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Στόχοι της IFISA 

Η προστασία και διαφύλαξη των συμφερόντων του προσωπικού FISO. 

Η δημιουργία στενής σχέσης συνεργασίας με τον ICAO και την EASA για τη βελτίωση και την 

τυποποίηση της υπηρεσίας FISO διεθνώς. 

Η δυνατότητα στα Εθνικά συνδικάτα FISO να συνεργαστούν για πρώτη φορά. 

Προώθηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας στη διεθνή 

αεροναυτιλία 

Υποστήριξη της ανάπτυξης ασφαλών συστημάτων για την Υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων. 

Προώθηση και υποστήριξη υψηλού επιπέδου γνώσεων και επαγγελματικής 

αποτελεσματικότητας μεταξύ του προσωπικού πληροφοριών πτήσης. 

Να συνεργάζεται στενά με διεθνείς και εθνικές αεροπορικές αρχές και ιδρύματα σχετικά με 

την Υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων. 

 

Αποστολή της IFISA 

Η προώθηση του επαγγελματικού status της Υπηρεσίας Πληροφοριών Πτήσεων, για την 

ενίσχυση του κύρους της και για την προώθηση της αεροπορικής ασφάλειας τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 

Οργάνωση 

Ο Προέδρος της IFISA είναι Δανός, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας είναι Γερμανοί, ο Γραμματέας 

είναι Καναδός και τα δύο μέλη είναι ένας Έλληνας (ο δικός μας Κώστας Σκιαδάς) και ένας 

Πολωνός. Η IFISA έχει 16 εθνικά συνδικάτα ως πλήρη μέλη και πολλά άλλα εταιρικά και 

συνδεδεμένα μέλη.   

 

Σεμινάρια 

Όσον αφορά τα Διεθνή Σεμινάρια της IFISA αυτά γίνονται σε διαφορετικό κράτος κάθε χρόνο 

πλην του 2020 που ακυρώθηκε και του 2021 που έγινε ως webinar λόγω covid-19. 

 

Το φετινό Σεμινάριο αποφασίστηκε τελικά να γίνει στην Ρόδο και στους χώρους του 

Ξενοδοχείου Rhodes Bay. 

Ο Σύλλογος μας, άτυπα ως οικοδεσπότης βοήθησε στην επιτυχή διεξαγωγή του Σεμιναρίου 

και επιχορήγησε και δύο μέλη του Συλλόγου συναδέλφους AFISO που εργαζόμαστε στο 

αεροδρόμιο Διαγόρας καλύπτοντας το κόστος συμμετοχής μας στο Σεμινάριο.     

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ένα θετικό γεγονός και προσωπικά για κάθε συνάδελφο 

αλλά και για τον Σύλλογο αφού στην ουσία ανοίγει μια πόρτα επικοινωνίας και πληροφοριών 

ανάμεσα στους AFISO της Ελλάδας και αυτούς της Ευρώπης της Αμερικής και της Ασίας. Η 

Πληροφορία, η κατοχή και η αξιοποίηση της, η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, είναι αναμφισβήτητα πολύτιμο αγαθό ή και εργαλείο, 

ειδικά αυτή την δύσκολη εποχή Εθνικά και Διεθνώς.  

Ο Σύλλογος μπορεί και πρέπει να συνεχίσει τις στενές επαφές με την IFISA και πιθανόν και 

με άλλες οργανώσεις σχετικές με τα καθήκοντα που ασκούμε οι AFISO της Ελλάδας και να 

συνδράμει κάθε χρόνο ώστε κάθε φορά διαφορετικοί συνάδελφοι να συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες της IFISA και να αναπτυχθεί έτσι και να συνεχιστεί μια ακόμα πιο στενή 

σχέση συνεργασίας για την υποστήριξη των συμφερόντων του κλάδου. 

 

Θέματα και ενημερώσεις 

Τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου θα τις βρείτε στο πιο κάτω link: 

http://ifisa.info/stayinformed2022/seminar-presentations/ 



Παρουσίασαν θέματα σχετικά με τον Τομέα τους εκπρόσωποι των : 

IFATCA, IFATSEA, ICAO και EASA.  

Σχετικά με την Εκπαίδευση και την δική τους οπτική και μεθοδολογία παρουσίασαν θέματα 

οι: DFS, GATE AVIATION και ENTRY POINT NORTH. 

 

Ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις έγιναν: 

Η οπτική ενός πιλότου σχετικά με το AFIS και το ENROUTE FIS. (Στην Ελλάδα γίνεται από ΕΕΚ 

/ FIC). 

UTM unmanned traffic management, (DRONES), από την PANSA (Πολωνική Υπηρεσία 

Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας), ένα κράτος με πολύ μεγάλη κίνηση μη επανδρωμένων και πολύ 

καλή οργάνωση και παρακολούθηση τους (στα κινητά τους live). 

Τέλος έγινε μια παρουσίαση από εκπροσώπους της DFS για το centralization των υπηρεσιών 

FIS (FIC), της Γερμανίας, τις προκλήσεις και τα θετικά σημεία της οργάνωσης ενός κεντρικού 

FIC. 

 

Συμπεράσματα 

Πραγματοποιήθηκαν δύο επιμέρους συζητήσεις workshops και συγκεντρώθηκαν τα 

αποτελέσματα σχετικά με την Εκπαίδευση FIS/AFIS και τα θέματα που προκύπτουν από την 

διαχείριση των μη επανδρωμένων και την αλματώδη αύξηση της κίνησης τους τα τελευταία 

χρόνια.   

 

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα χρησιμοποιηθούν από την IFISA 

προς τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, σε μια προσπάθεια να επηρεάσει όσο 

έχει δυνατότητα, για την βελτίωση του υπάρχοντος (ή και δημιουργία όπου χρειάζεται), 

κανονιστικού πλαισίου.   

 

Σε γενικές γραμμές η IFISA είναι μια νεαρή οργάνωση που ξεκίνησε από χώρες της βόρειας 

Ευρώπης πριν λίγα χρόνια και βρίσκεται ακόμα στα πρώτα βήματα καθιέρωσης και 

αναγνώρισης της αφενός από τις εθνικές οργανώσεις – σωματεία FISO και αφετέρου από 

τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (ICAO – EASA κλπ), αλλά και από τις άλλες 

Οργανώσεις των ATCO / ATSEP οι οποίες λειτουργούν ήδη από 10ετίες και έχουν αναπτύξει 

ισχυρούς μηχανισμούς Lobbying (συνηγορία στην Ελληνική), μέσα σε όλους του Διεθνείς και 

Εθνικούς Οργανισμούς, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν καταστάσεις ευνοϊκά προς τα μέλη 

τους. 

Έτσι γίνεται κατανοητό πως οι Εθνικοί επαγγελματικοί κλάδοι π.χ. ATCO / ATSEP αποκτούν ή 

κατακτούν επαγγελματική καταξίωση, ασφάλεια και οικονομικά οφέλη.  

Π.χ. η επιτυχία της συμπερίληψης της εκπαίδευσης των ATSEP στον EU 2017/373, 

(ATSEP.OR.105 Πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης της επιχειρησιακής επάρκειας), 

ήταν εκτός των άλλων και μια επαγγελματική κατάκτηση για την οποία δούλεψαν για πολλά 

χρόνια οι φίλοι μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω της IFATSEA. 

Αντίστοιχα οφείλουμε να πούμε ότι γίνεται προσπάθεια από την πλευρά της IFISA για 

αναγνώριση και θεσμική περιγραφή του έργου FISO προς την EASA και ICAO χωρίς ακόμα 

σοβαρά αποτελέσματα. Παράδειγμα είναι το update του AFIS MANUAL από τον ICAO έχει 

βαλτώσει 5-6 χρόνια και δεν αναμένεται να είναι έτοιμο πριν ακόμα δύο χρόνια. Επιπλέον σε 

ερώτηση του προέδρου της IFISA, προς τον εκπρόσωπο της EASA σχετικά με το αν υπάρχει 

έστω και σαν σκέψη η επίσημη περιγραφή του έργου του AFIS και η συμπερίληψη του σαν 

έργο ATS δεν δόθηκε καμία απάντηση. 
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