
Αξιολόγηση Εµποδίων - ∆ιαβουλεύσεις µε το ΤΠΑ 

για Εξασφάλιση Άδειας Οικοδοµής για Ανέγερση 

Κατασκευής 

Το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) είναι το αρµόδιο συµβουλευτικό τµήµα των 

αρχών του Κράτους (Τµήµα Πολεοδοµία και Οικήσεως) για υποθέσεις 

προτεινόµενων/υφιστάµενων αναπτύξεων οι οποίες επηρεάζουν της ελαφριά 

αεροπορία (VFR Operation) και την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των 

αεροδροµίων (π.χ. τις ενόργανες διαδικασίες που ακολουθούν τα αεροσκάφη καθώς 

επίσης και των ραδιοβοηθηµάτων που τις υποστηρίζουν (από τυχόν παρεµβολές)) 

και . 

 

Κατ’ επέκταση, το ΤΠΑ παρέχει τεχνικές και επιχειρησιακές συµβουλές για αιολικά 

πάρκα, εµπόδια / οικοδοµές στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως για το αν συναινεί 

για την προτεινόµενη ανάπτυξη ή όχι. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι το Τµήµα 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως θα λάβει την τελική απόφαση. 

Ποιες εκτιµήσεις µπορεί να χρειαστούν; 

Ανάλογα µε τη θέση του προορίζεται η ανάπτυξη, θα χρειαστεί η 

συναίνεση/συγκατάθεση του Τµήµατος Πολιτικής Αεροπορίας ή και του ∆ιαχειριστή 

των Αεροδροµίων. Το ΤΠΑ θα εξάγει τα συµπεράσµατα του µετά από την απαραίτητη 

αεροναυτική µελέτη ακλουθώντας τις πιο κάτω αξιολογήσεις και στην συνέχεια θα 

κοινοποιήσει το αποτέλεσµα στον ενδιαφερόµενο. 

1. Αξιολόγηση: OLS (Obstacle Limitation Surface Assessment) 

Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη και προστασία των αεροδροµίων και 

των επηρεαζόµενων επιφανειών του. Σε γενικές γραµµές, η µελέτη αυτή, αξιολογεί 

τις επιφάνειες (σε ύψος) έως και 15km από το διάδροµο. Οι επιφάνειες αυτές έχουν 

σχεδιαστεί βάση των ∆ιεθνών Κανονισµών (ICAO Annex 14) και εξασφαλίζουν ότι τα 

εµπόδια που περιέχονται σε αυτές δεν επηρεάζουν την κανονική λειτουργία των 

αερολιµένων και κατ’ επέκταση την ασφάλεια των πτήσεων. (Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε αυτό µπορείτε να βρείτε στο Annex 14 του ICAO). 

2. Αξιολόγηση: IFP (Instrument Flight Procedures) / ATC Surveillance and Navaids) 

Η εκτίµηση/αξιολόγηση αυτή ελέγχει την επίδραση που µπορεί να έχει µία 

µελλοντική ανάπτυξη (εµπόδια) στις διαδικασίες ενόργανης πλοήγησης (IFP), των 

ραδιοβοηθηµάτων (Νavaids) που τις υποστηρίζουν και στα συστήµατα ραντάρ 

επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας. Οποιαδήποτε πιθανή παρεµβολή σε αυτές τις 



διαδικασίες και συστήµατα µπορεί να επιδρά αρνητικά στην λειτουργία των 

αεροδρόµιων και της ασφάλειας των πτήσεων.  

Σε περίπτωση ανάπτυξης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που θα γειτνιάζουν µε 

αεροδρόµια, θα χρειαστεί επιπλέον αξιολόγηση από εγκεκριµένο µελετητή για το 

έντονο φως που θα αντανακλάται και το οποίο µπορεί να επηρεάσει την ορατότητα 

των πιλότων κατά την απογείωση ή την προσγείωση .  

Πώς µπορούµε να σας βοηθήσουµε στον προσχεδιασµό; 

Το ΤΠΑ, µέσο της αξιολόγησης στο στάδιο του προσχεδιασµού κάποιας ανάπτυξης, 

θα δώσει στον ενδιαφερόµενο µια πιο λεπτοµερή εικόνα για την πιθανή έκβαση 

οποιασδήποτε πλήρους εφαρµογής της. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την 

εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων από την περεταίρω  ανάπτυξη του έργου µέσο της 

έγκαιρης ενηµέρωσης των εµπλεκοµένων πριν τη λήψη οποιοδήποτε απόφασης.  

Το ΤΠΑ κατανοώντας την ανάγκη νέων αναπτύξεων προβαίνει σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες, βάση και των διαθέσιµων πόρων, για αξιολόγηση των 

αιτήσεων σε εύλογο χρονικό διάστηµα.   

Τι χρειάζεται το ΤΠΑ για τις αξιολογήσεις 

Το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) για να µπορέσει να διεξάγει µελέτη για 

οποιαδήποτε ανάπτυξη, χρειάζεται τα πιο κάτω στοιχεία: 

• Συντεταγµένες του σηµείου εγκατάστασης της ανάπτυξης στο σύστηµα WGS84 
σε µοίρες, λεπτά, δευτερόλεπτα (π.χ latitude  35°8'34.70"N, longitude  
33°17'39.50"E). 

 

• Υψόµετρο εδάφους πάνω από το Μέσο Επίπεδο Θάλασσας (MSL). 
 

• Μέγιστο ύψος της ανάπτυξης πάνω από το έδαφος. 
 

Περιπτώσεις που χρειάζονται διαβούλευση µε το ΤΠΑ 

� Η διαβούλευση µε το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση έγκρισης και/ή άδειας από τις αρµόδιες Αρχές 
και Υπηρεσίες της ∆ηµοκρατίας για ανέγερση και/ή ανασκευή και/ή επέκταση 
κατασκευής αναφορικά µε τις ακόλουθες καθορισµένες περιοχές :- 

 
1. Τα αεροδρόµια που εξυπηρετούν δηµόσιες µεταφορές ως καθορισµένη 

περιοχή ορίζεται η περιοχή σε ακτίνα δέκα (10) χιλιοµέτρων από τα 



κατώφλια (threshold) των διαδρόµων προσγείωσης/απογείωσης 
αεροσκαφών (runways) της τελικής φάσης ανάπτυξης κάθε αεροδροµίου, 
και η εφαπτοµένη ευθεία στους δυο κύκλους, για κατασκευές που έχουν  
ύψος  µεγαλύτερο  των δεκαπέντε (15) µέτρων 
 

2. Τα αεροδρόµια που εξυπηρετούν την ελαφρά αεροπορία ως καθορισµένη 
περιοχή ορίζεται η περιοχή σε ακτίνα τεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων 
(4700) µέτρων από τα κατώφλια (threshold) των διαδρόµων 
προσγείωσης/απογείωσης αεροσκαφών (runways),  και η εφαπτοµένη 
ευθεία στους δυο κύκλους, για κατασκευές που έχουν  ύψος  µεγαλύτερο  
των δεκαπέντε (15) µέτρων 

3. Τα ελικοδρόµια που εξυπηρετούν δηµόσιες µεταφορές ή είναι δηµόσιου 
συµφέροντος ως καθορισµένη περιοχή ορίζεται η περιοχή σε ακτίνα 
χιλίων πεντακοσίων µέτρων (1500) από κάθε ελικοδρόµιο. 

 

4. Για κατασκευές που έχουν ύψος πέραν των 30 µέτρων από το έδαφος και 
βρίσκονται εκτός των ποιο πάνω επιφανειών 
 

� Η διαβούλευση µε το ΤΠΑ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη   
χορήγηση   έγκρισης  και/ή άδειας από τις αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες της 
∆ηµοκρατίας για εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες που γειτνιάζουν µε 
αεροδρόµια, προς διασφάλιση της αεροπλοΐας ως ακολούθως: 
 
1. Μη αεροναυτικά φώτα και φωτισµοί εδάφους που γειτνιάζουν στα πολιτικά 

αεροδρόµια και είναι ορατά από τον αέρα και βρίσκονται µέσα στην 
περιοχή που επεκτείνεται σε µήκος τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
(4500) µέτρων από την αρχή και το τέλος του διαδρόµου της τελικής 
φάσης κατασκευής και εφτακοσίων πενήντα (750) µέτρων εκατέρωθεν της 
επεκτεινόµενης κεντρικής γραµµής του διαδρόµου που δύνανται να 
προκαλέσουν σύγχυση ή δυσκολία στους αεροναυτιλοµένους σε σχέση µε 
τα φωτεινά βοηθήµατα του αεροδροµίου που τους καθοδηγούν, 

 

2. ∆ραστηριότητες σκουπιδότοπων και χώρων λυµάτων που αποτελούν χώρο 
συγκέντρωσης πουλιών, λατοµείων και εργοστασίων που εκπέµπουν 
καπνούς σε αποστάσεις µέχρι και δέκα (10) χιλιοµέτρων τουλάχιστον από 
πολιτικά αεροδρόµια που είναι δυνατόν να επιδράσουν δυσµενώς στη 
οµαλή λειτουργία των αεροδροµίων. 

 

 
 


