα με το οποίο η κυκλοφορία του 2024 ανακά-
μπτει στο 95% της κυκλοφορίας του 2019 με βάση τον ευρύ εμβολιασμό σε όλη την Ευρώπη, τη συντονι-
σμένη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών να επιτυγχάνεται έως το 1ο τρίμηνο του 2022, και την 
μερική επαναφορά των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων (long-hole flows). 

Το ΤΡΙΤΟ, πιο απαισιόδοξο σενάριο υποθέτει ότι η κυκλοφορία το 2024 θα φτάσει μόνο το 74% του 2019, 
με πλήρη ανάκαμψη όχι πριν από το 2029. Αυτό το σενάριο προβλέπει συνεχείς περιορισμούς τα επόμενα 
χρόνια λόγω αποσπασματικών λήψεων εμβολίων ή/και πιέσεων λόγω ανανεωμένων εστιών ιού, με την 
εμπιστοσύνη των επιβατών να επηρεάζεται αρνητικά.
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Dipl. Ing. Γιάννης Σταυλάς
Αεροναυπηγός Μηχανικός – Γεν. Γραμματέας ΕΑΕ

Αεροπορικός Θόρυβος 
Tο Διαχρονικό Πρόβλημα  
του Αερολιμένα Ρόδου
Υπάρχουν Λύσεις; 

Με βάση την πολιτική ποιότητας, κύριος 
στόχος της ανώτατης διοίκησης της ΥΠΑ 
(Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) και μέ-

χρι την ανάληψη των σχετικών τομέων ευθύνης 
από την ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας) είναι 
η επίτευξη επιδόσεων υψηλού επιπέδου ιδιαίτε-
ρα στους τομείς της ασφάλειας των πτήσεων και 
της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι τομείς αυ-
τοί δεσπόζουν και μεταξύ των σταθερών στρατη-
γικών προσανατολισμών της Γενικής Διεύθυνσης 
Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Με χαρά επί-
σης πληροφορηθήκαμε την αναβάθμιση της εκ-
προσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή για την  
Προστασία του Περιβάλλοντος του ICAO (ICAO 
CAEP), από το καθεστώς του Παρατηρητή (Observer) 

σε πλήρες Μέλος (Member) με δικαίωμα ψήφου. 

Η εικόνα αυτή όμως δεν αντικατοπτρίζεται στην 
λειτουργία του Αερολιμένα Ρόδου. 

Πως αλλιώς θα μπορούσε να ερμηνεύσει κανείς 
την στάση της ΥΠΑ, αναφορικά με την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων από τον Αεροπορικό Θόρυβο 
στην Περιαερολιμενική Ζώνη. Διαχρονικά, οι από 
τον ICAO θεσμοθετημένες ελεύθερες εμποδίων 
επιφάνειες (Obstacle Limitation Surfaces) αποτε-
λούσαν τον μοναδικό περιορισμό που έθετε η ΥΠΑ 
σε οικοδομικές δραστηριότητες γύρω από τον Αε-
ρολιμένα, αγνοώντας επιδεικτικά τις Ζώνες Ηχο-
προστασίας με βάση το Π.Δ. 1178/81, οι οποίες 
ρύθμιζαν την Αδειοδότηση οικοδομών ανάλογα με 
την στάθμη του αεροπορικού θορύβου σε dB(A). 

Απεικόνιση 1: Κτιριακές εγκαταστάσεις ακριβώς στα όρια περίφραξης του αερολιμένα.
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Στη χώρα μας, με εξαίρεση τον Διεθνή Αερολιμέ-
να Αθηνών, δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά 
κάποιο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών στους αερολιμέ-
νες. Το γενικό σχέδιο ανάπτυξης (master plan) του 
αερολιμένα «Διαγόρας» που κατέθεσε η Fraport, 
όπως και το προηγούμενο του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης δεν κάνουν αναλυτική αναφορά 
σε περιβαλλοντικά θέματα, αφήνοντας πιθανώς 
αρκετούς πολίτες εκτεθειμένους στον αεροπορικό 
θόρυβο. Τονίζω ότι σε master plan αερολιμένων 
η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
επιχειρησιακή λειτουργία και όχι τόσο από την κα-
τασκευή υποδομών, αποτελεί το σημαντικότερο και 
αναπόσπαστο μέρος της μελέτης.

Οι δημοτικές ενότητες Ιαλυσού, Κρεμαστής και Πα-
ραδεισίου αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ηχο-
ρύπανσης από το 1978, όταν μεταφέρθηκε ο αερο-
λιμένας από τα Μαριτσά στο Παραδείσι. Τα βράδια 
της θερινής περιόδου κάτοικοι και επισκέπτες των 
περιοχών αυτών δυσκολεύονται να κοιμηθούν χω-
ρίς οχλήσεις από κινήσεις αεροσκαφών. 

Στην πόλη της Ρόδου ο αεροπορικός θόρυβος 
εκτός των επιπτώσεων στη στατική επάρκεια της 
Μεσαιωνικής Πόλης (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς), δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ποιο-
τική οργάνωση εκδηλώσεων που φιλοξενούνται 
σε ανοιχτούς χώρους, όπως το Παλάτι του Μεγά-
λου Μαγίστρου, το θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», 
το Αρχαίο Στάδιο και ο θερινός κινηματογράφος 
«Ρόδον». Το πρόβλημα παίρνει διαστάσεις όταν 
καλλιτέχνες σε θεατρικές παραστάσεις και ρεσιτάλ 
κλασικής μουσικής αναγκάζονται να διακόπτουν 
την ροή της παράστασης κάθε φορά που περνά αε-
ροπλάνο. 

Δυτικά του διαδρόμου, η ενόργανη διαδικασία ανα-
χώρησης (SID – Standard Instrument Departure) 
VANES 2L, που τέθηκε σε ισχύ μετά το 2008, τα-
λαιπωρεί οικιστικές περιοχές και ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, που σημειωτέον δημιουργήθηκαν με 
την συγκατάθεση της ΥΠΑ. Η εξέλιξη αυτή δεν συ-
νάγει με την τεχνολογική αναβάθμιση του Ελέγχου 
Εναέριας Κυκλοφορίας με Ραντάρ το 2004, διότι 
πριν το 2008 το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 

αεροδρομίου σε αυτή την περιοχή ήταν αποδεκτό. 
Η προηγούμενη σε εφαρμογή ενόργανη διαδικασία 
αναχώρησης VANES 2A, που ισχύει και σήμερα 
αλλά δεν χρησιμοποιείται, οδηγεί τα α/φη αμέσως 
μετά την απογείωση πάνω από τη θάλασσα με ελά-
χιστη όχληση της περιοχής. 

Οι κύριες αιτίες που συνέβαλαν στην υποβάθμι-
ση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του αε-
ρολιμένα συνοψίζονται:

¢    Στην έλλειψη χωροταξικής ρύθμισης χρήσεων 
γης στην περιαερολιμενική ζώνη, παρότι υπήρ-
χε σχετική νομοθεσία – Π.Δ. 1178/1981 Φ.Ε.Κ. 
291/Α΄ 5.10.1981 

¢  Στην έλλειψη σχεδιασμού για τον έλεγχο της 
ηχορύπανσης

¢    Η έλλειψη ενσυναίσθησης κράτους και φορέων 
λειτουργίας του αερολιμένα για τον περιορισμό 
του αεροπορικού θορύβου

¢  Η τοπική κοινωνία ανέχεται την κατάσταση 
αυτή, αντιλαμβανόμενη τα οφέλη (κοινωνικά 
και οικονομικά) που επιφέρει η λειτουργία 
του αερολιμένα, επιμένει όμως σε εφαρμογή 
μέτρων για τη μείωση της ηχορύπανσης.

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος 
συνοψίζονται:

¢  Στην καταπολέμηση του ήχου στη πηγή του. Δη-
λαδή με λιγότερο θορυβώδεις κινητήρες και 
μείωση της αεροδυναμικής ηχορύπανσης των 
αεροσκαφών

¢  Στην απομάκρυνση του ήχου από κατοικημένες 
περιοχές. Εφαρμόζοντας διαδικασίες άφιξης – 
αναχώρησης μειωμένης ηχορύπανσης (noise 
abatement procedures) και περιορίζοντας τον 
θόρυβο των επίγειων επιχειρησιακών λειτουρ-
γιών του αερολιμένα, 

¢  Στην επιβολή ενδεδειγμένων χωροταξικών 
μέτρων. Στοχεύοντας, δηλαδή, ο άνθρωπος να 
κρατηθεί μακριά από τον αεροπορικό θόρυβο
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Τα τελευταία 50 χρόνια η αεροπορική βιομηχανία 
έχει επιτύχει σημαντικές μειώσεις του θορύβου 
μέσω ενός συνδυασμού αεροδυναμικής, κινητή-
ρων και επιχειρησιακού εξοπλισμού. 

Ωστόσο, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Οι 
οχλήσεις δομημένων περιοχών στη γειτνίαση των 
αεροδρομίων, παραμένουν ψηλά στην ατζέντα του 
δημόσιου ενδιαφέροντος.

Οι φορείς λειτουργιών του αερολιμένα, δηλαδή 
Fraport και ΥΠΑ, επιβάλλεται να ευαισθητοποιη-
θούν σε περιβαλλοντικά θέματα και μεταξύ άλλων 
να εξετάσουν τα παρακάτω: 

 1.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Α/Δ

Έχοντας σαν πρότυπο τον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο οποίος διαθέτει 
πιστοποιημένη κατά ISO 14001 περιβαλλοντική 
υπηρεσία, θα πρέπει να εκπονείται ετήσιο περιβαλ-
λοντικό σχέδιο με ιδιαίτερο βάρος στα παρακάτω 
προγράμματα:

•  Εκπαίδευσης προσωπικού, 

• Ελέγχου/παρακολούθησης θορύβου α/φών, 

• Ποιότητας αέρα και νερού, 

• Κατανάλωσης πόρων, 

•  Βιοπαρακολούθησης, ελέγχου και μείωσης του 
κινδύνου από τα πτηνά

• Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων

•  Πρωτοβουλίες του αερολιμένα με χρηματο-
δότηση έργων, περιβαλλοντικού ενδιαφέρο-
ντος, στις δημοτικές ενότητες που βρίσκονται 
στη γειτνίαση του αερολιμένα. 

 2.  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ. 
ΑΠΟΦ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793/2018

Με την απόφαση αυτή (ΦΕΚ 6108Β_2018) καθο-
ρίζονται μέτρα, όροι και μέθοδοι για την αξιολό-

γηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλ-
λον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2002/49/ΕΚ. 

Η ανωτέρω Ευρωπαϊκή Οδηγία περιλαμβάνει την 
εφαρμογή χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης 
για:

¢  Οικιστικές περιοχές άνω των 250.000 κατοί-
κων και σε δεύτερη φάση άνω των 100.000 
κατοίκων 

¢   Μεγάλοι αερολιμένες με περισσότερες από 
50.000 κινήσεις (απογειώσεις και προσγει-
ώσεις) και σε δεύτερη φάση άνω των 30.000 
κινήσεων τον χρόνο.

Ο αερολιμένας Ρόδου, παρότι με 37.464 (2019) κι-
νήσεις ετησίως, αντιστοιχεί σε μεγάλο αερολιμένα, 
αν αναλογιστεί κανείς ότι στην περίοδο από Ιούνιο 
μέχρι και Οκτώβριο οι ημερήσιες κινήσεις κυμαί-
νονται από 180 μέχρι και 300 σε ημέρες αιχμής. 

 3.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΤΗΣΕΏΝ  
ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Πολλές διαδικασίες με στόχο τη μείωση της ηχο-
ρύπανσης, που ισχύουν σε πολλά ευρωπαϊκά αε-
ροδρόμια, μπορούν να υιοθετηθούν και από τον 
αερολιμένα Ρόδου, όπως:

a.  Απαγόρευση προσγειώσεων και απο-
γειώσεων τουλάχιστον σε διάρκεια 3 
ωρών π.χ. μεταξύ 02:00 και 05:00

b.  Η χρήση «αναστροφής» κινητήρων 
(Thrust Reversal) κατά τη διάρκεια 
της νύχτας πρέπει να περιορίζεται 
μόνο σε περιπτώσεις ασφάλειας  
ή για ιδιαίτερους επιχειρησιακούς λό-
γους.
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 4.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΑΦΙΞΗΣ/
ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ ΜΕΙΏΜΕΝΗΣ 
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Σύμφωνα με προτάσεις της Οργάνωσης Υπηρε-
σιών Ναυτιλίας Πολιτικής Αεροπορίας [Civil Air 
Navigation Services Organization (CANSO)] και 
του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων [Airports 
Council International (ACI)] για την διαχείριση του 
αεροπορικού θορύβου (Managing the Impacts of 
Aviation Noise, September 2015), διατίθενται αρ-
κετά εργαλεία. Αυτά μπορούν να απαλλάξουν την 
πόλη της Ρόδου από τον αεροπορικό θόρυβο και να 

βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση στην περιαερο-
λιμενική ζώνη (Απεικόνιση 2). 

A.  PBN (PERFORMANCE BASED NAVIGATION) 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Βασίζονται στις επιδόσεις ναυτιλίας του α/φους 
(RNP – Required Navigation Performance) κάνο-
ντας χρήση δορυφορικής τεχνολογίας (RNAV – Area 
Navigation). Επιτρέπουν ευέλικτες διαδρομές με 
κατακόρυφη καθοδήγηση μέχρι και 3 ΝΜ στην τε-
λική διαδρόμου, επιτυγχάνοντας έτσι την αποφυγή 
υπέρπτησης δομημένων περιοχών. Παράδειγμα ο 
αερολιμένας Μασσαλίας LFML (Απεικόνιση 3). 

Απεικόνιση 3: ΡΒΝ διαδικασία στον Αερολιμένα Μασσαλίας LFML. Οι αφίξεις καθοδηγούνται 4,4 ΝΜ στην τελική RWY 31R.

Απεικόνιση 2: Εργαλεία για τη διαχείριση του Αεροπορικού Θορύβου.
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B.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΓΏΝΙΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (Π.Χ. 3,3Ο) ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΏΝ (IDLE POWER) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΏΦΛΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ – 
CONTINUES STEEPER DESCENT OPERATIONS (CSDO) AND DISPLACED THRESHOLD

Αισθητή βελτίωση στην περιβαλλοντική εικόνα του 
αεροδρομίου μπορεί να επιφέρει η μετατόπιση του 
κατωφλιού διαδρόμου 24 κατά 400 έως 500 μέτρα 
(Απεικόνιση 4). 

Η πρόταση αυτή δεν δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιο 
τύπο α/φους, όσον αφορά το διαθέσιμο μήκος δια-

δρόμου (3.305m – 500 = 2.805m) για προσγείωση. 
Ενδεικτικά αναφέρω ότι κανένα περιφερειακό αερο-
δρόμιο δεν διαθέτει διάδρομο προσγειω-απογειώσε-
ων μεγαλύτερο από 2800 μέτρα. 

Η πρόταση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω πλε-
ονεκτήματα:

I.  Ανεβάζει το ελάχιστο ύψος του ίχνους κατολί-
σθησης κατά τουλάχιστον 30 m περίπου. Αυτό 
συνεπάγεται αισθητή μείωση της στάθμης αερο-
πορικού θορύβου στην ανατολική προέκταση του 
διαδρόμου.

II.  Διευκολύνει την έξοδο από τον διάδρομο 24 
μέσω τροχόδρομου «D». Μειώνει τον χρόνο κα-
τάληψης διαδρόμου (Runway Occupancy Time), 
λόγω του ότι ο συνδετήριος “D” είναι ταχείας 
εξόδου (rapid exit taxiway) – αυξάνοντας έτσι 
την χωρητικότητα του διαδρόμου.

III.  Εξαλείφει τα «hot spots» του συνδετήριου «Β» 
και “C” στη συμβολή τους με το Apron.

IV.  Δεν επηρεάζει τις κρίσιμες αποστάσεις TORA, 
TODA, ASDA για τις απογειώσεις.

C.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΞ ΟΨΕΏΣ – VISUAL 
APPROACH

Σε περίπτωση που α/φη εξουσιοδοτηθούν για προ-
σέγγιση εξ όψεως, οι χειριστές θα πρέπει να ενη-
μερώνονται ότι πρέπει να τμήσουν και να διατηρη-
θούν στην τελική:

•  Για τον διάδρομο 24, σε μια απόσταση όχι μεγα-
λύτερη των 6 ΝΜ από το PAR TVOR, και σε ύψος 
όχι κάτω των 1600 ft QNH.

•  Για τον διάδρομο 06, σε μια απόσταση όχι μεγα-
λύτερη των 8 ΝΜ από το PAR TVOR, και σε ύψος 
όχι κάτω των 2500 ft QNH.

Απεικόνιση 4: Μετατόπιση Κατωφλιού Διαδρόμου 24 με ταυτόχρονη αύξηση της γωνίας κατολίσθησης.
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D.  ILS ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ 
ΤΗΝ R040 RDS (VOR-DME) ΣΤΟΝ OUTER 
MARKER

Το σύστημα ενόργανης προσγείωσης Instrument 
Landing System) επιτρέπει την τμήση του Localizer 
και του Glide Path σε απόσταση 5-7 ΝΜ από το Κα-
τώφλι του Διαδρόμου. Οπότε και με την εγκατάστα-
ση του νέου συστήματος ILS, που έχει ήδη δρομο-
λογηθεί, και με την προϋπόθεση της παραγράφου 
(b. ….displaced Threshold) η αποφυγή υπέρπτησης 
της πόλης είναι δυνατή. Η τεχνική αυτή έχει εφαρ-
μοστεί με επιτυχία στον Αερολιμένα Μασσαλίας 
LFML ILS RWY 31R (Απεικόνιση 5).

E.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ ΜΕΙΏΜΕΝΗΣ 
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

Επαναχρησιμοποίηση της SID VANES2A και κα-
θιέρωση νέας RNAV διαδικασίας αναχώρησης, η 
οποία να ακολουθεί το αρχικό ίχνος της ήδη υπάρ-
χουσας διαδικασίας VANES 2A μέχρι τα 4.400 πό-
δια με συνεχή άνοδο (Continuous Climb V2 + 10) 
και στη συνέχεια για τα αρχικά σημεία αεροδιαδρό-
μων. Με αυτήν ανακουφίζονται αρκετά δομημένες 
περιοχές στη δυτική προέκταση του διαδρόμου 24. 
Οι διαχωρισμοί με τις αφίξεις μπορούν να επιτευ-
χθούν είτε καθ’ ύψος είτε εφαρμόζοντας πλευρικό 
διαχωρισμό εντός της Ζώνης Ελέγχου [Control 
Zone (CTR)] 3 ΝΜ. 

Απεικόνιση 5: ILS ενόργανη διαδικασία που επιτρέπει την τμήση και διατήρηση του ILS σε απόσταση περ. 6 ΝΜ.
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Χαρίδημος Αργύρης 
Ταμίας ΕΑΕ – Ελεγκτής Ασφάλειας Αερομεταφορών/Οικονομολόγος

Aσφάλεια Διαχείρισης 
Εμπορευμάτων στις 
Αερομεταφορές

Η ασφάλεια φορτίου και ταχυδρομείου κατά την αερομεταφορά ορίζεται από τον Εθνικό Κανονισμό 
Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ) ΦΕΚ τεύχος δεύτερο: 1485 της 17/06/2011 και από την 
Τεχνική Οδηγία Ασφάλειας 1 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποφάσεις: Δ15/Α/18070/1501 

και Δ15/Α/17143/1505. Cargo Security είναι η ασφάλεια του εμπορευματικού σταθμού από έκνομες ενέρ-
γειες. Γενικότερα, ως cargo, εννοούμε οτιδήποτε φορτώνεται στους αποθηκευτικούς χώρους της ατρά-
κτου εκτός από τις αποσκευές.

Ο εμπορευματικός σταθμός διαχειρίζεται φορτίο και ταχυδρομείο. Αυτή η διαχείριση περιλαμβάνει ελέγ-
χους ασφάλειας με την έννοια του Security, ελέγχους ασφάλειας με την έννοια του Safety και ελέγχους 
τελωνειακής φύσεως.

Η βασική διαδρομή ενός φορτίου περιλαμβάνει τον αποστολέα, το γραφείο αποστολής, την μεταφορική 
εταιρεία, τον εμπορευματικό σταθμό εξαγωγής, το αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας, τον εμπορευμα-
τικό σταθμό εισαγωγής, το γραφείο παραλαβής, την μεταφορική εταιρεία, και τον παραλήπτη.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΏΝΕΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΏΣ

Ο έλεγχος τελωνειακής φύσεως εξετάζει το περιεχόμενο του φορτίου, τις άδειες αποστολής, την ταυτο-
προσωπία των συνοδών/οδηγών, τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ SAFETY

Ο έλεγχος Safety ασκείται από τον εμπορευματικό σταθμό και αφορά το είδος του φορτίου, την συσκευα-
σία του, την σωστή στήριξη, μεταφορά και τοποθέτηση στο αεροπλάνο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ SECURITY

Ο έλεγχος Security ασκείται από ΙΕΠΥΑ που συνεργάζεται με τον εμπορευματικό σταθμό και περιλαμβάνει 
έλεγχο με ακτίνες Χ, έλεγχο οπτικό, δια χειρός, με συσκευή ιχνών εκρηκτικής ύλης.

 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Το κτίριο του εμπορικού σταθμού διαχωρίζει την περιοχή ελιγμών/πίστα από την αστική περιοχή.

Διαθέτει χώρο ελεύθερης πρόσβασης και χώρο πρόσβασης μόνο σε αδειοδοτημένο προσωπικό. Όλος ο 
χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με πολλές κάμερες. Εσωτερικά ο εμπορευ-
ματικός σταθμός περιλαμβάνει χώρο ελέγχου ασφάλειας με τα κατάλληλα μηχανήματα (Xray, ETD), χώρο 
εναπόθεσης επικίνδυνων υλικών, χώρο εναπόθεσης ραδιενεργών υλικών, χώρο εναπόθεσης ζώων, χώ-
ροι εναπόθεσης βιολογικών υλικών, κατάλληλα ψυγεία για παλέτες τροφίμων, φαρμάκων και ευπαθών 
προϊόντων. Επίσης έχει χώρο συσκευασίας των δεμάτων/παλετών σε εμπορευματοκιβώτια αερομεταφο-
ράς ULD και χώρο υποδοχής εμπορευμάτων.
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Στο Cargo Security εμπλέκονται εταιρείες ΙΕΠΥΑ, τελωνείο, αστυνομία, γραφεία αερομεταφορών, εκτε-
λωνιστές, μεταφορικές εταιρείες, ΥΠΑ και οι handlers, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ελευθέριος Βενιζέλος) (ΑΙΑ), διακινούνται σε καθημερινή βάση φορτίο 
και ταχυδρομείο με επιβατικά αλλά και με αεροσκάφη φορτίου. Από την πρόσφατη υγειονομική κρίση, 
επηρεάστηκε βέβαια και το φορτίο και το ταχυδρομείο. Από τα στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, η συνολική 
κίνηση εξερχομένων το 2019 ήταν 52.371.734 kg., το 2020 μειώθηκε στα 40.673.960 kg., ενώ έως τον 
Αύγουστο του 2021 έφτασε τα 33.415.657 kg.
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Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, το 2019 δεν επηρεάστηκε σημαντικά,

το 2020 ήταν άσχημη χρονιά.

Το 2021 φαίνεται μέχρι στιγμής ότι ανεβαίνει σημαντικά η κίνηση.


