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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) 

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

1.1 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. 

1.2 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. 

1.3 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. 

2 ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

2.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΦΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΦΩΝ 

2.1.1 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. 

  

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α. Αρ. Μητ. ΟΡ80 

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5,   48100 ΠΡΕΒΕΖΑ   τηλ. 26820 25516 
email: airpreveza@hotmail.com 
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2.1.2 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. 

2.1.3 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. 

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

2.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

2.2.1 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.  

2.2.2 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 

   

2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

2.3.1 Επίγειες επικοινωνίες: 

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

2.3.2 Αερ-επίγειες επικοινωνίες 

 LGPZ APP:120.450 
 LGPZ TWR:120.450 
 ZALOGO TRAFFIC:119.700 
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2.3.3 ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ 

Η κατάθεση σχεδίου πτήσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
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.  
 

2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΗΣ 

2.4.1 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. 

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

2.4.3 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. 

2.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

2.5.1 Κανένα διερχόμενο 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. 

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

2.5.2.1 Αφικνούμενα Αεροσκάφη 

Όλα τα αφικνούμενα αεροσκάφη θα αναφέρουν στα ακόλουθα σημεία (Δές 
χάρτη): 

 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. 

2.5.2.2 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, . 

2.5.2.3 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). 
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3 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 
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4 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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AKTION APP: 120,450 
ZALOGO TRAFFIC : 119,700 


