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Εισαγωγή 

Το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο με την επωνυμία 

FISO Seminar 2021 υπό την αιγίδα της IFISA (International Flight Information Service 

Association). Λόγω των συνθηκών, το συνέδριο πήρε την μορφή Webinar μέσω 

τηλεδιάσκεψης το οποίο συντόνισε το προεδρείο της IFISA με φυσική παρουσία από την 

Κέρκυρα. Το συνέδριο παρακολούθησαν 59 εγγεγραμμένοι χρήστες από όλον τον κόσμο. 

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή ήταν δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Ημέρα 1η 28/09/2021 

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην ενημέρωση των μελών της IFISA 

(Assembly meeting) σχετικά με 

− τον απολογισμό των πεπραγμένων του οργανισμού για το έτος 2021 

− τον οικονομικό απολογισμό του οργανισμού για το έτος 2021 (ομόφωνη έγκριση των 

μελών) 

− την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2022 (ομόφωνη έγκριση των μελών) 

− το πλάνο για την επόμενη πενταετία 2022-2027 

− τις προτεινόμενες αλλαγές (editorial changes) στον κανονισμό λειτουργίας του 

οργανισμού (ομόφωνη έγκριση των μελών) 

Στα πλαίσια των κανονισμών του οργανισμού διεξήχθησαν εκλογές για πρόεδρο, 

αντιπρόεδρο, γραμματέα και ένα μέλος του προεδρείου.  Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: 

 President:  Mikkel Drescher re-elected for a 3-year term 

 Vice-President:  Oliver Wessollek re-elected for a 2-year term 

 Secretary:  Steve Connolly elected for a 3-year term 

 Board Member:  Mateusz Sokolowski elected for a 3-year term 

 

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση εδώ  

 

 

  

https://ifisa.info/wp-content/uploads/2021/10/Assembly_Presentation_2021_Final.pptx


Ημέρα 2η 29/09/2021 

Κατά την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των 

θεματικών ενοτήτων από τους ομιλητές, όπως αυτές είχαν προαναγγελθεί. 

A/FIS PHRASEOLOGY (NPA 2021-05) - APDSG INCORPORATING 

SURVEILLANCE FIS IN ICAO DOC 4444, IFATCA 

Η παρουσίαση έγινε από τον Thorsten Raue εκ μέρους της IFATCA και επικεντρώθηκε 

στην πορεία και το χρονοδιάγραμμα του NPA 2021-05 από την EASA.  

Παράλληλα εκφράστηκε η άποψη της IFATCA μέσω της ομάδας εργασίας APDSG (ATM 

Procedures Development Sub-Group) για την αναγκαιότητα της εναρμόνισης του Doc 

4444 και του μελλοντικού μοντέλου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας γενικότερα, 

σχετικά με την χρήση συστημάτων επιτήρησης (surveillance equipment) από τις υπηρεσίες 

πληροφοριών πτήσεων (FIS). 

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση εδώ  

JUST CULTURE, IFATCA 

O Executive Vice President της IFATCA για την Ευρώπη Frédéric Deleau, παρουσίασε στο 

κοινό τις θέσεις της IFATCA σχετικά με τις πρακτικές Just Culture και την εφαρμογή του 

στα προγράμματα BLUEMED και SES2+ 

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση εδώ 

REMOTE TWR, NEBOJSA PETKOV 

Εκ μέρους της Avinor, ο Nebojsa Petkov παρουσίασε μια λεπτομερή τεχνικά περιγραφή της 

πρότασης της NINOX του ολοκληρωμένου πακέτου Remote Tower το οποίο ήδη 

λειτουργεί επιχειρησιακά σε κάποια περιφερειακά αεροδρόμια στην Νορβηγία. Έγινε 

παρουσίαση των δυνατοτήτων του συστήματος, της επιχειρησιακής χρήσης του, των 

μειονεκτημάτων που παρουσιάζει καθώς και την μελλοντική του εξέλιξη.  

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση εδώ 

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT, MANUELA ERBE 

Η Expert Health Management της Γερμανικής DFS (Deutsche Flugsicherung), Ms 

Manuela Erbe, έδωσε την διάσταση, τους στόχους και την εφαρμογή του προγράμματος 

CISM (Critical Incident Stress Management) στον χώρο της Αεροναυτιλίας. 

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση εδώ 

  

https://ifisa.info/wp-content/uploads/2021/10/IFATCA_IFISA_FINAL.pptx
https://ifisa.info/wp-content/uploads/2021/10/20210929-IFISA-Feberal-Meeting-Corfu.pptx
https://ifisa.info/wp-content/uploads/2021/10/RT-IFISA.pptx
https://ifisa.info/wp-content/uploads/2021/10/CISM-IFISA_29.09.2021.pdf


PILOT’S PERSPECTIVE ON AFIS AND ENR FIS, CHRISTOS MALAMAS 

Ο ιδιώτης πιλότος και εκπαιδευτής Χρήστος Μάλαμας, παρουσίασε την οπτική ενός 

χειριστή όσον αφορά το επίπεδο παροχής πληροφοριών πτήσεων διαδρομής και 

αεροδρομίων στην Ελλάδα. Ο κ. Μάλαμας έθιξε τα κακώς και τα καλώς κείμενα στον 

τομέα, καθώς και προτάσεις για βελτίωση των υπηρεσιών.   

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση εδώ 

Συμπεράσματα 

Το προεδρείο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου. Οι 

συμμετοχές δεδομένων των συνθηκών ήταν ικανοποιητικές, το κοινό έδειξε ενδιαφέρον για 

την θεματολογία και έμπειροι ομιλητές εκφράστηκαν θετικά για την πρόσκληση, την 

συμμετοχή και τα αποτελέσματα του συνεδρίου. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπικοινωνιακών (FISO) ΥΠΑ εξέφρασε επισήμως την 

πρόθεσή του για την διεξαγωγή του επόμενου συνεδρίου στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του. 

https://ifisa.info/wp-content/uploads/2021/10/Pilots-perspective-on-AFIS-and-ENR-FIS.pptx

