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Αθήνα,  22 Δεκεμβρίου 2008 

ΜΟΔ 105 
Δ3/Β Έκδοση 6η  

 
 

Αποδέκτες: Όλες οι οργανικές Μονάδες της ΥΠΑ 
 
 

Θέμα: «Διαδικασία παρατάσεων και εκτάκτων ενεργοποιήσεων Αερολιμένων» 
 
 

1. Σκοπός 
Με την παρούσα οδηγία καθιερώνεται ενιαία διαδικασία για έκτακτη ενεργοποίηση ή παράταση ωραρίου 
λειτουργίας αερολιμένων μη 24ώρου λειτουργίας. 
 
2. Γενικά 
Το Τμήμα Λειτουργίας της Διεύθυνσης Αερολιμένων εκπονεί δύο φορές τον χρόνο τα ωράρια λειτουργίας 
των Αερολιμένων για την θερινή και χειμερινή περίοδο. Τα ωράρια αυτά για τα οποία εκδίδονται σχετικές 
αποφάσεις του Διοικητή της ΥΠΑ και δημοσιεύονται σε αγγελίες τάξεως ΙΙ (σειρές Α και Β), εκπονούνται 
σύμφωνα με τα προγράμματα πτήσεων εσωτερικού - εξωτερικού, τις πτήσεις των στρατιωτικών 
αεροσκαφών, αερολεσχών κλπ, σε συνδυασμό με τις λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες κάθε 
αερολιμένα.  
 
Οι τροποποιήσεις των ωραρίων λειτουργίας των αερολιμένων κατά την διάρκεια κάθε περιόδου, 
δημοσιεύονται σε αγγελίες τάξεως ΙΙ (σειρές Α και Β).  
 
Σε περίπτωση που η Αρχή του αερολιμένα εγκρίνει υποβληθέν αίτημα για πραγματοποίηση σειράς 
πτήσεων πέραν του ωραρίου λειτουργίας του αερολιμένα, ακολουθεί η έκδοση σχετικής αγγελίας. Η 
έγκριση σειράς πτήσεων κοινοποιείται και στον Συντονιστή Εκχώρησης Χρόνων Χρήσης Αερολιμένων 
(slot coordinator). 
 
3. Κριτήρια 
3.1 Παρατάσεις και ενεργοποιήσεις αερολιμένων γίνονται δεκτές μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις 
(μεταφορά ασθενών, πτήσεις VIP, μεταφορά σορού, βλάβες αεροσκαφών, μεταφορά ανθρωπιστικής 
βοήθειας, πτήσεις έρευνας και διάσωσης, πτήσεις στρατιωτικών ή αστυνομικών αεροσκαφών, 
πυροσβεστικές πτήσεις κλπ), θα πρέπει δε να είναι απόλυτα αιτιολογημένες. 
 
3.2 Όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση προγραμματισμένης ή έκτακτης πτήσης, ως κριτήρια έγκρισης 
παράτασης ή ενεργοποίησης θα εκλαμβάνονται οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, η βλάβη 
αεροσκάφους, η αποφυγή ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού κλπ. Γενικότερο κριτήριο θα πρέπει να 
θεωρείται το απρόβλεπτο των λόγων που προκάλεσαν την απόκλιση από το καθορισμένο ωράριο. Η 
απόκλιση πάντως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε σύνολο προσγείωσης-απογείωσης τις δύο (2) ώρες. 
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4. Παραπομπές 
α) Η υπ’αριθμ. 150/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
β) Το υπ’αριθμ.  19914/22/08-2005 έγγραφο του Γραφείου αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ 
γ) Το υπ’αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.26962 έγγραφο του Υφυπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 
5. Προϋποθέσεις 
Προκειμένου να εγκριθεί έκτακτη ενεργοποίηση ή παράταση λειτουργίας αερολιμένα θα πρέπει να 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
5.1 Νοσοκομειακές πτήσεις 
α) Η αεροπορική διακομιδή βαριά ασθενών, μεταφορά ιατρών για παροχή πρώτων βοηθειών, μεταφορά 
μοσχευμάτων ή αίματος κ.λ.π. εντός της Ελληνικής Επικράτειας, πραγματοποιείται από το ΕΚΑΒ, από 
αερομεταφορείς ή από κοινωφελή ιδρύματα με αεροσκάφη που ανήκουν σε αυτά. Τα ως άνω αεροσκάφη 
των κοινωφελών ιδρυμάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα προς τούτο από την Διεύθυνση Πτητικών 
Προτύπων της ΥΠΑ. Κατάλογος των κοινωφελών ιδρυμάτων και των αεροσκαφών τους, περιέχεται στο 
Προσάρτημα 1 της παρούσης, το οποίο θα τροποποιείται ανάλογα.  
 
β) Το σχετικό αίτημα σαφώς αιτιολογημένο πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως (με σήμα, ή με 
τηλεομοιοτυπία ως σχετικό υπόδειγμα Α) προς το αρμόδιο όργανο (βλέπε παρ. 6.1 και 6.2), όσο το 
δυνατόν ενωρίτερα, στην περίπτωση δε που υποβάλλεται τηλεφωνικά πρέπει να έπεται οπωσδήποτε 
σχετικό σήμα ή τηλεομοιοτυπία.  
 
γ) Όταν η αεροδιακομιδή πραγματοποιείται από το ΕΚΑΒ, το αίτημα θα υποβάλλεται από το ΕΚΑΒ. 
 
δ) Όταν η αεροδιακομιδή πραγματοποιείται από αερομεταφορέα της ημεδαπής, το αίτημα θα υποβάλλεται 
από τον αερομεταφορέα ή από νόμιμο αντιπρόσωπό του.  
 
ε) Όταν η αεροδιακομιδή πραγματοποιείται με αεροσκάφος που ανήκει σε κοινωφελές ίδρυμα, το αίτημα 
θα υποβάλλεται από υπεύθυνο ειδικευμένο γιατρό του ΕΣΥ. 
 
στ) Όταν η αεροδιακομιδή πραγματοποιείται με αεροσκάφη που προέρχονται από την αλλοδαπή, το 
αίτημα θα υποβάλλεται από την αεροπορική εταιρεία ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα.   
 
ζ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπό τα στοιχεία δ) και στ), κατά την αναχώρηση του ασθενούς, θα 
κατατίθεται στην Αρχή του αερολιμένα, σχετική βεβαίωση, από Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή αγροτικό 
ιατρό, τόσο για την αναγκαιότητα της αεροδιακομιδής του ασθενούς, όσο και για την δυνατότητα 
αερομεταφοράς του. 
 
η) Επισημαίνεται ότι για όλες τις νοσοκομειακές πτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
παραγράφων, η Αρχή κάθε αερολιμένα υποχρεούται να παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του ή να τον 
ενεργοποιήσει.  
 
5.2 Ενεργοποιήσεις – παρατάσεις για την περίπτωση της παραγράφου 3.2 
Το σχετικό αίτημα, σαφώς αιτιολογημένο, πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως (με σήμα, ή με 
τηλεομοιοτυπία ως υπόδειγμα Α) από τον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του 
προς το αρμόδιο όργανο (βλέπε παρ. 6.1  και 6.2), όσο το δυνατόν ενωρίτερα, στην περίπτωση δε που 
υποβάλλεται τηλεφωνικά πρέπει να έπεται οπωσδήποτε σχετικό σήμα ή τηλεομοιοτυπία. 
 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

 
 
Δ3/Β/ 52448/11857/22-12-2008 

3 

6. Αρμοδιότητα Εγκρίσεων 
6.1 Αρμοδιότητες Αρχής αερολιμένα 
6.1.1 Εγκρίσεις παρατάσεων ωραρίου λειτουργίας αερολιμένων 
Αρμόδιο όργανο για τον χειρισμό και την έγκριση αιτημάτων παρατάσεων του  ωραρίου λειτουργίας είναι 
η Αρχή του αερολιμένα, εφόσον το αίτημα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εντός του ωραρίου 
λειτουργίας του αερολιμένα.  
 
Η Αρχή του αερολιμένα είναι επίσης αρμόδια για τον χειρισμό και την έγκριση αιτημάτων παρατάσεων 
του ωραρίου λειτουργίας, τα οποία υποβάλλονται μεν εκτός ωραρίου λειτουργίας του αερολιμένα, αλλά 
μεταξύ του χρόνου υποβολής του αιτήματος και του χρονικού σημείου έναρξης της ζητούμενης 
παρατάσεως μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον 24 ωρών. 
 
6.1.2 Εγκρίσεις ενεργοποιήσεων  αερολιμένων 
Αρμόδιο όργανο για τον χειρισμό και την έγκριση αιτημάτων ενεργοποιήσεων αερολιμένα είναι η Αρχή του 
αερολιμένα, εφόσον το αίτημα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εντός του ωραρίου λειτουργίας του 
αερολιμένα.  
 
Η Αρχή του αερολιμένα είναι επίσης αρμόδια για τον χειρισμό και την έγκριση αιτημάτων 
ενεργοποιήσεων, τα οποία υποβάλλονται μεν εκτός ωραρίου λειτουργίας του αερολιμένα, αλλά μεταξύ του 
χρόνου υποβολής του αιτήματος και του χρονικού σημείου έναρξης της ζητούμενης ενεργοποίησης 
μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον 24 ωρών. 
 
6.2 Αρμοδιότητες άλλων οργάνων  
Αρμόδιο όργανο για τον χειρισμό και την έγκριση αιτημάτων παρατάσεων ή ενεργοποιήσεων για τα οποία 
δεν είναι αρμόδια η Αρχή του Αερολιμένα είναι: 
α) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00 – 14.30) η Διεύθυνση Αερολιμένων - Τμήμα Λειτουργίας 
(Δ3/Β τηλ. 210-8916274-352 και 399, Telex 214444, FAX 210-8946478, 210- 8947101 και 210-9680060),  
 
β) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 14.30 – 24.00 καθώς και τις αργίες από 08.00 – 24.00 ο 
Προϊστάμενος Ομάδας Φυλακής Επαγρύπνησης ΚΥ/ΥΠΑ (ΠΟΦΕ/ΚΥ/ΥΠΑ),τηλ. 210- 8916000, FAX 210-
8947101), 
 
γ) κατά τις νυκτερινές ώρες (24.00 – 08.00 της επόμενης ημέρας) ο Προϊστάμενος Φυλακής της 
Κρατικής Αεροπορικής Αρχής που εδρεύει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα Αττικής τηλ. 210-
3534147–148 FAX 210-3532914, 210-3532536). 
 
7. Διαδικασία παρατάσεων και ενεργοποιήσεων 
7.1 Παρατάσεις και  ενεργοποιήσεις από την Αρχή του αερολιμένα: 
Μόλις ο αρμόδιος υπάλληλος του αερολιμένα λάβει μέσω Telex, τηλεομοιοτυπίας ή τηλεφωνικώς, αίτημα 
για παράταση του ωραρίου λειτουργίας ή ενεργοποίηση του αερολιμένα, έρχεται σε επικοινωνία με τον 
Αερολιμενάρχη ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος και αποφασίζει για την έγκριση ή μη του υποβληθέντος 
αιτήματος. 
Εφόσον η παράταση ή η ενεργοποίηση του αερολιμένα εγκριθεί από τον Αερολιμενάρχη ή τον 
αναπληρωτή του, ενημερώνεται ο αιτών: 
- μέσω Telex ή τηλεομοιοτυπίας ( υπόδειγμα Β ) ή  
- τηλεφωνικώς (εφόσον η περίπτωση είναι εξαιρετικώς επείγουσα). 
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Σε περίπτωση τηλεφωνικής έγκρισης θα ακολουθεί οπωσδήποτε και γραπτή έγκριση με Telex ή 
τηλεομοιοτυπία. Η έγκριση θα κοινοποιείται στο Τμήμα Λειτουργίας της Διεύθυνσης Αερολιμένων και στην 
ΥΕΠ/ΚΕΠΑΘ. 
 
7.2  Αδυναμία παράτασης ή ενεργοποίησης αερολιμένα 
Σε περίπτωση αιτήματος της παρ. 3.2 κατά την οποία η Αρχή του αερολιμένα αδυνατεί να παρατείνει το 
ωράριο λειτουργίας του, ή να προβεί σε ενεργοποίησή του, θα πρέπει, πριν την έκδοση απορριπτικής 
απάντησης, να ενημερώσει τηλεφωνικώς το ταχύτερο δυνατόν, το αρμόδιο όργανο της παρ. 6.2 για τους 
ακριβείς λόγους της αδυναμίας. Οι προβληθέντες λόγοι συνεκτιμώνται από το τελικώς αρμόδιο όργανο της 
παρ. 6.2 το οποίο και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή μη του υποβληθέντος αιτήματος ως εξής:.  
 
7.2.1 Σε περίπτωση που το τελικώς αρμόδιο όργανο της παρ. 6.2 κρίνει ότι απαιτείται η παράταση του 
ωραρίου λειτουργίας ή η ενεργοποίηση του αερολιμένα, ενημερώνεται τηλεφωνικώς η Αρχή του 
αερολιμένα προκειμένου να διεκπεραιώσει το αίτημα σύμφωνα με την παρ. 7.1. 
 
7.2.2 Σε περίπτωση που το τελικώς αρμόδιο όργανο της παρ. 6.2  κρίνει ότι δεν απαιτείται η παράταση 
του ωραρίου λειτουργίας ή η ενεργοποίηση του αερολιμένα, και αφού έχει προηγουμένως λάβει ιεραρχικά 
τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης της ΥΠΑ (ΓΔΑΜ, αρμόδιος Υ/ΥΠΑ, Δ/ΥΠΑ), ενημερώνει τηλεφωνικά την 
Αρχή του αερολιμένα, για την διεκπεραίωση του αιτήματος, σύμφωνα με την παρ. 7.1.  
  
7.3 Παρατάσεις και ενεργοποιήσεις από άλλα όργανα 
7.3.1 Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Λειτουργίας της Διεύθυνσης Αερολιμένων είτε ο Προϊστάμενος 
Φυλακής της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής που εδρεύει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μόλις λάβουν 
μέσω Telex, τηλεομοιοτυπίας ή τηλεφωνικώς, αίτημα για παράταση της λειτουργίας ή ενεργοποίηση 
αερολιμένα, επικοινωνούν με το σταθερό ή κινητό τηλέφωνο του Αερολιμενάρχη ή των άλλων αρμοδίων 
υπαλλήλων του αερολιμένα.  
 
7.3.2 Σε περίπτωση αδυναμίας απ’ευθείας ανεύρεσής τους, η αναζήτηση τους θα γίνεται μέσω του 
αρμοδίου Αστυνομικού τμήματος. 
 
7.3.3 Εφόσον η ενεργοποίηση του αερολιμένα εγκριθεί από την Διεύθυνση Αερολιμένων είτε από τον 
Προϊστάμενο Φυλακής της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής που εδρεύει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, 
ενημερώνεται ο αιτών: 
- μέσω Telex ή τηλεομοιοτυπίας ( υπόδειγμα Β ) ή  
- τηλεφωνικώς (εφόσον η περίπτωση είναι εξαιρετικώς επείγουσα). 
Σε περίπτωση τηλεφωνικής έγκρισης θα ακολουθεί οπωσδήποτε και γραπτή έγκριση με Telex ή 
τηλεομοιοτυπία. Η έγκριση θα κοινοποιείται στον αρμόδιο αερολιμένα, στο Τμήμα Λειτουργίας της 
Διεύθυνσης Αερολιμένων και στην ΥΕΠ/ΚΕΠΑΘ. 
 
7.4 Παρατάσεις και ενεργοποιήσεις για νοσοκομειακές πτήσεις 
Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις μεταφοράς ασθενών (παρ. 5.1) θεωρούνται εξαιρετικά επείγουσες, και 
επομένως οι ενέργειες όλων των εμπλεκομένων πρέπει να είναι άμεσες, οι δε Αρχές των αερολιμένων θα 
πρέπει να εξαντλούν κάθε δυνατότητα ταχείας ενεργοποίησης και εξυπηρέτησής τους. Στις εν λόγω 
περιπτώσεις, αδυναμία ενεργοποίησης ή παράτασης του αερολιμένα δεν είναι αποδεκτή, οι δε υπαίτιοι μη 
έγκαιρης παράτασης ή ενεργοποίησης του αερολιμένα υπόκεινται στην κατά το νόμο προβλεπόμενη 
πειθαρχική διαδικασία. 
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8. Δήλωση στοιχείων υπαλλήλων αερολιμένων   
Οι αερολιμένες υποχρεούνται να δηλώσουν στην Διεύθυνση Αερολιμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
(Δ3/Β), στην Κρατική Αεροπορική Αρχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και στις κατά τόπους 
Αστυνομικές αρχές, την διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα του Αερολιμενάρχη, του αναπληρωτού του, του 
Προϊσταμένου Αερολιμενικού Ελέγχου και κάθε άλλου αρμοδίου, οφείλουν δε να τους ενημερώνουν για 
κάθε έκτακτη ή μελλοντική μεταβολή. Το Τμήμα Λειτουργίας της Διεύθυνσης Αερολιμένων και η ΚΑΑ/ΔΑΑ 
οφείλουν με βάση τα ανωτέρω στοιχεία να τηρούν ενημερωμένη κατάσταση με τηλέφωνα-διευθύνσεις 
αρμοδίων σε ειδικό φάκελο στο γραφείο ΟΦΕ της ΚΥ/ΥΠΑ και στο γραφείο Προϊσταμένου Φυλακής της 
ΚΑΑ/ΔΑΑ αντιστοίχως.  
 
9. Τήρηση προγραμμάτων ωραρίων λειτουργίας αερολιμένων 
Με  μέριμνα της Τμήματος Λειτουργίας της Διεύθυνσης Αερολιμένων και της ΚΑΑ/ΔΑΑ τηρούνται στους 
ανωτέρω χώρους, ενημερωμένα προγράμματα ωραρίων λειτουργίας των Αερολιμένων, όπως πιθανόν 
έχουν τροποποιηθεί από τις κατά περίπτωση εκδοθείσες αγγελίες (NOTAMs). 
 
10. Ισχύς 
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία της κοινοποίησής της. 
 
11. Κατάργηση 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η ισχύουσα Δ3/Β/ 27478/6707/21-07-2006 ΜΟΔ 105 
έκδοση 5η. 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  
• Τα υποδείγματα Α και Β 
• Το Προσάρτημα 1 

 
Ο Διοικητής 

 
Κ. Κωνσταντινίδης 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 
 

A/A Κοινωφελές ίδρυμα Νηολόγιο 
1 Ίδρυμα Νομικού SX-APD 
2 Ίδρυμα Νομικού SX-BLE 
3 Βελέντζειο Ίδρυμα Προνοίας και Μορφώσεως Πάρου SX-BPM 
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Υπόδειγμα Α 
Ανήκει στην ΜΟΔ 105 

 
 
 
*    * 
      214444 LGAC  GR 
*    215974   Z   SITA   GR 
*    ZCZC  1298  020517MAY06 
*    QD  ATHMXS 
*    ATHBTOA  020514 
*    RTX  214444 
*    KRATIKOS AEROLIMENAS HIOY 
*    KOIN YPA D3/B YPA 
*    PARAKALOYME NA MAS GNVRISETE EAN INAI EFIKTH H EKTAKTH 
*    LEITOYRGIA A/D HIOY STIS 10/05/06 PROKEIMENOY NA 
*    PRAGMATOPOIHTHEI PTHSH METAFORAS SWROY 
*    STA EXHS WRARIA 
*    ATH 0900 JKH 0950/1600 ATH 1650 
*    OI WRES EINAI TOPIKES 
*    EYXARISTOYME                              K. POLITIMOY 
*    =                                       
 
 
*    NNNN* 
     214444 LGAC GR 
*   215974  Z  SITA  GR 
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Υπόδειγμα Β 
Ανήκει στη ΜΟΔ 105 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΑΤΟΣ 
 
ΑΠΟ: ΑΡΙΘΜ. ΕΚΔ: ΗΜΕΡ. – ΩΡΑ ΚΑΤΑΘ. 
 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ  
ΧΙΟΥ 

 
027 

 
 

 
101257/5-06 

 
ΠΡΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ/ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ 
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ: Δ3/Β – ΥΕΠ/ΚΕΠΑΘ – ΚΑΑ/ΔΑΑ 
 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΣΧΕΤ: TLX 020514 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ (ΚΑΧΙ) ΤΗΝ 10-5-06 ΓΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΡΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΧΕΤΙΚΟ: 
ETD ATH 0900 ETA/D JKH 0950/1600 ETA ATH 1650 
 
 
 
 

E. Δ. 
 

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
 

 


