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ΠΡΟΣ:   ΥΠΑ / ΚΑΧΝ   
 
ΘΕΜΑ: Πρόταση αξιοποίησης νέου χώρου στάθµευσης  ελαφρών 

αεροσκαφών  για  17 θέσεις µε προοπτική  για 27 θέσεις. 
 
 Μετά από δικιά σας προτροπή σας υποβάλουµε την δικιά µας πρόταση   για την 
αξιοποίηση του νέου χώρου  στάθµευσης ελαφρών αεροσκαφών αεροδροµίου Σούδας (LGSA) µε 
την οποία δηµιουργούνται 17 θέσεις στάθµευσης ελαφρών αεροσκαφών στην βασική της µορφή µε 
προοπτική επέκτασης τις 27 θέσεις για κάλυψη περιστασιακών αναγκών πχ Αεροράλλυ κτλ. 
 Σε αυτή λάβαµε υπόψιν  την ασφάλεια σε συνδυασµό µε την απλότητα  των χειρισµών στις 
διαδικασίες κίνησης των ελαφρών αεροσκαφών  από και προς τον νέο χώρο στάθµευσης.  
 Συγκεκριµένα λάβαµε υπόψιν µας ότι ένας απλός άνθρωπος (χειριστής) χωρίς ιδιαίτερες 
µυϊκές ικανότητες  θα µπορεί να εκτελεί µόνος του µε άνεση και ασφάλεια τις διαδικασίες 
αναχώρησης και επιστροφής – πρόσδεσης του αεροσκάφους µε το οποίο πέταξε. 
 Επίσης λάβαµε υπόψιν µας και  την κάλυψη «κυκλοφοριακών ριπών» δηλαδή 
περιστασιακών στιγµών άµεσης ανάγκης φιλοξενίας ταυτόχρονα πολλών αεροσκαφών για µικρό 
χρονικό διάστηµα  (π.χ. αεροράλλυ) καθώς επίσης και την δυνατότητα φιλοξενίας ιδιαιτέρας 
σχεδίασης  αεροσκαφών διαφορετικής από τα συνήθη. 
Η άποψη µας  αναλύεται στα παρακάτω   (A, B, Γ) τµήµατα: 
Τµήµα A. Τρόπος στάθµευσης  
Τµήµα Β. Χωροθέτηση  στάθµευσης αναλυµένη σε  πέντε  επίπεδα. 
  Επίπεδο 0ο. Βασική πρόταση 
  Επίπεδο 1ο. Στάθµευση µόνιµων αεροσκαφών. 
  Επίπεδο 2ο Στάθµευση  αεροσκαφών περιστασιακών επισκεπτών. 
                         Επίπεδο 3ο  Προοπτική για ιδιαιτέρας σχεδίασης αεροσκαφών. 
  Επίπεδο 4ο  Προοπτική φιλοξενίας  πολλών αεροσκαφών για µικρό χρονικό 

διάστηµα (Συµµετοχή σε κάποιο αεροράλλυ η  λόγω κάποιων σηµαντικών 
γεγονότων στην περιοχή µας. 

Τµήµα Γ.  Αποθηκευτικοί χώροι (Container µε υλικά άµεσης ανάγκης). 
 
Τµήµα Α. Τρόπος στάθµευσης  
 Νοµίζουµε ότι η στάθµευση των αεροσκαφών πρέπει να είναι µε την «µούρη» προς τον 
διάδροµο κίνησης της πίστας  και επειδή αυτή είναι κατηφορική λόγω απόκλισης  ~0,33ο (η 
ανατολική άκρη της πίστας [περιφερειακός δρόµος] είναι 15 cm χαµηλότερα από την δυτική 
[αεροφράκτες]) τα αεροσκάφη πρέπει να είναι σταθµευµένα στο ανατολικό τµήµα της 
[περιφερειακός δρόµος] µε την ουρά τους προς την µεριά του περιφερειακού δρόµου.  
 Έτσι : 
 Κατά την εκκίνηση δεν θα υπάρχει ανάγκη  χειροκίνητων ελιγµών αλλά το αεροσκάφος θα 
εκκινεί µε δικές του δυνάµεις (κινητήρας σε λειτουργία).  
 Κατά την στάθµευση  ο χειριστής θα µπορεί να κάνει µόνος του όλους τους αναγκαίους 
χειροκίνητους ελιγµούς  χωρίς ιδιαίτερη  µυϊκή δύναµη λόγω της µικρής κατωφέρειας. 
 Στάθµευση µε την µούρη προς τους αεροφράκτες δηµιουργεί επιπροσθέτως σηµαντικό 
κίνδυνο να γίνει ατύχηµα µε πρόσκρουση της προπέλας σε αυτούς.  (Φωτο 3). 
  
Τµήµα Β. Χωροθέτηση  στάθµευσης αναλυµένη σε  πέντε  επίπεδα.                (Σχέδιο  1) 
 Μελετώντας, όσο είχαµε δυνατότητα,  τον υπάρχοντα χώρο και λαµβάνοντας υπόψιν τις 
διαστάσεις των ελαφρών αεροσκαφών  (µήκος ~8µ και πλάτος~10µ)  νοµίζουµε ότι για την ασφαλή 
διαδικασία εισόδου – εξόδου των αεροσκαφών από και προς την πίστα πρέπει να υπάρχει µόνο 
µια σειρά σταθµευµένων αεροσκαφών είτε στην ανατολική πλευρά είτε  στην δυτική πλευρά.  
 Αν τα αεροπλάνα τοποθετηθούν στην ∆υτική πλευρά (αεροφράκτες) τότε θα έχουµε το 
προαναφερόµενο πρόβληµα της ανηφορικής πλευράς.  
 Αν τα αεροπλάνα τοποθετηθούν στην ανατολική πλευρά τότε έχουµε τα πλεονεκτήµατα της 
εύκολης εκκίνησης & χειροκίνητης στάθµευσης αλλά και  της αύξησης των θέσεων στάθµευσης 
διότι η πλευρά αυτή είναι η εξωτερική πλευρά ενός  υποτιθέµενου κυκλικού τόξου που σχηµατίζεται 
στον χώρο στάθµευσης και έτσι έχει µεγαλύτερο διαθέσιµο µήκος.  



 ∆ιαφωνούµε για στάθµευση των αεροσκαφών  σε µια σειρά  η οποία να εναλλάσσεται πότε 
δυτικά και πότε ανατολικά διότι δηµιουργεί σύγχυση στους χειριστές και  η κίνηση των αεροσκαφών 
στον χώρο  στάθµευσης δεν θα είναι ΕΥΘΕΙΑ .  
 Αν τα αεροπλάνα τοποθετηθούν στην ανατολική πλευρά (όπως προτείνουµε) τότε 
δηµιουργείται η εντύπωση ότι κινδυνεύουν από την µεριά του δρόµου.  
 Αυτό αντιµετωπίζεται  µε τους παρακάτω τρόπους :  
 Α) Φροντίζουµε  (µε τις δέστρες που θα τοποθετηθούν) οι άκρες από τις ουρές των 
αεροσκαφών να   απέχουν 1,5 – 2 µέτρα από το τσιµεντένιο διαχωριστικό µε τον δρόµο. 
 Β) Να τοποθετηθούν πακτωµένα ΤΣΟΚ (όπως αυτές που έχουµε στα αεροπλάνα µας αλλά 
πιο φαρδιά  (περίπου 80 – 100 cm) για να εδράζονται αεροπλάνα µε διαφορετική απόσταση µεταξύ 
των βασικών σκελών τους)  (Φωτό 5 & 6)  και  
 Γ) Να τοποθετηθεί µια σωλήνα κατά µήκος της πίστας (στο ύψος των ΤΣΟΚ) ,  για να 
αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος της «κατά λάθος» κύλισης του αεροπλάνου προς τα πίσω (δρόµος). 
(Σχέδιο 9 & Φωτο 1) 
 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 0. (Σχέδιο 1 & 2)  Η Βασική µας πρόταση,  βάση της οποίας γίνεται και η διαγράµµιση. 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 1.     (Σχέδιο 3 & 4)   Στο επίπεδο αυτό υπολογίζουµε τις θέσεις των µόνιµων αεροσκαφών 
που ελλιµενίζονται καθώς και των συχνά ευρισκοµένων στο αεροδρόµιο της Σούδας (πχ SX-ΑSZ).  
Έτσι προτείνουµε τις θέσεις  16, 17, 11 & 12 για τα αεροπλάνα της Αερολέσχης Χανίων τις θέσεις   
6, 7, 8 και 9 για τα υπόλοιπα και την θέση 13 η 14 για το µοτοανεµόπτερο.  
ΕΠΙΠΕ∆Ο 2. (Σχέδιο 5) Στο επίπεδο αυτό υπολογίζουµε τις θέσεις των περιστασιακών 
επισκεπτών  οι οποίες είναι : Θέση 5, 4, 3, 10, 1 & 2 (Η σειρά να είναι κατά προτεραιότητα κάλυψης 
δηλαδή  πρώτα δίνουµε την 5  και µετά την 4  και µετά την 3 κοκ). 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 3. (Σχέδιο 6 & 9 &  10  & Φωτο 5 & 6) Στο επίπεδο αυτό  λαµβάνεται υπόψιν η 
στάθµευση ιδιαιτέρας σχεδίασης αεροσκαφών όπως αφών µε ουραίο τροχό, µοτοανεµόπτερα, 
δικινητήρια κοκ. Για τα αεροπλάνα µε ουραίο τροχό (πχ PIPER CUB) βολεύουν οι θέσεις που 
βρίσκονται στην καµπύλη του χώρου στο Βόρειο άκρο  δηλαδή οι θέσεις 13, 14 & 15. Για τα 
δικινητήρια αεροπλάνα ή αεροπλάνα µεγαλύτερα του συνήθως προτείνουµε  2 θέσεις για ένα 
αεροπλάνο δηλαδή τις θέσεις 1 & 2  για ένα αεροπλάνο,   3 & 4 για δεύτερο και τις 5 & 6 για τρίτο 
µεγάλο αεροπλάνο (Με προοπτική προσθήκη πρόσθετης δέστρας ως εις σχέδιο ∆ΕΣΤΡΕΣ). 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 4. (Σχέδιο 7 & 8 & 9 & 10 & Φωτο 5 & 6 ) Στο επίπεδο αυτό λαµβάνεται υπόψιν η 
εξυπηρέτηση ταυτόχρονα πολλών αεροσκαφών για µικρό χρονικό διάστηµα.  Έτσι προτείνουµε να 
σχεδιαστεί στο τµήµα κίνησης του χώρου η τοποθέτηση δεστρών (Σχέδιο 9 & 10)  ούτως ώστε να 
µπορούν να δένουν  και εκεί αεροπλάνα είτε µε την µούρη προς ΒΟΡΙΑ είτε µε την µούρη προς 
∆ΥΣΗ. Με τον τρόπο αυτό η χωρητικότητα του νέου χώρου στάθµευσης ανέρχεται σε 27 
αεροσκάφη. Προϋπόθεση για την λειτουργία του επιπέδου αυτού  είναι και η σύµφωνη 
γνώµη των µόνιµα ελλιµενισµένων αεροσκαφών διότι έτσι  εγκλωβίζονται όλα τα αεροπλάνα 
που βρίσκονται στον χώρο αυτόν. Η λογική στάθµευσης του επιπέδου αυτού είναι  η FILO (First In 
Last out). Στον χώρο µεταξύ αεροφρακτών και των αεροσκαφών φροντίζουµε να  υπάρχει χώρος 
για την κίνηση  του αυτοκινήτου ανεφοδιασµού µε καύσιµο και ο οποίος δρόµος προτείνουµε να  
διαγραµµιστεί (Σχέδιο 9 & 10). 
 
Τµήµα Γ. Αποθηκευτικοί χώροι (Container). 
 Επειδή ο  φωτιστικός πυλώνας είναι µη ανακλυνόµενος ο καλύτερος χώρος για την 
τοποθέτηση του Container (που έχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά, λάδια κτλ για την υποστήριξη 
των πτήσεων των αεροσκαφών µας) είναι ακριβώς µπροστά από αυτόν (δίπλα & παράλληλα µε το 
φρεάτιο) διότι έτσι δεν καλύπτει ωφέλιµο χώρο του χώρου στάθµευσης και ταυτόχρονα προστατεύει 
τα αεροπλάνα  από τους Βόρειους ανέµους. 
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Η βασική πρότασή µας   και ………. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
… και η προοπτική της σε  έκτακτη περίπτωση (π.χ. ΑΕΡΟΡΑΛΛΥ) 


