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Εηήζια έκθεζη πεπραγμένων έηοσς 2014

Η Εθνική Αρτή σνηονιζμού Πηήζεων (ΕΑΠ) σο λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζπλεζηήζε κε ην λ.4233/2014
θαη απνηειεί ηνλ Εζληθφ πληνληζηή Πηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
95/1993/ΕΟΚ. Η ΕΑΠ ππνθαηέζηεζε ηελ Αξρή πληνληζκνχ Πηήζεσλ (ΑΠ)
ηνπ λ.3534/2007 ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ
θαη ε νπνία θαηαξγήζεθε.
κοπός ηης Αρτής είλαη ε θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ρξήζεο
(slot) ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηνπο αεξνκεηαθνξείο
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία ηεξψληαο ηηο αξρέο
ηεο δηαθάλεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα
ηεο δηαδηθαζίαο.
Αρμοδιόηηηες ηης Αρτής
Η Αξρή:
α.
Αζθεί θαζήθνληα πξνγξακκαηηζηή θαη ζπληνληζηή φισλ
ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο.
β.
Παξαθνινπζεί
ηε
ζπκκφξθσζε
ησλ
πξαγκαηνπνηνχκελσλ πηήζεσλ ησλ αεξνκεηαθνξέσλ κε ηνπο ρξφλνπο
ρξήζεο πνπ ηνπο δηαηίζεληαη.
γ.
Εθπξνζσπεί ηελ Ειιάδα σο Εζληθφο πληνληζηήο
Πηήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε θάζε άιιν αξκφδην
δηεζλή νξγαληζκφ, θαζψο θαη ζηηο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο.
δ.
πλεξγάδεηαη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο κε αληίζηνηρεο
αξρέο, πξφζσπα, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή.
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ε.
πλεξγάδεηαη κε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή θαη άιινπο
πληνληζηέο Πηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα
ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δξάζεσλ.
ζη.
πιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ηελ απνζηνιή.
(αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ.4233/14)
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 95/1993/ΕΟΚ νη δηαζέζηκνη ρξφλνη ρξήζεο
(slots), ζηα είκοζι ηρία (23) «ζσνηονιζμένα» αεροδρόμια ηης επικράηειας,
καηά ηη θερινή περίοδο θαη ελφο (1) γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαζνξίδνληαη
ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδεη ε ΤΠΑ φπσο:
α.
β.
γ.
δ.

Η ελαέξηνο θπθινθνξία,
Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο αεξνζθαθψλ,
Ο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ θαη
Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αεξνδξνκίσλ,

θαηαλέκνληαη δε απφ ηελ ΕΑΠ ζηνπο αηηνχληεο αεξνκεηαθνξείο σο
άδεηεο ρξήζεο ηεο αεξνιηκεληθήο ππνδνκήο γηα πξνζγείσζε θαη απνγείσζε
γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ πνπ δεηεζήθαλ.
Πίλαθαο κε ηα ζπληνληζκέλα αεξνδξφκηα θαη θαηεγνξία ζπληνληζκνχ
φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΙΑΣΑ.

City (Airport)
Chania
Chios
Corfu
Heraklion
Kalamata
Karpathos
Kavala
Kefallinia
Kithira
Kos
Lemnos
Mikonos
Mytilene
Patras
Preveza
Rhodes
Samos
Siteia
Skiathos

Airport
Code
CHQ
JKH
CFU
HER
KLX
AOK
KVA
EFL
KIT
KGS
LXS
JMK
MJT
GPA
PVK
RHO
SMI
JSH
JSI

SCR
SMA
Level 3 Level 2
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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Notes
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
summer only
7
7
7
7
7
7
7
7

City (Airport)
Thessalonika
Thira
Volos
Zakinthos

Airport
Code
SKG
JTR
VOL
ZTH

SCR
SMA
Level 3 Level 2
Yes
Yes
Yes
Yes

Note 7

Summer season only, Level 1 for Winter season

Notes
no note
7
7
7

Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε Αξηζ. νηθ. 23631/1521 (ΦΕΚ 230/24 Απξ.
2014) δηνξίζηεθαλ ν Πρόεδρος και ηα μέλη ηης ΕΑΠ γηα ηξία (3) έηε σο
αθνινχζσο:
α. Πξφεδξνο, Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο, Απηρνο (Ι) ε.α. θαη
β. Αιεβηδφπνπινο ηαζηλφο, ππάιιεινο ΤΠΑ,
γ. αβξάκεο Άγγεινο, ζπληαμηνχρνο ΤΠΑ,
δ. Παπαδφπνπινο Μηραήι, Απηρνο (Ι) ε.α.
ε. Κνχηξαο Ισάλλεο, Τπνπηέξαξρνο (Μ) ε.α. σο κέιε.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ
Με ην δηνξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Δ θαη
ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο δηαπηζησκέλεο δπζιεηηνπξγίεο ηεο πξψελ Αξρήο
(ΑΠ) απνθαζίζηεθαλ νη αθφινπζεο άκεζεο θαη απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο, ήηνη:
α. χληαμε Καλνληζκνχ Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Δηαρείξηζεο,
β. Έλαξμε δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ,
γ. Αληηθαηάζηαζε Λνγηζκηθνχ,
δ. Πιήξε ελεξγνπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο,
ε. Επηβεβαίσζε ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο,
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο
θαη,
ζη. Δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
ην παξαπάλσ πιαίζην δξάζεσλ θαη εληφο ηηο πξνζεζκίαο πνπ έζεζε
ν λφκνο ζπληάρζεθε θαη δεκνζηεχζεθε ν Καλνληζκφο Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
θαη Δηαρείξηζεο ν νπνίνο έηπρε ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ηφζν ηνπ
επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ φζν θαη ησλ Επξσπατθψλ ζρεηηθψλ ζεζκψλ.
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Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΕΑΠ ζπγθιήζεθε 20 θνξέο εληφο ησλ 8
κελψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο ιακβάλνληαο απνθάζεηο γηα ρξνλίδνληα
ζνβαξά επηρεηξεζηαθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα.
ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Με ην δηνξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Αξρήο θαη ακέζσο
κεηά ηηο πξψηεο ελεκεξψζεηο άξρηζε ε ζχληαμε ηνπ Καλνληζκνχ Εζσηεξηθήο
Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο. Με ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Καλνληζκνχ ε ΕΑΠ
πξνέβεη ζε ελέξγεηεο αξκνδηφηεηάο ηεο κε ζηφρν ηελ άκεζε έλαξμε ησλ
δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ΙΔΑΥ.
πγθεθξηκέλα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΟΜΕΔΙ αηηήζεθε ηελ
πξνβιεπφκελε, απφ ην λφκν, έγθξηζε ηεο Επηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006. Σν
αίηεκα ηεο Αξρήο εγθξίζεθε ζηηο 18 Δεθ. 2014 θαη αθνξνχζε ζπλνιηθά
δεθαπέληε (15) εξγαδφκελνπο θαη έλαλ (1) λνκηθφ ζχκβνπιν εθ ησλ νπνίσλ
ηξία (3) άηνκα κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο. Οη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ
πξφζιεςε ηνπ απαηηνχκελνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλεζηάιεζαλ ιφγσ ηεο
πξνθήξπμεο ησλ εθινγψλ ηεο 25 Ιαλνπαξίνπ 2015.
Επηζεκαίλεηαη φηη ε ΕΑΠ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ιεηηνχξγεζε
ρσξίο κφληκν πξνζσπηθφ θαη ην επηρεηξεζηαθφ έξγν ηεο Αξρήο (δηαρείξηζε
slots) ππνζηεξίρζεθε κε ζπκβάζεηο έξγνπ κηθξήο δηάξθεηαο απφ εμσηεξηθνχο
ζπλεξγάηεο νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ ήηαλ ζπληαμηνχρνη ηεο πξψελ
Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο κε κεγάιε εκπεηξία ζην ζπληνληζκφ θαη
πξνγξακκαηηζκφ ησλ πηήζεσλ. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ ππήξρε ζρέζε
εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ή ζπλερνχο παξνπζίαο ησλ πληνληζηψλ ζηελ Αξρή
θαη φηη δελ ήηαλ δπλαηή ε θάιπςε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο ηνπ Καλνληζκνχ
95/1993/ΕΟΚ, Άξζξν 4 Παξα. 5, γηα ηε δπλαηφηεηα παξνρήο slot θαη εθηφο
σξαξίνπ ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο.
Σν ΤΠΟΜΕΔΙ αλαγλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο ηεο ΕΑΠ
δηέζεζε έλα ππάιιειν ηνπ ζηελ Αξρή, απφ ην επηέκβξην ηνπ 2014.
ε φηη αθνξά ζηε ζηειέρσζε ηεο Αξρήο νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
πξνρψξεζαλ αξθεηά αιιά δελ επεηεχρζε ν ζηφρνο ηεο πξφζιεςεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ΙΔΑΥ εληφο ηνπ 2014 ψζηε λα εθπαηδεπηεί ζην λέν ινγηζκηθφ
ζχζηεκα θαη λα απνθηήζεη εκπεηξία απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.
Επηζεκαίλεηαη φηη ε Αξρή θαηά ην 2014 ιεηηνχξγεζε ρσξίο Δηνηθεηηθφ
Πξνζσπηθφ.
Απφ ηα αλσηέξσ ζπλεπάγεηαη ζε φ,ηη αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο
Αξρήο ππήξμε ζνβαξφ πξφβιεκα, ηφζν ζηελ πνζνηηθή φζν θαη ζηελ πνηνηηθή
ηνπ ζηειέρσζε, ην νπνίν αλακέλεηαη λα επηδεηλσζεί ζην κέιινλ φζν ζα
θαζπζηεξεί ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο θαη έσο φηνπ
απνθηεζεί ε απαηηνχκελε εκπεηξία.
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Σν γεγνλφο φηη ε Αξρή κπφξεζε λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν ηεο έγθεηηαη
ζηνλ επαγγεικαηηζκφ, ην αίζζεκα επζχλεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο
θαη ζηε ζπλερή πξνζπάζεηα ηνπ Δ λα ακβιχλεη ηα ζπλερψο εκθαληδφκελα
πξνβιήκαηα θαηά ην δπλαηφ θαιχηεξν ηξφπν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ε φηη αθνξνχζε ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΑΠ πξέπεη λα
επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα:
α. Δελ είρε ππνβιεζεί πξνυπνινγηζκφο γηα ην έηνο 2014,
β. Δελ είρε εηζπξαρζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησ αληαπνδνηηθψλ Σειψλ
πληνληζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Πηήζεσλ (ΣΠΠ) ηνπ λ. 3933/11 (άξζξν
29), πνπ αθνξνύζε ηα έηε 2010-2013. Τν αλείζπξαθην πνζό αλέξρεηαη
πεξίπνπ ζην 1.640.000,00€. Τα ΤΣΠΠ έπξεπε λα είραλ εηζπξαρζεί από ηελ
ΑΣΠ ηα πξνεγνύκελα έηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΥΠΑ.
γ. Τν Λνγηζηηθό ππόινηπν ζην Λνγαξηαζκό ηεο Αξρήο ν νπνίνο ηεξείηαη
ζηελ Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο ην Μάην ήηαλ 428.644,87€.
Η ΕΑΣΠ πξνέβεη ζε θαηάξηηζε ζύκβαζεο κε Λνγηζηηθό γξαθείν γηα ηελ
έθδνζε ησλ Φξεσζηηθώλ Σεκεησκάησλ (Φ.Σ) εηώλ 2010-2013. Η
ζπγθέληξσζε ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ρξέσζεο νινθιεξώζεθε ην
Δεθέκβξην ηνπ 2015 θαη πξνγξακκαηίζζεθε ε απνζηνιή 348 ΦΣ, έθαζην ησλ
νπνίσλ πεξηιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή πεξίνδν 2010-2013, γηα ην ηέινο ηνπ
Ιαλνπαξίνπ 2015.
Σε όηη αθνξά ηα ΤΣΠΠ έηνπο 2014 ε ΕΑΣΠ εμέδσζε 387 ΦΣ θαη ηα
απέζηεηιε ζηνπο ππόρξενπο ηκεκαηηθά, αξρήο γελνκέλεο από ην Σεπηέκβξην
θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο. Έσο ηελ 31 Δεθεκβξίνπ είρε
εηζπξαρζεί ην 31.8% ησλ ΤΣΠΠ έηνπο 2014.
Σην ηέινο ηνπ έηνπο ην ινγηζηηθό ππόινηπν ζην ινγαξηαζκό ηεο Αξρήο
ήηαλ 384.389.98€.
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Σηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη γξαθηθή παξάζηαζε κε ηελ θίλεζε
ηνπ ινγηζηηθνύ ππνινίπνπ θαζ’ όιν ην έηνο.

Κίνηςη Υπολοίπου 2014
600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
Υπόλοιπο

200.000,00 €
100.000,00 €
- €
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Σηνλ παξάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη γξαθηθή παξάζηαζε κε ηα έζνδα ηεο
Αξρήο θαζ’ όιν ην έηνο. Επηζεκαίλεηαη ε ξαγδαία αύμεζε ησλ εζόδσλ κεηά
ηελ απνζηνιή ησλ ΦΣ πνπ αθνξνύζαλ ηα ΤΣΠΠ έηνπο 2014.

Διάγραμμα Πληρωμών ΤΣΠΠ
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Διάγραμμα Πληρωμών

60000

Γραμμική (Διάγραμμα
Πληρωμών)

40000
20000
0
Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ επ Οκτ Νοε Δεκ
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Επηζεκαίλεηαη όηη ε κε έθδνζε ΦΣ, θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε, είρε σο
απνηέιεζκα λα ζεσξήζνπλ δεδνκέλν νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο όηη δελ είραλ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ΤΣΠΠ θαη λα αληηδξνύλ ζηελ απνζηνιή ησλ ΦΣ από
ηελ ΕΑΣΠ.
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη πξνθαλήο ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο
εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο ησλ ΤΣΠΠ πξνο ηελ Αξρή θαη ησλ εθπξόζεζκσλ ΦΣ
θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Μόλν ην 31,8% ησλ ΤΣΠΠ θαηεβιήζε εκπξόζεζκα.

Κατανομή ΤΣΠΠ
140000
120000

133.344,70 €
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ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ
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ΕΜΠΡΟΘΕΜΗ

60000
56.638,60 €

40000
20000
0
ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ

ΕΜΠΡΟΘΕΜΗ

Γηα ηελ αλαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο απαηηήζεθε θαηαθόξπθε αύμεζε ηνπ
απαηηνύκελνπ έξγνπ γηα ηελ είζπξαμε γεγνλόο ην νπνίν εμάληιεζε ηα όπνηα
απνζέκαηα δηνηθεηηθνύ δπλακηθνύ δηέζεηε ε Αξρή.

Γηα ηελ νινθιεξσκέλε άπνςε επί ηνπ ινγηζηηθνύ ππνινίπνπ ηεο Αξρήο
πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ππόινηπν νθεηιήο 54.493,20€ ηνπ ΔΑΑ πξνο ηελ
Αξρή ζπκςεθίδεηαη κε ην ελνίθην ησλ γξαθείσλ ηεο Αξρήο θαη όηη ε ΥΠΑ δελ
έρεη θαηαβάιεη ηα αλαινγνύληα ΤΣΠΠ έηνπο 2014 πνζό πνπ αλέξρεηαη, γηα ηα
πξώηα 3 ηξίκελα, ζηηο 346.920,5€.
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ΛΟΓΙΜΙΚΟ – ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Η ΕΑΠ ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηφζν ηηο παξαηεξήζεηο ησλ
πληνληζηψλ φζν θαη ηηο επηζεκάλζεηο ησλ Δηεζλψλ νξγαληζκψλ (EUACA,
IATA, Eurocontrol) ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ ινγηζκηθφ ζχζηεκα ζπληνληζκνχ VSlot απνθάζηζε λα εμεηάζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο
θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ.
Σν Δ, κε ιίαλ πεξηνξηζκέλν νξίδνληα ρξφλνπ ιφγσ ησλ αλειαζηηθψλ
εκεξνκεληψλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ θαζνξίδεη ε ΙΑΣΑ, δήηεζε ηελ
ελεκέξσζε επί πξνγξακκάησλ πληνληζκνχ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ
ειεχζεξε αγνξά θαη ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απαηηήζεηο
ηεο φπσο είραλ δηαηππσζεί ηα πξνεγνχκελα έηε απφ ηελ ΑΠ. Σν
πξφγξακκα ηεο εηαηξίαο PDC «Score» επειέγεη, κε απ’ επζείαο αλάζεζε, σο
ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ Αξρή θαη ππεγξάθεη ζχκβαζε γηα ηέζζεξηο
(4) κήλεο απφ επηέκβξην 2014 έσο ην ηέινο Δεθ. 2014. Η επηζπκία ηνπ Δ
γηα κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ εληφο ηνπ έηνπο δελ θαηέζηεη δπλαηή θπξίσο ιφγσ
έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ
πληνληζκνχ.
Εθκεηαιιεπφκελε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο PDC ε ΕΑΠ
εηζήιζε ζε λέα επνρή κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ
MONITORING, ην νπνίν απνηειεί θαη βαζηθή αξκνδηφηεηα ηεο, θαζψο θαη ηε
δπλαηφηεηα ηνπ “On line Coordination System” (OCS) φπνπ απηνκαηνπνηείηαη,
κεξηθψο, ε θαηαλνκή ησλ slots θαη επηβεβαηψλεηαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο
δηαθάλεηαο.
Ο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ηεο Αξρήο ήηαλ μεπεξαζκέλνο ηφζν ζε
ππνδνκή (hardware) φζν θαη ζε ινγηζκηθφ (software) κε απνηέιεζκα λα
ππνζηεξίδεη νξηαθά ηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ ινγηζκηθνχ. Γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπληνληζκνχ αιιά θαη γηα ηε ζπκκεηνρή
ζην ζπλέδξην ζπληνληζκνχ ηεο ΙΑΣΑ ε Αξρή πξνγξακκάηηζε ζηνρεπκέλεο
ελέξγεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεο εμνπιηζκνχ. πγθεθξηκέλα
πξνκεζεχηεθε λέν Server, Laptop γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο
ΙΑΣΑ, ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνχο θαη κεγαιχηεξεο νζφλεο.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ
πηήζεσλ ησλ αεξνκεηαθνξέσλ κε ηνπο ρξφλνπο ρξήζεο πνπ ηνπο δηαηίζεληαη
(Monitoring) ε Αξρή ππέγξαςε ζχκβαζε παξνρήο ζηνηρείσλ θίλεζεο
αεξνζθαθψλ (Α/Γ – Π/Γ) κε ην “Eurocontrol” θαη απέθηεζε ην ινγηζκηθφ CHMI
& NMIR.
Αποηελεζμαηικόηηηα
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ απαίηεζε ηνπ ζπληνληζκνχ 23 Αεξνδξνκίσλ
(ήηνη ην 24% ηνπ ζπλφινπ ησλ επξσπατθψλ ζπληνληζκέλσλ αεξνδξνκίσλ), κε
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μερσξηζηέο ηδηνκνξθίεο νη νπνίεο δελ ραξαθηεξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ
επξσπατθψλ αεξνδξνκίσλ, ηελ απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε, ηελ ελζσκάησζε
ηνπ λένπ ινγηζκηθνχ, ηελ αλχπαξθηε Δηνηθεηηθή Τπνδνκή θαη ηελ παληειή
έιιεηςε ζηαζεξνχ πξνζσπηθνχ ε ΕΑΠ δηαρεηξίζηεθε ηηο απφ ην λφκν
απνξξένπζεο αξκνδηφηεηέο ηεο κε αλάινγε επηηπρία ππνιείπεηαη φκσο ηεο
πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθήο θάιπςεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, αλαιπηηθά:
Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληνληζκνχ γηα ην Καινθαίξη ηνπ
2014 νινθιεξψζεθε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπληνληζκνχ VSlot. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πληνληζηψλ θάιπςε ηηο φπνηεο αδπλακίεο
ηνπ ζπζηήκαηνο κε επηηπρία.
Η αιιαγή ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπληνληζκνχ ζην
πιένλ εμειηγκέλν ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο PDC “SCORE” έγηλε ζε ρξφλν ξεθφξ
θαη θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία νη απαηηήζεηο ζπληνληζκνχ νη
νπνίεο απαηηνχλην γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2015 ήηαλ
ζηελ θνξχθσζή ηνπο. Η εθπαίδεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ήηαλ
ζηνηρεηψδεο θαη ε άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε θαη βαζηθή εθκεηάιιεπζε
ηνπ ζπζηήκαηνο. Η επηηπρήο αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε άκεζε
εθκεηάιιεπζε ηνπ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θαινθαηξηνχ 2015 νθείιεηαη θαζ’
νινθιεξία ζην δήιν ησλ πληνληζηψλ ηεο Αξρήο θαη ζηνλ θν Scott Owen ηεο
εηαηξείαο PDC.
Η Αξρή κε ην λέν πιένλ ινγηζκηθφ θαη κεηά ηελ ελζσκάησζε /
δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηεξνχζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ V-Slot
θαηφξζσζε λα αληαπνθξηζεί επηηπρία ζηε βαζηθή απαίηεζε γηα ηελ έθδνζε
αμηφπηζησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ (Slot Historic List).
Η Αξρή νινθιήξσζε κε επηηπρία ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ζπκκεηνρή
ηεο ζην Slot Conference ηεο IATA ζηελ Πξάγα.
Η Αξρή έθαλε ηα πξψηα βήκαηα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ On Line
Coordination System (OCS). Με ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπ OCS
αλακέλεηαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο
γηα ηα εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο αηηήκαηα ησλ αεξνκεηαθνξέσλ.
Η Αξρή πξνέβεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αξκνδηφηεηάο
ηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε / ζπκκφξθσζε ησλ πηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο
δηαηηζέκελνπο ρξφλνπο (Slot Monitoring). ην πιαίζην απηφ εληφπηζε 6.199
παξαβάζεηο θαηά ην θαινθαίξη ηνπ 2014 θαη 1.904 παξαβάζεηο θαηά ην
ρεηκψλα 2014-2015 θαη απέζηεηιε αληίζηνηρεο πξνεηδνπνηήζεηο (Warnings)
ζηνπο εκπιεθφκελνπο αεξνκεηαθνξείο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε
απφθαζε ηεο Επηηξνπήο πληνληζκνχ ηξνπνπνίεζε ηελ απηνκαηνπνηεκέλε
απνζηνιή ζηνηρείσλ ζπληνληζκνχ απφ εβδνκαδηαία ζε εκεξήζηα βάζε ψζηε
νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΤΠΑ λα έρνπλ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ
δηαηηζεκέλσλ απφ ηελ Αξρή slots.
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ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ε παξαβάζεηο (Go Shows, No Shows θαη
Off Slot) γηα ην Καινθαίξη 2014 ζε ζρέζε κε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ
απεζηάιεζαλ. Επηζεκαίλεηαη φηη ε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή άξρηζε κε ζηνηρεία
απφ ηελ 1 Ινπλίνπ θαη φηη νη πξνεηδνπνηήζεηο ζπλήζσο αθνξνχλ
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο παξαβάζεσο θαη ζθνπφ έρνπλ λα πξνεηδνπνηήζνπλ
γηα επαλαιακβαλφκελεο θαη ζθφπηκεο παξαβάζεηο ή κεζνδεχζεηο.

TOTAL VIOLATIONS 01JUN14 - 25OCT14
16000

14754

14000
12000
10000
8000
WARNINGS

6000
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3418
1781

2000
0

1057

0

0
GOSHOWS

NOSHOWS

OFFSLOT

ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ησλ παξαβάζεσλ ζε αληηζηνηρία
κε ην ζχλνιν ησλ νξζψο εθηειεζζέλησλ πηήζεσλ γηα ην Καινθαίξη 2014 (ζε
φια ηα ζπληνληζκέλα αεξνδξφκηα).

TOTAL ADHERENCE
14754; 7% 01JUN14 - 25OCT14
1781; 1%

NOSHO
WS

CHART COVERS BASELINE ONLY MOVEMENTS: 217928
201393; 92%
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ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ε παξαβάζεηο (Go Shows, No Shows θαη
Off Slot) γηα ην Υεηκψλα 2014 (αεξνδξφκην Θεζζαινλίθεο) ζε ζρέζε κε ηηο
πξνεηδνπνηήζεηο πνπ απεζηάιεζαλ. Επηζεκαίλεηαη φηη νη πξνεηδνπνηήζεηο
ζπλήζσο αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο παξαβάζεσο θαη ζθνπφ έρνπλ λα
πξνεηδνπνηήζνπλ γηα επαλαιακβαλφκελεο θαη ζθφπηκεο παξαβάζεηο ή
κεζνδεχζεηο.
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13

OFFSLOT

ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ησλ παξαβάζεσλ ζε αληηζηνηρία
κε ην ζχλνιν ησλ νξζψο εθηειεζζέλησλ πηήζεσλ γηα ην Υεηκψλα 2014
(αεξνδξφκην Θεζζαινλίθεο).

456; 3%

613; 4%

NOSHOWS
OFFSLOT
ADHERENT

MOVEMENTS IN CHART: 15484
TOTAL MOVEMENTS: 15855

14415; 93%
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ηνλ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ην επηρεηξεζηαθφ έξγν ηεο Αξρήο, ηα slots
ηα νπνία δηαηέζεθαλ θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 2014 αλά ζπληνληζκέλν
αεξνδξφκην, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά (ICAO), ζπλνιηθά 223,044 slot. Σε
κεγαιχηεξε θίλεζε πάλσ απφ 30.000 slots είραλ ην Ηξάθιεην, ε Ρφδνο, ε
Θεζζαινλίθε, θαη πάλσ απφ 15.000 slots ε Κέξθπξα, ηα Υαληά θαη ε Κσο.

Movements
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25.000

ηνλ πίλαθα “Movements as of 31 Jan” απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε ησλ slot
πνπ δηαηεξήζαλ νη εηαηξείεο ζην “Use it or Lose It” θαηά ηα έηε 2013, 2014 θαη
2015. ε φια ηα αεξνδξφκηα παξαηεξήζεθε αχμεζε γηα ην 2014 νη νπνία
ζπλνιηθά έθζαζε ζηα 238.405 slots έλαληη 205,351 slots ηνπ 2013, αχμεζε
ηεο ηάμεσο ηνπ 16%.
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Η Αξρή πιένλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο έξγνπ ππνζηήξημε, παξέρνληαο
ζηνηρεία ζπληνληζκνχ, θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο φπσο ηελ Σξάπεδα ηεο
Ειιάδνο θαη ην χλδεζκν Ειιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Επηρεηξήζεσλ.

Διαθάνεια - Οσδεηερόηηηα
ην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ε Αξρή απέζηεηιε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε
πξνο ηελ EUACA γηα ηελ ελεκέξσζε επί ησλ ζηνηρείσλ ζπληνληζκνχ ησλ
ειιεληθψλ αεξνδξνκίσλ (read only) ησλ Portals OCS θαη eAirportslot.aero.
Επίζεο ηξνπνπνίεζε ην πξφγξακκα ηεο απνζηνιήο ησλ ζηνηρείσλ
ζπληνληζκνχ απφ εβδνκαδηαίν ζε απηνκαηνπνηεκέλε θαζεκεξηλή απνζηνιή.
Με ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο «SCORE/OCS» θαη ιακβάλνληαο ππ’
φςηλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ, νη αεξνκεηαθνξείο δχλαληαη λα απνθηήζνπλ ηελ
εηθφλα ελφο εθάζηνπ ζπληνληζκέλνπ αεξνδξνκίνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
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Με ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αξρήο νη
ελδηαθεξφκελνη έγηλαλ θνηλσλνί ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδεη ε Αξρή
θαζψο θαη ησλ φπνησλ αιιαγψλ.
Οη φπνηεο αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο
θνηλνπνηνχλην άκεζα κέζσ email ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο
(αεξνκεηαθνξείο, ΙΑΣΑ, θιπ).
Η ΕΑΠ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ
εκπιεθφκελσλ Δηεζλψλ Οξγαληζκψλ (EUACA, IATA, Eurocontrol) ζπγθάιεζε
ζπζθέςεηο ζηελ έδξα ηεο θαη ζπκκεηείρε ζε δηεζλή ζπλέδξηα. πγθεθξηκέλα
ζην ζπλέδξην ηεο ΙΑΣΑ ζηελ Πξάγα ηεο δεηήζεθε θαη νξγαλψζεθε απφ ηελ
ΙΑΣΑ μερσξηζηή παξνπζίαζε ηεο Αξρήο ελψ ζην ζπλέδξην ηεο EUACA ζηε
Μάιηα εθπξφζσπνη ηεο Commission δήηεζαλ θαη ηνπο παξεζρέζε μερσξηζηή
ελεκέξσζε απφ ηελ Αξρή.
Με ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε ηνπ On Line Coordination System (OCS)
εθηηκάηαη φηη ην πςειφ επίπεδν δηαθάλεηαο / νπδεηεξφηεηαο πνπ πξνζπαζεί
λα επηηχρεη θαη λα δηαηεξήζεη ε Αξρή θαη νη πληνληζηέο ηεο ζα επηβεβαησζεί
πεξαηηέξσ.

Οινθιεξψλνληαο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Αξρή είηε σο ΑΠ είηε
σο ΕΑΠ ιεηηνχξγεζε ην 2014 ΥΩΡΙ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ πέηπρε φκσο
λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο ηεο ππνρξεψζεηο φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ
παληειή έιιεηςε παξαηεξήζεσλ εηο βάξνο ηεο θαηά ηηο Επηηξνπέο
πληνληζκνχ πνπ δηνξγαλψλεη ε ΤΠΑ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ λφκν θαη ηνλ
Επξσπατθφ Καλνληζκφ αιιά θαη απφ ηε γεληθή ηθαλνπνίεζε πνπ εμέθξαζαλ
αεξνκεηαθνξείο θαη δηεζλείο θνξείο θαηά ηηο επαθέο πνπ είρε ε Αξρή καδί
ηνπο. Η ΕΑΠ θαηφξζσζε εληφο κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα αλαζηξέςεη
έλα θιίκα δπζθνξίαο έλαληη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζπληνληζκνχ πνπ
εθθξαδφηαλ κε επίζεκεο επηζηνιέο πξνο ην Αξκφδην Τπνπξγείν.
Η αξσγή ησλ πληνληζηψλ γηα ηνλ επηηπρή ζπληνληζκφ 23
Αεξνδξνκίσλ, κε ηδηαηηεξφηεηεο νη νπνίεο δελ ζπλαληψληαη ζε άιιεο
επξσπατθέο ρψξεο (ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ), ηελ επηηπρή πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ ηεο Αξρήο αιιά θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ελφο λένπ ινγηζκηθνχ
ζπζηήκαηνο, εληφο ειαρίζησλ εκεξψλ, ήηαλ πέξαλ ηνπ θαιψο λννπκέλνπ
«θαζήθνληνο». Η απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αίζζεζε επζχλεο ησλ
πληνληζηψλ έλαληη ηεο Αξρήο είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη αλαγλσξίζηεθε απφ
φιεο ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο.
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Η θαζπζηέξεζε πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηε ζχζηαζή
ηεο ΑΠ ην 2007 έσο θαη ζήκεξα θαη κε πηζαλή επηπιένλ θαζπζηέξεζε δξα
σο ηξνρνπέδε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Αξρήο.

Ο Πξφεδξνο
Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο
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