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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Αεροδρόμιο Ζαλόγγου (Α/Ζ) λειτούργει νόμιμα με Άδεια Ίδρυσης-Λειτουργίας που 
χορηγήθηκε με το ΦΕΚ B 1905 - 18.05.2020, κατά την έννοια του άρθρου 5 και 11 του 
π.δ. 158/2002 (Αεροδρόμιο Κατηγορίας Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η λειτουργία του Αεροδρομίου Ζαλόγγου (Α/Ζ), διέπεται από τα διαλαμβανόμενα στο ΦΕΚ 
της αδειοδότησης του, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στους Κανονισμούς περί πεδίων 
πτήσεων. 

Ο παρόν Κανονισμός περιέχει εξειδικευμένες οδηγίες, περιορισμούς και συμβουλές για την 
εύρυθμη λειτουργία και χρήση του Α/Ζ, που άπτονται της γεωγραφικής θέσης, της 
μορφολογίας καθώς και των απαιτήσεων που προκύπτουν σε ότι αφορά στις διαδικασίες 
Εναέριας Κυκλοφορίας που πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τις διαδικασίες, ανάγκες και 
μέσα της περιοχής μας. 

Συγκεκριμένα οι όροι και περιορισμοί που αφορούν στις διαδικασίες εκτέλεσης πτήσεων, 
επικοινωνιών και Εναερίου κυκλοφορίας, εκπονήθηκαν σε συνεργασία και με την σύμφωνη 
γνώμη των αρχών ΕΕΚ του αεροδρομίου του Ακτίου. 

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του Α/Ζ, θα πρέπει να έχει διαβάσει και να 
έχει κατανοήσει τον παρόντα Κανονισμό ή να συνοδεύεται από κάποιον που το γνωρίζει. 

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

2.1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Το Αεροδρόμιο Ζαλόγγου (Α/Ζ) βρίσκεται στην Radial 3440 στα 12,4 ΝΜ από το αεροδρόμιο 
Ακτίου (LGPZ), με συντεταγμένες  39ο07΄28.38΄΄Β και 020ο41΄46.19΄΄Α.  

Το μέσο υψόμετρο του αεροδρομίου είναι 285 πόδια ΜΣΘ. 

2.2 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  

Ο προσανατολισμός του διαδρόμου είναι 05 – 23. 

Η επιφάνεια είναι χωμάτινη και το μήκος του διαδρόμου είναι 317 μέτρα με πλάτος 20 μέτρα 
με ζώνη ασφαλείας 30 μέτρα εκατέρωθεν των κατωφλίων. Συνολικές διαστάσεις της ζώνης 
ασφαλείας είναι 377 μέτρα μήκος και 60 μέτρα πλάτος. 

Υφίσταται διαγράμμιση των κατωφλίων, των πλευρικών ορίων και της κεντρικής γραμμής. 

2.3 ΠΙΣΤΑ (APRON) 

Βρίσκεται στην νότια πλευρά του κέντρου της ζώνης ασφαλείας. Η επιφάνεια είναι χωμάτινη 
και η στάθμευση - πρόσδεση των αεροσκαφών εκτελείται με ευθύνη των χειριστών. 

Υπάρχει Ανεμούριο με λευκές και κόκκινες γραμμές  μήκους 2,6 μέτρων επί ιστού ύψους 6 
μέτρων. 

3 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Φορέας διαχείρισης – ιδιοκτήτης του Αεροδρομίου Ζαλόγγου, είναι η Αερολέσχη Πρέβεζας. 
Καρυωτάκη 5 Πρέβεζα – 48100 Τηλ.:2682025516, email:airpreveza@hotmail.com 
Υπεύθυνος Αεροδρομίου έχει οριστεί ο Νικόλαος Σαμπράκος 6983505878 
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4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

4.1 Διαφημίσεις. 

Κανένα άτομο ή χρήστης του πεδίου, δεν πρέπει να δημοσιεύει, να διανέμει ή να εμφανίζει 
στο αεροδρόμιο σήματα, διαφημίσεις, βιβλιογραφία, εγκυκλίους, εικόνες, σκίτσα, σχέδια ή 
άλλες μορφές έντυπου ή γραπτού περιεχομένου, εκτός εάν έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση 
που από απόφαση του Δ.Σ. της Αερολέσχης Πρέβεζας όπου θα καθορίζεται και ο τρόπος . 

4.2 Υπηρεσίες τρίτων. 

Κανένα πρόσωπο ή χρήστης του πεδίου, δεν μπορεί να αποδέχεται αιτήσεις χρηστών ή να 
προσφέρει εμπορεύματα ή υπηρεσίες προς πώληση στο πεδίο χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
εξουσιοδότηση από τον Διαχειριστή του Αεροδρομίου. 

4.3 Δημόσια χρήση. 

Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο θα πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με 
τους παρόντες  κανόνες και κανονισμούς. 

4.4 Ανάρμοστη συμπεριφορά. 

Κανείς δεν πρέπει να είναι μεθυσμένος, να διαπράττει παράνομες, άσεμνες, ανάρμοστης 
πράξεις ή να διαπράττει οποιεσδήποτε παρενοχλήσεις, ούτε να συμπεριφέρεται απρεπώς ή 
να ασκεί οποιαδήποτε μορφή τυχερών παιχνιδιών στο αεροδρόμιο. 

4.5 Καθαριότητα. 

Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να αποθέτει απορρίμματα, χαρτιά, υπολείμματα ή άλλο υλικό 
στους χώρους του πεδίου εκτός από τα δοχεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. 

4.6 Διατήρηση της ιδιοκτησίας. 

Κανείς δεν θα πρέπει να καταστρέψει, να προκαλέσει ζημιά, να αποδιοργανώσει ή να 
διαταράξει με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε κτίριο, σημείο, εξοπλισμό, σήμανση ή άλλη 
δομή, δέντρα, λουλούδια, γκαζόν ή άλλη ιδιοκτησία στο αεροδρόμιο.  

Κανείς δεν θα πρέπει να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να κατασκευάσει οποιοδήποτε κτίριο 
ή σημείο ή να κάνει ανασκαφές στο Αεροδρόμιο. 

Απαγορεύεται η σκόπιμη εγκατάλειψη οποιασδήποτε προσωπικής ιδιοκτησίας στο 
Αεροδρόμιο.  

Εκτός από οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται σε αυτούς τους κανόνες, το αστικό 
δίκαιο προβλέπει ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θεωρείται ως πλημμέλημα.  

Κάθε πρόσωπο που προκαλεί ή ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη οφείλει να αναφέρει τη 
ζημία αυτή στον υπεύθυνο του αεροδρομίου και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την 
ζημιά ή να την αποζημιώσει σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μη συμμόρφωση με τα παραπάνω, επιφέρει την ποινή αποκλεισμού από το αεροδρόμιο 
μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. 

4.7 Εκρηκτικά και άλλα Επικίνδυνα υλικά. 

Κανένα πρόσωπο, εκτός από αστυνομικούς που μπορεί να βρίσκονται στον χώρο, θα φέρει 
όπλα στο Αεροδρόμιο. 

Επίσης, κανένα άτομο δεν αποθηκεύει, διατηρεί, χειρίζεται, χρησιμοποιεί, διανέμει ή 
μεταφέρει στο αεροδρόμιο, ή σε αεροσκάφος,  οποιοδήποτε επικίνδυνο υλικό (όπως ορίζεται 



 

Σελίδα 9 από 19 
 

στους κανονισμούς της Διακρατικής Επιτροπής Εμπορίου για τη μεταφορά εκρηκτικών ή 
άλλων επικίνδυνων αντικειμένων). 

4.8 Επέμβαση ή παραβίαση του αεροσκάφους. 

Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να παρεμβαίνει ή να παραβιάζει οποιοδήποτε αεροσκάφος ή 
να θέτει σε κίνηση τον κινητήρα αεροσκάφους ή να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε αεροσκάφος, 
μέρη αεροσκάφους, όργανα ή εργαλεία χωρίς άδεια του ιδιοκτήτη του ή χωρίς συγκεκριμένη 
οδηγία του διαχειριστή του αεροδρομίου. 

4.9 Περιοχές Περιορισμένης Πρόσβασης 

Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να εισέρχεται στην περιοχή του πεδίου, την πίστα  και τις 
αίθουσες ή χώρους εξυπηρέτησης ή άλλες περιοχές που μπορούν να οριστούν ως 
RESTRICTED εκτός από: 

α) Πρόσωπα που εκτελούν καθήκοντα σε αυτό. 

(β) Άτομα εξουσιοδοτημένα από τον Διαχειριστή του Αεροδρομίου. 

γ) Εξουσιοδοτημένους  χρήστες του Α/Ζ. 

4.10 Επίγεια κυκλοφορία οχημάτων ή ανθρώπων. 

Κανείς δεν πρέπει να κυκλοφορεί στο αεροδρόμιο εκτός από τις συγκεκριμένες διαδρομές ή 
τους χώρους που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία κυκλοφορίας. 

Κανείς δεν πρέπει να καταλαμβάνει την κύρια είσοδο ή διαδρομές  με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρεμποδίζει τη σωστή χρήση τους. 

4.11 Άρνηση συμμόρφωσης. 

Κανένας δεν επιτρέπεται να περιφέρεται στους χώρους του αεροδρομίου ή στους χώρους 
στάθμευσης και των  υπόστεγων των αεροσκαφών, εκτός των εξουσιοδοτημένων χρηστών ή 
επιβατών που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται σε αεροσκάφη που έχουν την άδεια να 
χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο. 

Οποιοδήποτε πρόσωπο ή άτομα αρνείται να συμμορφωθεί με τους παρόντες ισχύοντες 
κανονισμούς, κατόπιν σχετικής αίτησης του Διαχειριστή του Αεροδρομίου ή άλλου 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, θα κληθεί να εγκαταλείψει τον αεροδρόμιο. 

4.12 Διεξαγωγή επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας. 

Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εμπορική 
δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης στο αεροδρόμιο. 

4.13 Κάπνισμα. 

Κανείς δεν πρέπει να καπνίζει σε οποιοδήποτε υπόστεγο ή εργαστήριο, περιοχή 
ανεφοδιασμού καυσίμων, χώρο αποθήκευσης βενζίνης ή σε οποιοδήποτε κτίριο, δωμάτιο ή 
χώρο στο αεροδρόμιο όπου υπάρχει η ένδειξη απαγορεύεται το κάπνισμα. 

4.14 Χρήση φλόγας. 

Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να διεξάγει εργασίες με φλόγα σε οποιοδήποτε υπόστεγο ή 
στο αεροδρόμιο, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον Διαχειριστή του Αεροδρομίου. 
Όταν η συγκόλληση ή η κοπή είναι αναγκαία για επισκευές ή τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε 
περιοχή αεροδρομίου, είτε από εξωτερικούς αναδόχους είτε από χρήστες του αεροδρομίου, 
πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες διαδικασίες: 

(1) Η άδεια πρέπει να παραληφθεί από το διαχειριστή αεροδρομίου. 
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(2) Πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον να παρακολουθεί τις περιοχές που εμπλέκονται και να το 
ελέγξει προσεκτικά και τις παρακείμενες περιοχές για μισή ώρα μετά την ολοκλήρωση της 
εργασίας. Οι σπίθες από τη συγκόλληση «πετάγονται» συχνά σε απομακρυσμένα σημεία, 
όπου το υλικό μπορεί να «σιγοκαίει» για ώρες πριν ξεσπάσει στη φλόγα. 

(3) Όταν κάνετε συγκόλληση σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι οι σπίθες δεν 
εισέρχονται σε πόρτες ή παράθυρα. 

(4) Όταν η συγκόλληση ή η κοπή γίνεται κοντά σε ανοιχτές αποχετεύσεις, πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πιθανής παρουσίας αερίων αποχέτευσης και διαλυτών που 
έχουν αποστραγγιστεί από τα δάπεδα των υπόστεγων. Όλες οι αποχετεύσεις πρέπει να 
ξεπλένονται καλά πριν αρχίσουν οι εργασίες. 

(5) Όταν είναι απαραίτητο να συγκολληθούν ή να κοπεί μέταλλο σε περιοχές που 
ταξινομούνται ως επικίνδυνες περιοχές όπως υπόστεγα ή εργαστήρια όπου 
χρησιμοποιούνται πτητικά υλικά ή περιοχές όπου αποθηκεύονται πτητικά υλικά, πρέπει να 
ακολουθούνται οι ακόλουθες πρόσθετες διαδικασίες: 

* Σε περίπτωση που η συγκόλληση ή η κοπή πραγματοποιείται σε υπόστεγο: 

(6) Όλα τα αεροσκάφη μεταφέρονται έξω από το υπόστεγο. 

(7) Όλα τα πτητικά υλικά και τα υγρά είτε πρέπει να απομακρύνονται είτε να περικλείονται 
κατάλληλα σε μεταλλικά ερμάρια μακριά από την περιοχή των εργασιών. 

(8) Τα δάπεδα του υπόστεγου πρέπει να είναι καλά αποστραγγισμένα και οι πόρτες του να 
είναι ανοιχτές. 

(9) Προσωπικό με πυροσβεστικές σωληνώσεις ή επαρκείς πυροσβεστήρες πρέπει να 
επιτηρούν για να εξασφαλίζουν ότι οι σπίθες ελέγχονται. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένας ξηρός χημικός πυροσβεστήρας 15 Kgr. 

Όπου πρόκειται να γίνει συγκόλληση ή κοπή σε χώρο που περιέχει εύφλεκτα υλικά: 

(10) Λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις. 

(11) Όλα τα κινητά καύσιμα πρέπει να μετακινούνται σε απόσταση τουλάχιστον 35 ποδιών 
(10 μέτρα). 
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5 ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ  

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

5.1.1 Οι όροι και οι διαδικασίες εκτέλεσης πτήσεων που περιγράφονται στο παρόν 
συμφωνήθηκαν σε συνεργασία με τις Αρχές ΕΕΚ του Αεροδρομίου του Ακτίου σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 6.3.5.3 του ΦΕΚ αδειοδότησης 

5.1.2 Οι κανόνες που παρατίθενται σε αυτό το τμήμα, πρέπει να ακολουθούνται, όμως μπορεί να 
παρεκκλίνουν στην περίπτωση αντιμετώπισης κατάστασης ανάγκης όπου απαιτείται 
ανάλογη απόκλιση για την επίτευξη της ασφάλειας. 

5.1.3 Το πεδίο Ζαλόγγου μπορεί να χρησιμοποιείται από αεροπλάνα, ελικόπτερα, αθλητικές 
μηχανές μετατόπισης βάρους (weight Sift) και αλεξίπτωτου (paramoter) καθώς και από 
αερομοντέλα και ΣΜηΕΑ.  

5.1.4 Οι πτήσεις προς και από το πεδίο προσγείωσης θα εκτελούνται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους και διατάξεις, διατάγματα, κανονιστικές αποφάσεις και κανονισμούς, σε 
συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών 
του αεροσκάφους, ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης - απογείωσης, 
λαμβανομένων υπόψη των επικρατούντων καιρικών συνθηκών στην περιοχή. 

5.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΦΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΦΩΝ 

5.2.1 Στο Αεροδρόμιο Ζαλόγγου, δύνανται να επιχειρούν και να σταθμεύουν  χωρίς ειδική άδεια, 
τα αεροσκάφη της Αερολέσχης Πρέβεζας.  

5.2.2 Αεροσκάφη που δεν έχουν έδρα το αεροδρόμιο Ζαλόγγου καθώς και κάθε αεραθλητικό 
σωματείο ή φορέας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Α/Ζ και τις εγκαταστάσεις του, θα 
πρέπει να έχει εξασφαλίσει άδεια προσγείωσης τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη του, 
από τον φορέα διαχείρισης μέσω email στο airpreveza@hotmail.com , ή απευθείας 
επικοινωνία με τον υπεύθυνο του πεδίου Κο Νικόλαο Σαμπράκο στο τηλέφωνο 
6983505878. 

5.2.3 Ο υπεύθυνος του Α/Ζ θα ενημερώνει τηλεφωνικά τις Αρχές ΕΕΚ του Αεροδρομίου Ακτίου 
για τα αεροσκάφη που έχουν εξασφαλίσει την άδεια προσγείωσης στο Α/Δ Ζαλόγγου 
δίνοντας τα εξής στοιχεία: 

 Νηολόγιο. 
 Ημερομηνία άφιξης. 
 Εκτιμώμενη ώρα άφιξης. 

5.2.4 Όλα τα αεροσκάφη που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο καθ' οιονδήποτε 
τρόπο (Προσέγγιση, Προσγείωση, στάθμευση, κλπ), θα πρέπει σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία (AIP GREECE/GEN 1.5.4) να φέρουν επί του αεροσκάφους τα εξής βασικά 
έγγραφα τα οποία θα επιδεικνύονται όποτε ζητηθεί από τον διαχειριστή του αεροδρομίου: 

 Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας 
 Πιστοποιητικό εγγραφής αεροσκάφους 
 Άδεια σταθμού αεροσκαφών 
 Άδεια χειριστή του αεροσκάφους 
 Πτυχίο Περιορισμένης  Ραδιοτηλεφώνίας 
 Πιστοποιητικό ασφάλισης 
 Ιατρικό Πιστοποιητικό για τον κυβερνήτη. 
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5.2.5 Κανένα αεροσκάφος που δεν έχει πιστοποιηθεί και δεν έχει νηολογηθεί από ανάλογη Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας είτε δεν διαθέτει ισχύον Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας είτε άδεια 
μεταφοράς, δεν επιτρέπεται να επιχειρεί στο αεροδρόμιο Ζαλόγγου, εκτός από τα 
Κυβερνητικά  και Στρατιωτικά αεροσκάφη. 

5.2.6 Εκτός από προσγειώσεις έκτακτης ανάγκης, ο διαχειριστής του αεροδρομίου, μπορεί να 
απαγορεύσει την προσγείωση και την απογείωση αεροσκαφών ανά πάσα στιγμή και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες όταν κρίνει ότι τέτοιες προσγειώσεις και απογειώσεις ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσίες. 

5.2.7 Επισημαίνεται ότι πτήσεις από και προς το εξωτερικό πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς 
Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως Νομοθετημένου σημείου εισόδου-εξόδου 
για τη διενέργεια των, κατά νόμο, απαιτουμένων ελέγχων. 

5.2.8 Το Αεροδρόμιο Ζαλόγγου είναι μη ελεγχόμενο και η προσγείωση εκτελείται με αποκλειστική 
ευθύνη του εκάστοτε κυβερνήτη. 

5.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

5.3.1 Θα εκτελούνται μόνο VFR πτήσεις.  

5.3.2 Οι απογειώσεις και προσγειώσεις από και προς το πεδίο προσγείωσης θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του Κανονισμού ΥΠΑΜ (ΦΕΚ 1360/ Β’/02-09-2010) 
και τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας όπως περιγράφονται στο AIP GREECE και 
επιπλέον σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο AIP-Greece ENR 1.2 Visual Flight Rules, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες της περιοχής.  

5.3.3 Η έναρξη οποιασδήποτε πτητικής δραστηριότητας,  δηλώνεται και εγκρίνεται τηλεφωνικά 
στις Αρχές ΕΕΚ του Α/Δ Ακτίου στο τηλέφωνο 2682045656. Σε διαφορετική περίπτωση, θα 
θεωρείται ότι δεν υπάρχει πτητική δραστηριότητα στο αεροδρόμιο.  

5.3.4 Είναι απαραίτητη η συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία του φορέα λειτουργίας του 
αεροδρομίου με τις Υπηρεσίες ΕΕΚ του Α/Δ Ακτίου καθ’ όλη τη διάρκεια της πτητικής 
δραστηριότητας στα τηλέφωνα που ορίζονται στην παράγραφο 5.4.1. 

5.3.5 Στην περίπτωση που δεν θα επιτυγχάνεται R/T επικοινωνία στο έδαφος με τις αρχές ΕΕΚ 
του Ακτίου, οι κυβερνήτες των αεροσκαφών πρέπει: 

 Μετά την απογείωση να παραμένουν σε ύψος μέχρι 1000 πόδια ΜΣΘ  και να 
καλέσουν Aktio/Twr στην 120.450 προκειμένου να ενεργοποιήσουν το σχέδιο. 

 Μετά την προσγείωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα κλείνουν το σχέδιο πτήσης (με κινητήρα 
σβηστό) με την Υπηρεσία Ε.Ε.Κ Ακτίου στο τηλέφωνο 2682045656 

5.3.6 Είναι απαραίτητη η συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία του φορέα λειτουργίας του 
αεροδρομίου με τις Υπηρεσίες ΕΕΚ του Α/Δ Ακτίου καθ’ όλη τη διάρκεια της πτητικής 
δραστηριότητας.  

5.3.7 Απαιτείται άμεση διακοπή οποιασδήποτε πτητικής δραστηριότητας, κατόπιν οδηγιών των 
Υπηρεσιών ΕΕΚ Α/Δ Ακτίου, σε περιπτώσεις:  

 Εξυπηρέτησης πτήσεων επιτήρησης - αεροπυρόσβεσης, αεροδιακομιδών, έρευνας 
και διάσωσης και μεταφοράς προσωπικού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.  

 Υλοποίησης έκτακτων επιχειρησιακών ή εκπαιδευτικών απαιτήσεων στρατιωτικών 
αεροσκαφών.  

 Όταν λόγοι Εναέριας Κυκλοφορίας το επιβάλλουν.  
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5.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

5.4.1 Επίγειες επικοινωνίες: 

 LGPZ TWR: ++302682045656 
 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: ++302682025516  
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ: 6983505878 

5.4.2 Αερ-επίγειες επικοινωνίες 

 LGPZ APP:120.450 
 LGPZ TWR:120.450 
 ZALOGO TRAFFIC:119.700 

 

5.4.3 ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ 

Η κατάθεση σχεδίου πτήσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (AIS AIP GREECE/Part 2 EN ROUTE 
(ENR)/1.10.2.1) , η σύνταξη του οποίου είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 
παράγραφο 3.3.2 του ICAO Annex 2  και τις οδηγίες που περιγράφονται στην παράγραφο 
1.10.5.1 του AIS AIP GREECE/Part 2 EN ROUTE (ENR). 

Στα πεδία που αναφέρονται σε αεροδρόμιο αναχώρησης «ΙΤΕΜ 13», ή προορισμού «ΙΤΕΜ 
16» αναγράφεται «ΖΖΖΖ» και προσδιορίζεται το αεροδρόμιο στο πεδίο «ITEM 18: OTHER 
INFORMATION» ως εξής: 

 Για αναχώρηση «DEP/ ZALOGGO AIRFIELD-PREVEZA» 
 Για άφιξη «DEST/ ZALOGGO AIRFIELD-PREVEZA» 

Το σχέδιο πτήσης κατατίθεται στο Α/Δ Ακτίου με τους εξής τρόπους: 

 Ο προτιμώμενος τρόπος κατάθεσης είναι μέσω email :approachtower@gmail.com . 
Στο mail θα επισυνάπτεται συμπληρωμένο το έντυπο σχεδίου πτήσης σε μορφή PDF. 

 Τηλεφωνικά στην Υπηρεσία ΕΕΚ Ακτίου  στο τηλέφωνο 2682045656. 

Επισημαίνεται ότι εάν το σχέδιο πτήσης κατατεθεί με email επιβάλλεται η εν συνεχεία 
επιβεβαίωση λήψεως αυτού.  
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5.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

5.5.1 Κανείς δεν πρέπει να λειτουργεί τον κινητήρα οποιουδήποτε αεροσκάφους σε οποιοδήποτε 
σημείο του αεροδρομίου κατά τρόπο που να προκαλεί βλάβη σε άλλα αεροσκάφη ή 
περιουσιακά στοιχεία ή με τέτοιο τρόπο ώστε να εκσφενδονίζει χαρτί, βρωμιά ή άλλο υλικό 
στην πίστα ή τον διάδρομο με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τις λειτουργίες 
του αεροδρομίου. 

5.5.2 Οι κινητήρες αεροσκαφών θα θερμαίνονται μόνο σε χώρους εγκεκριμένους για τέτοιους 
σκοπούς οι οποίοι καθορίζονται από τον  διαχειριστή του Πεδίου. Σε καμία περίπτωση τα 
αεροσκάφη με κινητήρες που λειτουργούν ή οι κινητήρες που δοκιμάζονται θα παραμείνουν 
χωρίς επίβλεψη από τον κυβερνήτη του ή εξουσιοδοτημένο από τον κυβερνήτη μηχανικό. 
Σε καμία περίπτωση οι κινητήρες δεν πρέπει να θερμαίνονται ή να λειτουργούν όταν, 
hangars, κτίρια, άτομα, εξοπλισμός, ή αεροσκάφη που προσγειώνονται, απογειώνονται ή 
είναι σταθμευμένα, βρίσκονται στη διαδρομή του ρεύματος της έλικας. Η εκκίνηση 
κινητήρων απαγορεύεται μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι η περιοχή είναι ελεύθερη και έως ότου 
τηρηθούν όλες οι τυποποιημένες διαδικασίες ασφαλείας. 

5.5.3 Όποιος χρήστης του αεροδρομίου προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
εξοπλισμό θα πρέπει να αναφέρει αμέσως τη ζημιά αυτή στον υπεύθυνο του αεροδρομίου 
και θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε κόστος που απαιτείται για την επισκευή ή την 
αντικατάσταση της εγκατάστασης που υπέστη ζημία. 

5.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΗΣ 

5.6.1 Κανείς δεν επιτρέπεται να τροχοδρομήσει,  μέχρις ότου διαπιστώσει, με οπτικό έλεγχο της 
περιοχής, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με οποιοδήποτε πρόσωπο ή αντικείμενο 
στην περιοχή ελιγμών. 

5.6.2 Η τροχοδρόμηση γίνεται μέσω του κυρίως διαδρόμου με την χρήση (Back – Track). 

5.6.3 Αεροσκάφη που βρίσκονται στην πίστα και προτίθενται να τροχοδρομήσουν, οφείλουν να 
δίνουν προτεραιότητα σε προσγειούμενα αεροσκάφη και να διατηρούν ελεύθερο το 
συνδετήριο της πίστας και τον διάδρομο έως ότου η περιοχή ελευθερωθεί από το 
αφικνούμενο αεροσκάφος. 

5.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

5.7.1 Κανένα αεροσκάφος δεν επιτρέπεται να διασχίσει την περιοχή του αεροδρομίου Ζαλόγγου 
σε ακτίνα 2 ΝΜ σε ύψος μικρότερο των 2000 ποδών ΜΣΘ, χωρίς άδεια από τις αρχές ΕΕΚ 
του Ακτίου. 

5.7.2 Ο κύκλος του αεροδρομίου είναι ΠΑΝΤΑ Νότιος σε ύψος 1280 Πόδια ΜΣΘ. 

5.7.2.1 Αφικνούμενα Αεροσκάφη 

Όλα τα αφικνούμενα αεροσκάφη θα αναφέρουν στα ακόλουθα σημεία: 

 Προσεγγίζοντας από την Ανατολικά : σημείο (LOURO) 1 ΝΜ νότια του χωριού Λούρος 
στα 2000 πόδια (39° 8'53.46"N - 20°45'11.71"E) 

 Προσεγγίζοντας από το Νότια: στο χωριό Αρχαγγέλος (ARCHAGGELO) 2000 πόδια 
(39° 5'20.70"N - 20°42'17.41"E) 

 Προσεγγίζοντας από Δυτικά: στο λιμάνι της Καστροσυκιάς (KASTRO) 2000 πόδια   
(39° 5'36.52"N - 20°38'34.50"E) 

 Τα αφικνούμενα αεροσκάφη από τον Βορρά πρέπει να επιλέξουν  το ανατολικό ή 
δυτικό σημείο λόγω των βουνών στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου. 
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Όλα τα αεροσκάφη υποχρεούνται στην εκτέλεση ΜΟΝΟ Νότιου κύκλου κυκλοφορίας. 

5.7.2.2 Αναχωρούντα Αεροσκάφη 

Όλα τα αναχωρούντα αεροσκάφη ανέρχονται μέχρι τα 1000 πόδια και αναφέρουν στις αρχές 
ΕΕΚ του Ακτίου. Στην συνέχεια ανέρχονται στο επιθυμητό ύψος αφού έχουν εξασφαλίσει 
την σχετική άδεια από τις αρχές ΕΕΚ του Ακτίου, . 

5.7.2.3 Τοπικές Πτήσεις 

Τα αεροσκάφη που επιχειρούν από το Αεροδρόμιο Ζαλόγγου (Α/Ζ) για την εκτέλεση τοπικής 
πτήσης πρέπει: 

 Να καταθέσουν σχέδιο πτήσης ακόμα και για πτήση παραμονής στον κύκλο του 
αεροδρομίου. 

 Να αποφεύγουν την είσοδο στην ATZ Ακτίου σε περιόδους πυκνής κυκλοφορίας. 
 Εάν το αεροσκάφος έχει δυνατότητα διπλής ακρόασης θα ακροάται στην 119.700 για 

τυχόν δραστηριότητα στο αεροδρόμιο Ζαλόγγου. 
 Να αναφέρουν κάθε 30’ στο Aktio App (120,45) , την θέση τους και την φράση 

«operation normal».  
 Σε περίπτωση παραμονής στον κύκλο του Ζαλόγγου και δεν έχουν δυνατότητα διπλής 

ακρόασης, αναφέρουν στο Άκτιο μετά την απογείωση και στην συνέχεια επιστρέφουν 
στην τοπική συχνότητα. Αναφέρουν κάθε 30’ στο Άκτιο «operation normal» καθώς και 
πριν την προσγείωση. 

 Η κλιμάκωση και ο διαχωρισμός στην περιοχή του αεροδρομίου Ζαλόγγου γίνεται με 
αποκλειστική ευθύνη των χειριστών. 

 Όταν βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2ΝΜ από το αεροδρόμιο Ζαλόγγου και 
σε ύψος μικρότερο των 2000’, θα πρέπει να αναφέρουν την θέση τους και την 
πρόθεσή τους, στην 119.700 ανεξαρτήτως άλλης κυκλοφορίας (Blind Transmission).  

6 ΚΑΥΣΙΜΑ – ΕΥΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 
Κανείς δεν πρέπει να χρησιμοποιεί εύφλεκτα, πτητικά υγρά στον καθαρισμό αεροσκαφών, 
κινητήρων αεροσκαφών, ελίκων, συσκευών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός εάν οι 
εργασίες αυτές διεξάγονται σε ανοιχτό χώρο. 

Το κάπνισμα απαγορεύεται: 

 Μέσα στο υπόστεγο και 30 μέτρα γύρω από αυτό. 
 30 μέτρα περιμετρικά από σταθμευμένα αεροσκάφη. 
 50 μέτρα περιμετρικά από τα αεροσκάφη που ανεφοδιάζονται. 

6.1 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ 

6.1.1 Ο ανεφοδιασμός εκτελείται με κάνιστρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται στο 
ΦΕΚ:B’1263/26-06-2009 

6.1.2 Κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού: 

 πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος  πυροσβεστήρας . 
 το αεροσκάφος πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο. 
 το αεροσκάφος πρέπει να είναι ασφαλισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να 

μετακινηθεί. 
 δεν επιτρέπεται να υπάρχει κανένας επιβαίνων στο αεροσκάφος. 
 Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης σπινθήρων ή φλόγας. 
 δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ο κινητήρας του αεροσκάφους. 
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6.1.3 Υπεύθυνος ανεφοδιασμού. 

Σε κάθε περίπτωση ανεφοδιασμού, μοναδικός υπεύθυνος είναι ο χειριστής του αεροσκάφους 
για: 

 το σωστό καύσιμο που απαιτείται για τον κινητήρα του. 
 την σωστή ποσότητα που απαιτείται για την πτήση του. 
 την ποιότητα του καυσίμου 
 Την λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας 
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7 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 
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8 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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Ο Παρόν κανονισμός εγκρίθηκε από το Δ.Σ της Αερολέσχης Πρέβεζας, και σε ότι αφορά σε 
θέματα Εναέριας Κυκλοφορίας – Όρων & Διαδικασιών Εκτέλεσης Πτήσεων που αναφέρονται 
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, συμφωνήθηκε και συνυπογράφεται από τον προϊστάμενο των Αρχών 
ΕΕΚ του Αεροδρομίου Ακτίου. 

 

 

 

Ιωάννης Φίλος 

 

 

 

Πρόεδρος Αερολέσχης Πρέβεζας 

 …………………………………. 

 

 

 

Προϊστάμενος ΕΕΚ Ακτίου  

  


