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3 Σεπτεμβρίου – Ημέρα 1 
 

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου αφορούσε την σύγκλιση των μελών της IFISA 
και ήταν αφιερωμένη στον απολογισμό των πεπραγμένων της IFISA κατά την 
περίοδο Σεπτέμβρης 2018 – Αύγουστος 2019. 

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Mikkel Drescher απεύθυνε έναν σύντομο 
χαιρετισμό στους παραβρισκόμενους. Στην συνέχεια έγινε αναφορά στις 
διαδικασίες ψηφοφορίας και εκλέχθηκαν οι ελεγκτές και οι υπογράφοντες 
των πεπραγμένων της σύγκλισης των μελών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
καταστατικού. 

Έγινε απολογισμός των πεπραγμένων της περασμένης περιόδου και ο εκτελών 
χρέη ταμεία της ομοσπονδίας παρουσίασε τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό 
και τον τρέχοντα ισολογισμό της ομοσπονδίας. 

Εν συνεχεία ο πρόεδρος παρουσίασε/κατέθεσε το πλάνο δράσεων για την 
επόμενη περίοδο καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό τα οποία και 
έδωσε προς έγκριση και ψηφοφορία. Όλα τα μέλη ψήφισαν υπέρ των 
κατατεθέντων. 

 

Τον λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας Oliver Wessollek ο οποίος 
παρουσίασε τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες αφορούσαν: 

 την πολιτική συνδρομητικής εισφοράς από τα πλήρη μέλη (Full 
members) 

 την πολιτική ακύρωσης συνδρομής από τα μέλη 
 την τροποποίηση της έναρξης και λήξης του οικονομικού έτους 
 την επανέναρξη αποστολής newsletter στα μέλη 

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση για την συνδρομητική εισφορά των μελών έχει 
ώς εξής: 

Associations with up to 25 FISO and AFISO members: 50 Euro per year   

(= 50,0-2,00 Euro per member)  

Associations with up to 40 FISO and AFISO members: 80 Euro per year   

(= 3,07-2,00 Euro per member)  

Associations with up to 60 FISO and AFISO members: 120 Euro per year   
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(= 2,92-2,00 Euro per member)  

Associations with up to 100 FISO and AFISO members: 185 Euro per year   

(= 3,03-1,85 Euro per member)  

Associations with up to 130 FISO and AFISO members:  290 Euro per year   

(= 2,87- 2,23 Euro per member)  

Associations with up to 160 FISO and AFISO members: 320 Euro per year   

(= 2,44-2,00 Euro per member)  

Associations with more than 160 FISO and AFISO members: 350 Euro per year   

(= max 2,17 Euro per member)  

Οι προτάσεις έγιναν δεκτές παμψηφεί. 

 

Στο τελευταίο σκέλος της πρώτης ημέρας του συνεδρίου, διεξήχθη 
ψηφοφορία για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς 
και συζητήθηκαν οι προτάσεις για τον τόπο διεξαγωγής του επόμενου 
συνεδρίου. 

Ποιο συγκεκριμένα, στο Δ/Σ της ομοσπονδίας εκλέχθηκε παμψηφεί ο νέος 
ταμίας Lars Ilchman στην θέση του αποχωρισθέντος Michael Bach Ibsen. Η νέα 
σύνθεση του Δ/Σ έχει ως εξής: 

Πρόεδρος : Mikkel Liebeman Dresher (Δανία)  

Αντιπρόεδρος : Oliver Wessollek (Γερμανία)  

Ταμίας: Lars Ilchman (Γερμανία) 

Γραμματέας : Priscilia Tapia Klapp (Χιλή) 

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου:  Slawomir Balazy (Πολωνία) 

 Jim Nauss (Καναδάς)  

 Κωνσταντίνος Σκιαδάς (Ελλάδα)  

 Daniel Klepp (Νορβηγία) 

 

Όσον αφορά τις χώρες διεξαγωγής του επόμενου συνεδρίου, οι 
υποψηφιότητες είναι: 
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Ελλάδα, Ινδονησία, Καναδάς 

 

4 Σεπτεμβρίου – Ημέρα 2 
 

1. EASA ATM/ANS regulatory update - Fabio Graso (EASA) 

Παρουσίαση των εξελίξεων στο πεδίο κανονισμών και νομοθετικών 
προτάσεων της  EASA . 
 

2. ICAO AFIS Manual - Scott Hunter (ICAO)  
 
Συζήτηση για το πολυαναμενόμενο εγχειρίδιο AFIS (V03 ενημερωμένη 
έκδοση: Σεπτέμβριος 2019) που δυστυχώς, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη, 
έχει εγκριθεί από τον ICAO, αλλά επί του παρόντος αναμένει 
δημοσίευση. 

 
3. Fatigue in aviation – Anne-Mette Petri, PB Capacity 

 
Επιστημονική ανάλυση για την κόπωση στον Αεροπορικό τομέα και την 
τπολύπλευρη επίδραση που έχει στον χώρο. 
 

4. Drones in AFIS/FIS – Ronni Winkler Østergaard, Unifly 
 
Παρουσίαση λειτουργικού προγράμματος (software) της 
εταιρείας  Unifly για την πληρέστερη εικόνα της κίνησης των drones και 
τη δυνατότητα ενημέρωσης της κυκλοφορίας (VFR-IFR) για τη αποφυγή 
ατυχημάτων από τους αντίστοιχους ENR-FISO και AFISO. 
 

5. Drones in AFIS/FIS workshop – Oliver Wessollek, IFISA: 
 
Παρουσίαση από το αντιπρόεδρο της IFISA, την αναγκαιότητα της 
αντιμετώπισης των drones όπως οι υπόλοιπες κυκλοφορίες (VFR-IFR)  
 
στο πλαίσιο της ασφάλειας των πτήσεων (safety) και τη δημιουργία 
ενός γενικού κανονισμού των drones. 
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5 Σεπτεμβρίου – Ημέρα 3 
 

1. Remote AFIS in Canada – NavCanada 
 
Παρουσίαση από τη NavCanada της λειτουργίας των Απομακρυσμένων 
Υπηρεσιών Πληροφοριών Πτήσεων Διαδρομής και Αεροδρομίων (RAAS-
RAFIS) με τη χρήση συχνοτήτων στο εναέριο χώρο του Καναδά καθώς 
και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων . 
 

2. International view on IFISA and FIS – Mikkel Dresher, Oliver Wessollek, 
IFISA 
 
Παρουσίαση από το Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της IFISA τη συνεργασία 
της Ομοσπονδίας με άλλες διεθνείς  Ομοσπονδίες όπως IFATCA, 
IFATSEA, IFAIMA, με Οργανισμούς όπως EASA, EUROCONTROL , ICAO 
καθώς και συμφωνιών - προτάσεων σε προτεινόμενες τροποποιήσεις 
(NPA’s EASA) των παραπάνω Ομοσπονδιών – Οργανισμών για τη 
αναγνώριση και πιστοποίηση του έργου των ENR-FISO και AFISO σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 
 

3. IFISA licencing working group – Slawomir Balazy, IFISA 
 
Παρουσίαση των συμπερασμάτων της ομάδας εργασίας της IFISA  για 
τη δημιουργία διεθνούς πλαισίου αδειοδότησης και πιστοποίησης του 
ENR-FIS και AFIS βασιζόμενη σε βασικές προϋποθέσεις των EASA, 
EUROCONTROL , ICAO όπως πιστοποιητικό υγείας, γνώση αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου proficienc κ.α. 
 

4. Workshop – IFISA 
 
Δημιουργία δύο ομάδων, ENR-FISO και AFISO, συζητώντας τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελεί η κάθε ομάδα όσο πιο  
 
αποτελεσματικά μπορεί το έργο της, ποιες ελλείψεις υπάρχουν σε κάθε 
χώρα καθώς και ποιες ενέργειες θα μπορέσουν να διατηρήσουν τις 
υπηρεσίες αυτές  σε υψηλό επίπεδο. 
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5. Seminar summary – Mikkel Drescher, IFISA President 

 
Απολογισμός του έργου του Εκτελεστικού Συμβουλίου της IFISA από τον 
πρόεδρό της, τη προσπάθεια αναγνώρισης και συνεχούς συνεργασίας 
με άλλους Οργανισμούς – Ομοσπονδίες καθώς και τη πιστοποίηση – 
αδειοδότηση των υπηρεσιών ENR-FISO και AFISO. 
 

6 Σεπτεμβρίου – Ημέρα 4 
 
Hungaro Control remote tower facility and equipment – Menráth 
Gábor, Hungaro Control 
 
Παρουσίαση του Απομακρυσμένου Πύργου Ελέγχου ( Remote Tower) 
του αεροδρομίου της Βουδαπέστης, την αναγκαιότητά του λόγω 
δυσλειτουργίας του φυσικού Πύργου Ελέγχου (Tower), τη χρήση 
τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεων αλλά και τη αδυναμία της 
πλήρους επιχειρησιακής χρήσης μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών 
εκκίνησης εργασιών του. 

 


