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Ο ειεγθηήο ελαέξηαο θπθινθνξίαο νξγαλώλεη ηελ θίλεζε ησλ αεξνζθαθώλ, ζηνλ αέξα, 
όηαλ πξνζγεηώλνληαη θαη ζην έδαθνο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ξαληάξ θαη αζύξκαην. Δξγάδεηαη θπξίσο ζηα θεληξηθά αεξνδξόκηα, ζε 
θέληξα ειέγρνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα πιεξώκαηα ησλ αεξνζθαθώλ 

γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθαιή θαη γξήγνξε ξνή ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Μεξηθνί 
εηδηθεύνληαη ζην γεληθό έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο πέξα από ηα όξηα ηνπ αεξνδξνκίνπ, 
θαζώο ηα αεξνπιάλα πεηνύλ πάλσ από ην δηεζλή ελαέξην ρώξν. 

Καζήθνλ ηνπ είλαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο πηιόηνπο (κε αζύξκαην, όρη πξόζσπν κε 

πξόζσπν), επηιύεη δηάθνξεο πεξηπηώζεηο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, παρέτονηας 
πληροθορίες ζηο αεροζκάθος και είναι σπεύθσνος για ηο φράριο εργαζίας 

ζηο αεροδρόμιο, δίνει άδεια και διαηαγές απογείφζης, προζγείφζης και 

πηήζης ζε ζσγκεκριμένο συόμεηρο, κηλ. 

Ο Έιεγρνο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (ΔΔΚ) είλαη δηεζλήο ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη 
ζηνπο αεξνλαπηηινκέλνπο κε θύξην ζθνπό ηελ δηαηήξεζε απνζηάζεσλ αζθαιείαο 
κεηαμύ ησλ πηήζεσλ θαη δεπηεξεύνληα ζθνπό ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ 
ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ, όπσο ζπλζήθεο θαηξνύ, δηαζεζηκόηεηα βνεζεκάησλ 
λαπηηιίαο θαη θαηάζηαζε αεξνδξνκίσλ. Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απώιεηαο επαθήο κε 
θάπνηα πηήζε επί ππνζεηηθνύ ή δηαπηζησκέλνπ θηλδύλνπ γη απηήλ, πξνβαίλεη άκεζα ζε 
ζπλέγεξζε δηαδηθαζηώλ κε ζθνπό ηελ παξνρή βνήζεηαο ή έξεπλαο. Ο ζπλήζεο δηεζλήο 
όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γη απηήλ ηελ ππεξεζία είλαη ATC (Air Traffic Control). 
Τν ζύλνιν ησλ βνεζεηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ εληζρύνπλ ην παξαπάλσ βαζηθό έξγν , 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Διέγρνπ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο, πεξηγξάθνληαη από ηνλ 
πεξηεθηηθό όξν ATS (Air Traffic Services) θαη ελίνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα απνδίδνληαη 

θαη κε ηνλ γεληθό όξν Υπεξεζίεο Αεξνλαπηηιίαο.  Μεηά ην 1990, αξρήο γελνκέλεο απ ηνλ 

Δπξσπατθό ρώξν, ην Eurocontrol ίδξπζε κηα πξόζζεηε ππεξεζία ε νπνία 
πξναπνθαζίδεη γηα ηελ ώξα αλαρώξεζεο θάζε πηήζεο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ελαέξην 
Δπξσπατθό ρώξν κε ζθνπό λα πεξηνξίζεη ζε όξηα αζθαιείαο ηνλ αξηζκό πηήζεσλ ζε 
θάζε πεξηνρή πνπ αζθείηαη ΔΔΚ.  

Η ππεξεζία απηή είλαη γλσζηή κε ηνλ αγγιηθό όξν CFMU (Central Flow Control 
Management Unit ) ε νπνία έθηνηε δξα ζαλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ (Δπξσπατθνύ) 
ζπζηήκαηνο ΔΔΚ. 
Δπί πιένλ έρνπλ νξγαλσζεί αλαγθαίεο ππεξεζίεο πνπ δξνπλ παξάιιεια κε ηελ ΔΔΚ 
γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε θαη δηαλνκή ησλ πνιιαπιώλ πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη αλαγθαίεο 
λα δηαηίζεληαη πξνο ηνπο πηιόηνπο ζε κόληκε, επνρηαθή ή παξνδηθή βάζε. Αθόκα 
ιεηηνπξγνύλ ππεξεζίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ζπληήξεζε θαη εθαξκνγή 
πνιύπινθσλ θαη εληειώο εμεηδηθεπκέλσλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ, ζρεδηαζκνύ 
ελαεξίνπ ρώξνπ θαη ηεξήζεσο πνιιώλ εηδηθώλ θαλνληζκώλ αζθαιείαο. Έλαο 
γεληθόηεξνο δηεζλήο όξνο πνπ πεξηιακβάλεη όιεο απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ν ATM 
(Air Traffic Managament), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε εθείλνλ ηνπ ATC θαη 
ζπρλά γηα ην πιαηύ θνηλό ηαπηίδεηαη καδί ηνπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Eurocontrol


 
 

 

 

 

Οη πξώηνη δηεζλείο αεξνδηάδξνκνη 

Μεηαπνιεκηθά ε Αγγιία ήηαλ ε πξώηε Δπξσπατθή ρώξα ζηελ νπνία νη ππεξεζίεο ΔΔΚ 
μεθίλεζαλ κηα ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε θαη ηππνπνίεζε. Ιδξύζεθε θέληξν ΔΔΚ, 
θαζηεξώζεθαλ ηνπηθνί θαλνληζκνί, παξόκνηνη αλ θη όρη πάληα ηαπηόζεκνη κε εθείλνπο 
ζηηο ΗΠΑ, θη ηδξύζεθαλ νη πξώηνη Δπξσπατθνί αεξνδηάδξνκνη. Η ράξαμή ηνπο πάλσ 
ζηνλ ράξηε έγηλε κε έγρξσκα κνιύβηα (ζαλ καξθαδόξνη) θη νλνκάζηεθαλ κε βάζε ην 
πξώην γξάκκα ηνπ ρξώκαηνο θη έλαλ αξηζκό κεηά , πρ B1 απ ην Blue θαη ην 1 , G12 
απ ην Green θαη ην 12 θ.ν.θ. Σρεδόλ όινη πνπ ραξάρηεθαλ ηόηε επηδνύλ σο ηηο κέξεο 
καο θη εθηείλνληαη πνιύ πέξαλ ηηο Δπξώπεο κε ραξαθηεξηζηηθό ηνλ A1 (Amber + 1 ) , ν 
πξώηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε, πνπ θηάλεη απ ηελ Αγγιία σο ηελ …Ιλδία. 

 Τελ Διιάδα δηαζρίδνπλ κεξηθνί από απηνύο ηνπο πνιύ πξώηνπο δηαδξόκνπο, όπσο ν: 

 B1 : Γηαηξέρεη ηελ Αγγιία, Οιιαλδία, Γεξκαλία θηάλνληαο ζηα βόξεηα ζύλνξά 
καο θαη κεηά αθνινπζεί ηελ δηαδξνκή Θεζζαινλίθεο, Σθνπέινπ, Αζήλαο, 
Μεζάλσλ, Παιαηνρώξαο Κξήηεο θαη θαηαιήγεη ζηε Ληβύε 

 A14 : Ξεθηλάεη απ ην Μηιάλν, θηάλεη ζην Μπξίληεδη θη αθνινπζεί ηελ δηαδξνκή 
Κέξθπξα, Αξαμν, Τξίπνιε, Μήιν, Σεηεία θαη θαηαιήγεη ζηε Μέζε Αλαηνιή 

 k.ν.θ. 

Από ηόηε ε πξνζζήθε πνιύ πεξηζζνηέξσλ δηαδξόκσλ ζε κεγάιε αθζνλία επέβαιε ηε 
ρξήζε γξακκάησλ πνιύ πέξα ησλ αξρηθώλ ησλ ρξσκάησλ νπόηε ην ρξώκα δελ 
αλαθέξεηαη πιένλ θαζόινπ ζηελ νλνκαζία ηνπο. Δπίζεο ν ελαέξηνο ρώξνο 
ραξαθηεξίζηεθε ζε Καηώηεξν θη Αλώηεξν κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ην ύςνο ησλ 
20.000-24.000 πνδώλ ζηελ Δπξώπε θαη 18.000 ζηηο ΗΠΑ, δηαρσξίδνληαο ζεσξεηηθά 
ηνλ ρώξν ησλ πιένλ αξγώλ θη ειαθξώλ πηήζεσλ θη εθείλν, ηνλ Αλώηεξν, πνπ 
επξόθεηην λα θπξηαξρεζεί απ ηα ηαρύηεξα λέα αεξησζνύκελα επηβαηεγά αεξνπιάλα. 

Βηβιηνγξαθία: 
el.wikipedia.org/.../Έιεγρνο_Δλαέξηαο_Κπθινθνξίαο - 

 

 

 


