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 Α.Π.   036                                                                                   ΧΑΝΙΑ       7 / 8 /  2006 
 
ΠΡΟΣ :   ΓΕΑ/Α/Α3 (Μέσω ΕΛΑΟ)  
 
ΚΟΙΝ :   115 Π.Μ.   

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. 
  ∆ήµος Πλατανιά. 
 
ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρων στο α/δ ΜΑΛΕΜΕ 
ΣΧΕΤ.:  ΓΕΑ/A/A3/FAX 238/14-10-2003 
 

Λόγω της επικείµενης αεραθλητικής δραστηριοποίησης µας και στο α/δ 
Μάλεµε σας παρακαλούµε για τα παρακάτω: 

 
1. Nα µας προσδιορίσετε χώρο επιφανείας 500τ.µ. περίπου στον οποίο µελλοντικά 

να κατασκευάσουµε υπόστεγο στέγασης των αεροσκαφών µας.  
2. Να µας παραχωρήσετε χώρο γραφείου για την στέγαση των δραστηριοτήτων 

της εγκεκριµένης Σχολής Χειριστών που έχουµε σε λειτουργία. 
3. Να µας παραχωρήσετε τον χώρο που βρίσκεται ο Πύργος Ελέγχου και να µας 

δώσετε την έγκριση να τον  εξοπλίσουµε µε τα κατάλληλα µηχανήµατα για την 
παρακολούθηση των ΣΟΛΟ  εκπαιδευτικών πτήσεων από τους εκπαιδευτές µας. 

4. Να µας παραχωρήσετε το υφιστάµενο Υπόστεγο, που βρίσκεται αριστερά από 
την κύρια πύλη, το οποίο θα διαµορφώσουµε κατάλληλα και θα το 
χρησιµοποιήσουµε σαν χώρο ενηµέρωσης πληρωµάτων (briefing room) και σαν 
χώρο ξεκούρασης και αναψυχής  των αεραθλητών. 

5. Να µας ορίσετε ένα άτοµο το οποίο να λειτουργεί σαν  σύνδεσµος µεταξύ των 
εµπλεκοµένων Αερολεσχών και της 115 Π.Μ. 

 
Πληροφοριακά σας γνωρίζουµε ότι: 

• Η Αερολέσχη Χανίων έχει 140 µέλη από τα  οποία τα 31 είναι πτυχιούχοι χειριστές.  
• Είµαστε Αναγνωρισµένος Φορέας Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών  και 

έχουµε σε ισχύ την  GR-RF-010 άδεια από την ΥΠΑ  για να παρέχουµε την 
εκπαίδευση  των υποψήφιων χειριστών κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα JAR.  Την 
στιγµή αυτή έχουµε 30 µαθητές οι 21 από τους οποίους βρίσκονται σε φάση «µετά 
ΣΟΛΟ».  

• ∆ιαθέτουµε τρία (3) πλόιµα «ΕΛΑΦΡΑ» αεροσκάφη και στο εγγύς µέλλον θα 
προχωρήσουµε σε αγορά άλλων δύο (2) «ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ» αεροσκαφών.  

• Έχουµε τµήµατα Αλεξιπτωτιστών, Ανεµοπόρων, Υπερελαφρών  και 
Αεροµοντελιστών τα οποία µόνο στο α/δ ΜΑΛΕΜΕ µπορούν να 
δραστηριοποιηθούν.  

 
Για όλες τις παραπάνω αεραθλητικές δραστηριότητες και  προσβλέποντας 

ταυτόχρονα  στην σωστή αξιοποίηση του ιστορικού α/δ Μάλεµε σε συνδυασµό µε την 
τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής ξεκινήσαµε  πριν από  10 χρόνια µε 



συνεχείς και έντονες προσπάθειες προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς ζητώντας 
τους να συνηγορήσουν θετικά στην πρότασή µας για την χρήση του α/δ Μάλεµε. Το έτος 
2000 στείλαµε επιστολή – πρόταση (συνηµµένη α.α. 5 & 6) µε την οποία προσπαθήσαµε να 
τους γνωστοποιήσουµε την άποψή µας για την καλύτερη χρήση του ιστορικού 
αεροδροµίου ΜΑΛΕΜΕ η οποία να είναι επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου & της 
ανάπτυξης της περιοχής, της ενθάρρυνσης του χειµερινού τουρισµού και της δηµιουργίας 
θέσεων απασχόλησης οι οποίες θα επιτευχθούν και µε τις δραστηριότητές µας αλλά και 
µε την προτεινόµενη λειτουργία ενός ιστορικού «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» στον 
χώρο του αεροδροµίου. 

Η πρότασή µας αυτή συζητήθηκε σε συνεδρίαση του ∆ήµου Πλατανιά και έγινε 
δεκτή µε την 144/2000  απόφασή του. (Συνηµµένη α.α.6   απόφαση 144/2000). 

Έτσι  πριν 8 χρόνια πήραµε από σας, άδεια περιορισµένης χρήσης  του α/δ 
Μάλεµε για τους Αλεξιπτωτιστές µας (συνηµµένο α.α.2)  και πρίν 3 χρόνια την (συνηµµένο α.α.1)  
άδεια η οποία όµως στην παράγραφο &1α  προέβλεπε και την παράλληλη έγκριση της 
ΥΠΑ η οποία µε την σειρά της µας υποχρέωσε στην εκπόνηση τοπογραφικού σχεδίου και 
µελέτης περιβαντολογικών επιπτώσεων την οποία αναθέσαµε στο αντίστοιχο τµήµα του 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ και τώρα βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. (Σχετική αλληλογραφία στα 
συνηµµένα α.α.7) 

Επίσης σας γνωρίζουµε ότι µε εντολή του τµήµατος ΠΣΕΑ της Νοµαρχίας 
Χανίων εκτελούµε κάθε καλοκαίρι  πτήσεις πυρανίχνευσης στις ορεινές και δύσβατες 
περιοχές της ∆υτικής Κρήτης µε επικίνδυνες για φωτιά  καιρικές συνθήκες (Ισχυροί 
άνεµοι µε αυξηµένη θερµοκρασία) µε εθελοντική συµµετοχή των χειριστών µελών µας και 
η χρήση του α/δ Μάλεµε σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα αιτήµατά , µας δίνει την 
δυνατότητα πιο άµεσης αντιµετώπισης των πτήσεων αυτών. Για το λογο αυτό έχουµε 
αναγνωριστεί σαν  ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ από την Γενική Γραµµατεία 
Πολιτικής Προστασίας (Συνηµµένο α.α.8 απόφαση ΓΓΠΠ). 
 

Με εκτίµηση  
 

 
 
 
Συνηµµένα: 

1. Έγκριση χρήσης α/δ Μάλεµε από ΓΕΑ/A/A3/FAX 238/14-10-2003 
2. Έγκριση χρήσης α/δ Μάλεµε από ΓΕΑ/A/A3/2/551.7/Α∆352280 Σ.511/19-10-1998 
3. Εγκεκριµένη Άδεια Σχολής. 
4. Παλιότερη πρόταση µας προς Νοµάρχη για αξιοποίηση α/δ ΜΑΛΕΜΕ. Απ. 99/2000 
5. Πρόταση µας προς ΥΕΘΑ  για αξιοποίηση α/δ ΜΑΛΕΜΕ. Απ. 115/2001 
6. Απόφαση 144/2000  του ∆.Σ. του ∆ήµου Πλατανιά. (2 σελίδες) 
7. Αλληλογραφία µε ΥΠΕΧΩ∆Ε για περιβαντολογική µελέτη (8 σελίδες) 
8. Απόφαση 3327/28-09-2005 Γ.Γ.Π.Π. για ένταξή µας στο  επίσηµο Μητρώο Εθελοντικών  

Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας µε α.µ. 12/2005  (2 σελίδες) 


