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Κανονισμός 

Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο “περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας” που κυρώθηκε με το Νόμο 

211/1947 
1.2 Του Β.Δ.170/1969” περί Κανόνων Εναερίου Κυκλοφορίας” όπως ισχύει 
1.3 Του Β.Δ.634/1970” περί Κανονισμού Πτητικής Ικανότητας Πολιτικών Αεροσκαφών και 

Πιστοποιήσεως Αεροπορικών Προϊόντων εν γένει” 
1.4 Του Ν.Δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων” (ΦΕΚ 238 Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1340/1983 (ΦΕΚ 35 Α) 

1.5 Του Β.Δ.1127/1972 «περί Ιδιωτικής Αεροπορίας» 
1.6 Του Β.Δ.636/1972 “περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής Αεροπορίας” όπως ισχύει 
1.7 Του Ν.1815/1988 «περί Κυρώσεως του Αεροπορικού Δικαίου» 
1.8 Του Π.Δ.56/1989 “Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών” (ΦΕΚ 28 Α) 
2.  Την υπ’ αριθμ. Δ13/31915/1314/12.8.1998 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 

“Παράρτημα 2 (ANNEX 2) της σύμβασης του Σικάγου” Κανόνες Αέρος (ΦΕΚ861/Β/1998), όπως 
ισχύει 

3.  Το άρθρο 13 του νόμου 3082/2002, που τροποποιεί το άρθρο 24 του ν.δ. 714/1972 , με τα οποία 
επιτρέπεται στον Διοικητή της ΥΠΑ η έκδοση Κανονισμών. 

4. Την απόφαση  Αρ.ΦΕΚ1068 4/8/2006 Διοικητού ΥΠΑ περί «Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητικών 
Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ)». 

5.  Την ανάγκη εκδόσεως κανονισμού που θα ρυθμίζει την δραστηριότητα και τις πτήσεις των πιλότων 
των Υπερελαφρών Αεροσκαφών . 

6.  Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού. 

 
Εγκρίνουμε τον παρόντα Κανονισμό δραστηριοτήτων,  

λειτουργίας και διεξαγωγής πτήσεων  
Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών 
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3.10 Ειδικότητα Ρυμουλκού 
3.11 Ειδικότητα Εκπαιδευτού Πτήσεων ΥΠΑΜ 
3.12 Ειδικότητα Εξεταστού Αέρος 

4. Σχολή  Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ 
4.1 Γενικά 
4.2 Σχολής Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ 
4.3 Προσωπικό Σχολής 
4.4 Εγκαταστάσεις Σχολής 
4.5 Έδρα Σχολής 
4.6 Αεροσκάφη 
4.7 Ασφάλιση 
4.8 Εκπαίδευση 
4.9 Φάκελος Εκπαιδευομένου  
4.10 Αρχεία Σχολής  

 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1.1 Ορισμοί 

Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ Έγγραφο που εκδίδεται από την ΥΠΑ και αποδεικνύει την ικανότητα του 
κατόχου του να χειρίζεται την ΥΠΑΜ. 
Αεροπλάνο Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρα, κινούμενο με την βοήθεια κινητήρα ή κινητήρων το  
οποίο αποκτά την άντωσή του κυρίως από τις αεροδυναμικές αντιδράσεις του αέρα επί 
επιφανειών που παραμένουν σταθερές κάτω από δεδομένες συνθήκες πτήσης. 
Αεροσκάφος Συσκευή που δύναται να επιτυγχάνει την στήριξή της στην ατμόσφαιρα από 
αντιδράσεις του αέρα επ' αυτής, μη συμπεριλαμβανομένων των εκ της επιφανείας της γης 
προερχομένων αντιδράσεων. 
Αμφίβιο Αεροπλάνο Αεροπλάνο που έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί για την απογείωση ή 
την προσγείωσή του, τμήμα ξηράς ή υδάτινη επιφάνεια. 
Αμφίβιο Ελικόπτερο Ελικόπτερο που έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί για την απογείωση ή 
την προσγείωσή  του τμήμα ξηράς, ή υδάτινη επιφάνεια. 
Αναγνώριση Αλλοδαπής Αεροπορικής Αδείας Διοικητική πράξη με την οποία, άδεια που 
χορηγήθηκε από άλλο κράτος αναγνωρίζεται υπό  της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ)  
Βαλλιστικό Αλεξίπτωτο  Συσκευή Ασφαλείας που προσαρμόζεται μόνιμα στα υπερελαφρά 
αεροπλάνα και χρησιμοποιείται για την ασφαλή προσεδάφιση αεροπλάνου και επιβατών στο 
σύνολό τους 
Γυροπλάνο Στροφειόπτερο του οποίου το στροφείο ή τα στροφεία δεν κινούνται από τον 
κινητήρα της συσκευής αλλά περιστρέφονται από τις δυνάμεις του αέρα κατά την διάρκεια της 
κίνησής της. Τα μέσα προώθησης της συσκευής αποτελείται από σύστημα κινητήρα-έλικα και 
είναι ανεξάρτητο του συστήματος στροφείου. 
Διορθωμένη Ταχύτητα Αέρος (Calibrated Air Speed)  Η ενδεικνυόμενη ταχύτητα αέρος 
διορθωμένη ως προς το σφάλμα οργάνου και το σφάλμα θέσεως. 
ΕΔΑΑΑΠ Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων 
ΕΛΑΟ Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 
Ελικόπτερο  Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρος του οποίου η οριζόντια κίνηση εξαρτάται βασικά 
από στροφείο ή στροφεία που κινούνται από τον κινητήρα ή τους κινητήρες του. 
Εξεταστής ΥΠΑΜ είναι το πρόσωπο που έχει ορισθεί από την ΥΠΑ ώστε να διενεργεί εξετάσεις 
για την απονομή ή ανανέωση των αδειών ή ειδικοτήτων που προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό. 
Ημέρα Καλείται το χρονικό διάστημα το μεταξύ του τέλους του πολιτικού λυκαυγούς και της αρχής 
του πολιτικού λυκόφωτος όπως αυτά καθορίζονται στο χρονολόγιο αέρος ή κατά προσέγγιση το 
χρονικό διάστημα που αρχίζει 30 πρώτα λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου και λήγει 30 πρώτα 
λεπτά μετά την δύση αυτού.  
Κατηγορίες ΥΠΑΜ  Η ταξινόμηση των ΥΠΑΜ  σύμφωνα με τα Βασικά χαρακτηριστικά αυτών. 
Πτήση Εκπαίδευσης είναι η πτήση που εκτελείται αποκλειστικά για εκπαίδευση, εξάσκηση ή 
εξέταση χειριστού από αναγνωρισμένο εκπαιδευτή ή εξεταστή. 
Πτήση Εξέτασης είναι η πτήση κατά την διάρκεια της οποίας εξεταστής της ΥΠΑ εξετάζει 
χειριστή για την απόκτηση αδείας ή ειδικότητας ΥΠΑΜ. 
Πτήση Μόνος (SOLO) Πτήση στην οποία ο χειριστής είναι ο μόνος επιβαίνων του αεροσκάφους. 
Πτήση Ρυμούλκησης  Πτήση κατά την διάρκεια της οποίας το αεροπλάνο εκτελεί ρυμούλκηση 
ανεμοπτέρου, διαφημιστικού πανό ή ανεμουρίου.  
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Πτήση Ταξιδίου  Πτήση κατά την διάρκεια της οποίας το αεροσκάφος απομακρύνεται σε 
απόσταση μεγαλύτερη  των 20 Ναυτικών μιλίων, από το αεροδρόμιο αναχωρήσεως. 
ΣΠΟΑ Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας 
Στροφείο  Σύστημα περιστρεφόμενων αεροδυναμικών πτερυγίων 
Στροφειόπτερο  Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρος που κέκτηται την άντωσή του κατά την πτήση 
κυρίως από ένα η περισσότερα στροφεία 
ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
ΥΠΑΜ  Υπερελαφρά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή 
Υπερελαφρύ  Αεροπλάνο, Ελικόπτερο ή Μηχανοκίνητο Αλεξίπτωτο   
καλείται το Αεροπλάνο, το Ελικόπτερο ή το Μηχανοκίνητο Αλεξίπτωτο που 
 δεν διαθέτει περισσότερες των δύο θέσεων 
 διαθέτει έναν ή περισσότερους κινητήρες 
 το μέγιστο βάρος απογείωσης (MTOM) δεν υπερβαίνει τα 

o 300 κιλά αν πρόκειται για μονοθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο ξηράς χωρίς 
βαλλιστικό αλεξίπτωτο 

o 450 κιλά αν πρόκειται για διθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο ξηράς χωρίς βαλλιστικό 
αλεξίπτωτο 

o 330 κιλά αν πρόκειται για μονοθέσιο αμφίβιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο με πλωτήρες 
o 495 κιλά αν πρόκειται για διθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο με πλωτήρες 
o 315 κιλά αν πρόκειται για μονοθέσιο σκάφος εξοπλισμένο με βαλλιστικό αλεξίπτωτο 

ασφαλείας 
o 472,5 κιλά αν πρόκειται για διθέσιο σκάφος εξοπλισμένο με βαλλιστικό αλεξίπτωτο 

ασφαλείας 
 το ελάχιστο βάρος του σκάφους κενού φορτίου δεν είναι μικρότερο των 70 κιλών. 
 η ταχύτητα απώλειας στηρίξεως ή η μικρότερη σταθερή ταχύτητα του αεροπλάνου σε 

διαμόρφωση προσγείωσης δεν υπερβαίνει τους 35 κόμβους ή τα 64,82 km/h Διορθωμένης 
Ταχύτητος Αέρος (CAS)   

Υπερελαφρύ Γυροπλάνο είναι το γυροπλάνο που  
 δεν διαθέτει περισσότερες των δύο θέσεων 
 διαθέτει έναν ή περισσότερους κινητήρες 
 το μέγιστο βάρος απογείωσης δεν υπερβαίνει τα 560 κιλά  
 το ελάχιστο βάρος του - κενού φορτίου - δεν είναι μικρότερο των 70 κιλών 
 η ταχύτητα απώλειας στηρίξεως ή η μικρότερη σταθερή ταχύτητα του αεροπλάνου σε 

διαμόρφωση προσγείωσης, δεν υπερβαίνει τους 35 κόμβους ή τα 64,82 km/h Διορθωμένης 
Ταχύτητος Αέρος (CAS) 

Υπερελαφρύ Υδροπλάνο Υπερελαφρύ Αεροπλάνο που έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί 
μόνον υδάτινη επιφάνεια για την απογείωση ή την προσγείωσή  του  
Χειριστής ΥΠΑΜ Ο χειριζόμενος την ΥΠΑΜ, και υπεύθυνος για τηv ασφάλειά της κατά τη 
διάρκεια του χρόνου πτήσης της.  
Χρόνος Πτήσης  Είναι ο χρόνος από την στιγμή που μία ΥΠΑΜ αρχίζει να κινείται με ίδια μέσα, 
με σκοπό την απογείωση μέχρι την στιγμή που ακινητοποιείται μετά την προσγείωση. 
AMC  (Aero Medical Centre)  Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής  
ΑΜΕ (Aero Medical Examiners) Εξεταστής Αεροπορικής Ιατρικής 
PPG (Power Para Glider) Μηχανοκίνητο Αλεξίπτωτο 
VFR (Visual Flight Rules)  Κανόνες πτήσης εξ όψεως δηλαδή κανόνες πτήσης που διεξάγεται με 
την αναγνώριση χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους 
VMC (Visual Metrological Conditions)  Μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης εξ όψεως. 

1.2  Σκοπός 
Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των 

1.2.1 Γενικών διατάξεων εντός των οποίων εκτελούνται οι πτήσεις ΥΠΑΜ 
1.2.2 Κανόνων τεχνικής εκμετάλλευσης  

 Υπερελαφρών Αεροπλάνων  (Ελεγχόμενων  με αεροδυναμικά μέσα) 
 ΥΠΑΜ  Μετατόπισης Κέντρου Βάρους  (Weight Shift) 
 Υπερελαφρών Ελικοπτέρων 
 Γυροπλάνων 
 Μηχανοκίνητων Αλεξιπτώτων (Power Para Glider – PPG) 
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Όλες οι ανωτέρω Ιπτάμενες Συσκευές στον παρόντα κανονισμό θα ονομάζονται στο 
σύνολό τους Υπερελαφρές Πτητικές Αεραθλητικές Μηχανές και θα αναφέρονται   

εν συντομία ΥΠΑΜ εκτός και αν άλλως απαιτείται από το κείμενο. 
 

1.2.3 Προϋποθέσεων και διαδικασιών  για την απόκτηση Άδειας Χειριστού ΥΠΑΜ 
1.2.4 Προϋποθέσεων και διαδικασιών ίδρισης και λειτουργίας Σχολών εκπαίδευση ΥΠΑΜ 
1.3 Εφαρμογή 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός για όλους τους χρήστες ΥΠΑΜ στην Ελλάδα. 
Ο παρών κανονισμός έχει εφαρμογή 
 στην  λειτουργία και εκμετάλλευση των ΥΠΑΜ 
 σε όλες τις ΥΠΑΜ που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα 

Οι ΥΠΑΜ χρησιμοποιούνται για πτήσεις 
 αθλητισμού  
 αναψυχής 
 εκπαίδευσης 
 επιμόρφωσης 

Οι ΥΠΑΜ μπορούν να χρησιμοποιούνται από 
 Αεραθλητικά Σωματεία 
 Εταιρίες 
 Νομικά Πρόσωπα 
 Φυσικά Πρόσωπα 

Ο παρών κανονισμός δεν έχει εφαρμογή  
 επί ανεμοπτέρων κάθε βάρους.  
 σε κάθε αεροσκάφος το βάρος του οποίου - κενό φορτίου - είναι λιγότερο των 70 κιλών 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που απογειώνονται με τα πόδια. 
Ο παρών κανονισμός δεν απαλάσει τους εμπλεκόμενους από τυχόν υποχρεώσεις απέναντι σε 
άλλους νόμους και κανονισμούς. 

1.4 Εκτέλεση Πτήσεων 
Πτήσεις ΥΠΑΜ εκτελούνται μόνο 
 κατά την διάρκεια της ημέρας  
 σε μετεωρολογικές συνθήκες πτήσεως εξ όψεως (VMC) 
 Μέγιστο ύψος πτήσης ΥΠΑΜ, εκτός ελεγχομένου εναερίου χώρου, καθορίζεται στα 12.500 

πόδια 
 Το ελάχιστο ύψος πτήσης εκτός απογειώσεων ή προσγειώσεων είναι 500 ποδιά πάνω από 

το έδαφος 
Οι πτήσεις ΥΠΑΜ εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες εναερίου κυκλοφορίας και τον παρόντα 
κανονισμό. 
Οι ΥΠΑΜ μπορούν να επιχειρούν στην ξηρά από οποιοδήποτε αδειοδοτημένο Αεροδρόμιο 
Οι πτήσεις εκτελούνται εντός των ορίων που τίθενται  στο εγχειρίδιο πτήσεων της ΥΠΑΜ. 
Για όλες τις πτήσεις των ΥΠΑΜ απαιτείται υποβολή σχεδίου πτήσεως.  
Για πτήσεις σε στρατιωτικά αεροδρόμια, απαιτείται και άδεια από την αντίστοιχη στρατιωτική 
αρχή.  

1.4.1 Πτήσεις Ταξιδιού 
Τα Υπερελαφρά Αεροπλάνα μπορούν να εκτελούν πτήσεις ταξιδίου, ακολουθώντας κάθε 
απαίτηση που απορρέει από την νομοθεσία και που αφορά στην Εναέριο Κυκλοφορία. 

1.4.2 Πτήσεις άνωθεν κατοικημένων περιοχών 
Πτήσεις άνωθεν κατοικημένων περιοχών επιτρέπονται μόνο όταν η απόσταση και το ύψος που 
πετούν, τους επιτρέπει να αποφύγουν την κατοικημένη περιοχή σε περίπτωση αναγκαστικής 
προσγείωσης.  

1.4.3 Πτήσεις πάνω από υδάτινη επιφάνεια 
Οι επιβαίνοντες υποχρεούνται να φορούν ατομικό σωσίβιο, καθ όλη την διάρκεια της πτήσης, 
όταν υπάρχει πρόθεση να ιπταθούν άνωθεν υδάτινης επιφάνειας. 

1.4.4 Πτήσεις Ρυμούλκησης Ανεμοπτέρων 
Πτήσεις ρυμούλκησης ανεμοπτέρων επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι ο μηχανισμός 
αγκίστρωσης της ΥΠΑΜ έχει ελεγχθεί: 
 στον αρχικό τεχνικό έλεγχο κατασκευής ή 
 σε μεταγενέστερο τεχνικό έλεγχο από Ελεγκτή κατασκευής, κατόπιν αιτήσεως του 

ενδιαφερομένου για τον έλεγχο της συγκεκριμένης μετατροπής 
1.4.5 Πτήσεις Ρίψεων Αλεξιπτωτιστού 
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Ρίψη ενός Αλεξιπτωτιστού μπορεί να γίνει από ΥΠΑΜ με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 ο αλεξιπτωτιστής είναι τουλάχιστον Πτυχιούχος Α΄ και πρέπει να έχει εκτελέσει ένα (1) 

τουλάχιστον άλμα εντός των  προηγουμένων 90 ημερών 
 έχει προηγηθεί συνεννόηση για τις λεπτομέρειες του άλματος μεταξύ Χειριστού ΥΠΑΜ και 

Αλεξιπτωτιστού  
 έχουν εκδοθεί όλες οι κατάλληλες άδειες που προβλέπονται για Ρίψεις Αλεξιπτωτιστών. 

1.4.6 Πτήσεις Σχηματισμού 
Οι πτήσεις σχηματισμού από την εναέριο κυκλοφορία αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιπες 
πτήσεις.   
Πτήσεις ενός ή περισσοτέρων ΥΠΑΜ σε σχηματισμό επιτρέπονται υπό τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
 όλοι οι κυβερνήτες να είναι κάτοχοι Αδείας ΥΠΑΜ  
 να έχει ορισθεί υπεύθυνος σχηματισμού 
 να έχει γίνει ενημέρωση μεταξύ των χειριστών πριν την πτήση 

1.4.7 Πτήσεις Ακροβατικών 
Πτήσεις ακροβατικών μπορούν να εκτελεσθούν υπό την προϋπόθεση ότι ο κυβερνήτης ίπταται 
εντός των ορίων που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτήσεων του κατασκευαστού της ΥΠΑΜ 

1.4.8 Πτήσεις αλλοδαπών ΥΠΑΜ στην Ελλάδα 
Υπερελαφρά Αεροπλάνα μπορούν να ίπτανται  στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι κατέχουν 
Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας της χώρας νηολογίου και κατά την διάρκεια παραμονής τους 
συμμορφώνονται με την Ελληνική Νομοθεσία και το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού. 

1.4.9 Πτήσεις ΥΠΑΜ εκτός Ελλάδος 
Οι πτήσεις εκτός Ελλάδος εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας που 
επισκέπτεται η ΥΠΑΜ.  Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωσή του και για τις διαφορές 
από την Ελληνική νομοθεσία. 

1.4.10 Παρέκκλιση από την Νομοθεσία και τους Κανονισμούς 
 

Ο χειριστής ΥΠΑΜ έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να προβεί σε κάθε ενέργεια, 
η οποία κατά την κρίση του  είναι αναγκαία, προκειμένου  

να ανταπεξέλθει σε μια κατάσταση ανάγκης,  
έστω και αν η ενέργεια αυτή αντιβαίνει σε Κανονισμούς ή Νομοθεσίες. 

 
Ο χειριστής έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την ΥΠΑ το συντομότερο δυνατόν για την 
παρέκκλιση με έναν από τους παρακάτω τρόπους : 
 Την ίδια στιγμή με ασύρματη επικοινωνία 
 Μετά το πέρας του συμβάντος τηλεφωνικά 
 Την πρώτη εργάσιμη ημέρα εγγράφως στην ΥΠΑ/Δ2 
 Με κάθε άλλο τρόπο που θα κριθεί πρόσφορος από τον χειριστή 

 
1. ΠΤΗΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΥΠΑΜ 
2.1 Κατηγορίες ΥΠΑΜ 

Οι ΥΠΑΜ χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 Αεροπλάνα (Ελεγχόμενα με αεροδυναμικά μέσα) 
 Μετατόπισης Κέντρου Βάρους (Weight Shift) 
 Ελικοπτέρων 
 Γυροπλάνων 
 Μηχανοκινήτων Αλεξιπτώτων (Power Para Glider – PPG) 

Παρότι τα μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα ελέγχονται με αρτάνες που αλλάζουν το σχήμα της 
αεροτομής τους, (έλεγχος με αεροδυναμικά μέσα) αποτελούν διαφορετική κατηγορία και 
απαιτείται εντελώς διαφορετική εκπαίδευση.  

2.2 Εξοπλισμός ΥΠΑΜ 
Οι ΥΠΑΜ έχουν την υποχρέωση να είναι εξοπλισμένες : 
 με όργανα πτήσεως κατ ελάχιστον  

o Ταχύμετρο,  
o Υψόμετρο  
o Βαθμού Ανόδου – Καθόδου 
o Όργανα κινητήρος 

 με ατομική ζώνη ασφαλείας για κάθε επιβαίνοντα. 
 με μόνιμα τοποθετημένο φορητό πυροσβεστήρα 
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 με συσκευή ασύρματης επικοινωνίας προαιρετικά, όταν υπάρχει πρόθεση η πτήση να 
εκτελεσθεί σε εναέριο χώρο που απαιτεί χρήση αμφίφορης επικοινωνίας. 

 με συσκευή αυτόματης αναφοράς θέσεως (Transponder Mode C) προαιρετικά,  όταν 
υπάρχει πρόθεση η πτήση να εκτελεσθεί σε εναέριο χώρο που απαιτεί ύπαρξη αυτής της 
συσκευής.  

2.3 Πιστοποιητικά και έγγραφα 
Οι ΥΠΑΜ υποχρεούνται να κατέχουν : 
 Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας. 
 Πιστοποιητικό Νηολογίου Αεροσκάφους.  
 Άδεια Σταθμού Ασυρμάτου Αεροσκάφους  (εαν διαθέτει συσκευή ασυρμάτου). 
 Βεβαίωση Ασφάλισης. 

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την ΥΠΑΜ σε όλες τις πτήσεις. 
2.3.1 Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας 

Το Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας ΥΠΑΜ 
 Εκδίδεται από την ΥΠΑ μετά από έκθεση του Ελεγκτού Κατασκευής. 
 Εκδίδεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (Πρότυπο) 

Στο Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας ΥΠΑΜ αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : 
 Αριθμός Νηολογίου 
 Κατηγορία ΥΠΑΜ 
 Τύπος και αριθμός σειράς κατασκευής 
 Κατασκευαστής 
 Ημερομηνία Έκδοσης 

Το πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας δεν έχει καταληκτική ημερομηνία και παύει να ισχύει 
αυτόματα όταν η ΥΠΑΜ 
 εμπλακεί σε ατύχημα.  
 υποστή επισκευή ή μετατροπή που θα επιδράσει στην ικανότητα πτήσης  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ανανέωση του Πιστοποιητικού Πτητικής Ικανότητας γίνεται μετά από 
αίτηση του ενδιαφερομένου για νέο και εξ αρχής  Έλεγχο Κατασκευής. 
Η ΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί μη τακτικούς ελέγχους Πτητικής Ικανότητας στα ΥΠΑΜ 
με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των κανονισμών. 
Καμία ΥΠΑΜ δεν μπορεί να ιπταθεί στην Ελλάδα αν δεν έχει εν ισχύ Πιστοποιητικό Πτητικής 
Ικανότητας που να έχει εκδοθεί από την χώρα νηολόγησης. 

2.3.2 Πιστοποιητικό Νηολόγησης  
Το Πιστοποιητικό Νηολογίου Υπερελαφρού Αεροσκάφους εκδίδεται από την ΥΠA/Δ13 Διεύθυνση 
Νομικών Υποθέσεων  μετά από αίτηση (Πρότυπο) του ενδιαφερομένου. 
Το νηολόγιο αποτελείται από ομάδα δύο γραμμάτων SX- και δείχνει την Ελληνική Εθνικότητα του 
αεροσκάφους και ομάδα τριών γραμμάτων εκ των οπoίων το πρώτο είναι U.  
Οι δύο ομάδες γραμμάτων χωρίζονται από παύλα.  
Τα νηολόγια που μπορούν να δοθούν σε Υπερελαφρά Αεροπλάνα είναι κατά σειρά από SX-UAA 
έως SX-UZZ. 
Οι λεπτομέρειες για την νηολόγηση και την αναγραφή του νηολογίου επί του αεροπλάνου 
αναφέρονται στο Π.Δ.249/30-6-1987, τεύχος Α΄ αρ.φύλ.111 
Το Πιστοποιητικό Νηολογίου ΥΠΑΜ απαιτείται να βρίσκεται στο αεροσκάφος. 

2.3.3 Άδεια Σταθμού Ασυρμάτου Αεροσκάφους   
Όταν η ΥΠΑΜ διαθέτει μόνιμη συσκευή Αερεπίγειας επικοινωνίας απαιτείται Άδεια Σταθμού 
Αεροσκάφους που εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ5  (Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών)  μετά από 
διαδικασία που περιγράφεται στο ΦΕΚ 1026-20/7/2005 
Η Αδεια Σταθμού ΥΠΑΜ απαιτείται να βρίσκεται στο αεροσκάφος. 

2.3.4 Βεβαίωση Ασφάλισης  
ΥΠΑΜ δεν επιτρέπεται να ιπταθεί χωρίς να είναι ασφαλισμένη για ζημίες έναντι τρίτων και για 
αποζημίωση επιβαινόντων σύμφωνα με τον κανονισμό 785/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 
στην περίπτωση που το Υπερελαφρύ χρησιμοποιείται για εκπαίδευση τότε πρέπει η χρήση να 
αναφέρεται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
Βεβαίωση Ασφάλισης της ΥΠΑΜ απαιτείται να βρίσκεται στο αεροσκάφος.  

2.3.5 Μητρώο Ωρών Πτήσεων ΥΠΑΜ 
Το μητρώο Πτήσεων της ΥΠΑΜ πρέπει να είναι πάντοτε ενημερωμένο με τις πτήσεις που έχουν 
εκτελεσθεί και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω πεδία. 
 Ημερομηνία 
 Διάρκεια Πτήσης 
 Σύνολα Ωρών 
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 Εργασίες Συντήρισης 
Το μητρώο Ωρών Πτήσεως των αεροσκαφών κρατείται σε έγγραφη μορφή 
Κρατείται στην έδρα που έχει δηλωθεί και δεν συνοδέυει το αεροσκάφος στις πτήσεις. 
Παραμένει στην διάθεση της ΥΠΑ για κάθε έλεγχο. 

2.4 Έλεγχος Κατασκευής ΥΠΑΜ 
Οι ΥΠΑΜ υποχρεούνται σε αρχικό έλεγχο κατασκευής. 
Τον έλεγχο κατασκευής ΥΠΑΜ διενεργεί ο Ελεγκτής Κατασκευής 
Οι Ελεγκτές Κατασκευής ορίζονται από την ΥΠΑ/Δ2 η οποία εκδίδει ειδική Βεβαίωση 
Ο Ελεγχος διενεργείται σύμφωνα με Κατάλογο Ελέγχων (Πρότυπο) που έχει καταρτίσει η ΥΠΑ/Δ2   
Ο Ελεγχος Κατασκευής γίνεται σε όλες τις ΥΠΑΜ που έχουν πρόθεση να λάβουν Ελληνικό 
Νηολόγιο. 
Ο Ελεγχος έχει σαν σκοπό την πιστοποίηση της ΥΠΑΜ για την ασφαλή πτητική λειτουργία αυτής 

2.5 Ελεγκτής Κατασκευής ΥΠΑΜ 
Οι Ελεγκτές Κατασκευής 
 διενεργούν τον αρχικό έλεγχο κατασκευής των ΥΠΑΜ 
 καταγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων 
 εισηγούνται στους εμπλεκόμενους τυχόν διορθωτικές ενέργειες 
 εισηγούνται στην ΥΠΑ την έκδοση ή μη του Πιστοποιητικού Πτητικής Ικανότητας 

Η ΥΠΑ συντάσσει κατάλογο των  Ελεγκτών Κατασκευής ΥΠΑΜ που είναι στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων. 

2.6 Αδεια Ελεγκτού Κατασκευής ΥΠΑΜ 
2.6.1 Προαπαιτούμενα 

Ο υποψήφιος Ελεγκτής Κατασκευής ΥΠΑΜ πρέπει να διαθέτει Εθνικό Πτυχίο Μηχανικού Τύπου 
ΙΙ ή Πτυχίο κατά EASA Part 66  

2.6.2 Διαδικασία Απόκτησης Αδείας 
Ο υποψήφιος ελεγκτής καταθέτει αίτηση (Πρότυπο) στην ΥΠΑ/Δ2 συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο Πτυχίου)   
Η ΥΠΑ μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδει την Αδεια Ελεκγτού Κατασκευής 

2.6.3 Ισχύς Αδείας  
Η Άδεια Ελεγκτού Κατασκευής ΥΠΑΜ έχει διάρκεια πέντε (5) ετών υπό την προυπόθεση,  το 
πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών που κέκτηται να είναι σε ισχύ. 

2.6.4 Ανανέωση Αδείας 
Η ανανέωση Αδείας Ελεγτού Κατασκευής γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. 

2.6.5 Αναστολή Αδείας 
Η Άδεια ελεγκτού κατασκευής αναστέλλεται: 

 μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΥΠΑ. 
 με την ημερομηνία λήξεως του πτυχίου EASA του μηχανικού. 

2.6.6 Αναγνώριση αλλοδαπής αδείας 
Δεν προβλέπεται διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπής αδείας Ελεγκτού Κατασκευής ΥΠΑΜ. 

2.7 Ιδιοκτήτης ΥΠΑΜ 
Ο ιδιοκτήτης της ΥΠΑΜ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την διατήρηση της πτητικής ικανότητας 
της ΥΠΑΜ, μετά τον αρχικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από τον Ελεγκτή Κατασκευής 

2.7.1 Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτου ΥΠΑΜ 
Να εκτελεί επιμελώς τις επιθεωρήσεις της ΥΠΑΜ όπως αυτές προβλέπονται στα σχετικά 
εγχειρίδια. 
Να τηρεί τo Μητρώo Ωρών Πτήσεως της ΥΠΑΜ (Log Book) 
Να γνωρίζει και να τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό. 
Να κατέχει και να επιδεικνύει στα αρμόδια όργανα ελέγχου τα απαιτούμενα έγγραφα και άδειες. 

 
2. ΑΔΕΙΕΣ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΥΠΑΜ 

Χειριστής ΥΠΑΜ στην Ελλάδα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε είναι κάτοχος των προβλεπομένων 
από τον κανονισμό αυτό, αδειών και πιστοποιητικών. 

3.1 Κατηγορίες Αδειών Χειριστών ΥΠΑΜ 
Οι άδειες χειριστών ΥΠΑΜ εκδίδονται για τις παρακάτω κατηγορίες 
 Αεροπλάνου Ξηράς 
 Μετατόπισης Βάρους Ξηράς 
 Ελικοπτέρου 
 Γυροπλάνου 
 Μηχανοκίνητου Αλεξιπτώτου 

Χειριστής ΥΠΑΜ μπορεί να κέκτηται τις παρακάτω ειδικότητες 
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 Υδροπλάνου ή Αμφιβίου 
 Ρυμουλκού  
 Εκπαιδευτού πτήσεων 
 Εξεταστού Αέρος 

 
Οι άδειες και οι ειδικότητες των χειριστών, εκπαιδευτών και εξεταστών εκδίδονται για  

χειρισμό, εκπαίδευση και εξέταση  επί της συγκεκριμένης κατηγορίας ΥΠΑΜ 
 
3.2 Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ 

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόκτησης Άδειας Χειριστή 
ΥΠΑΜ.  
Η άδεια χορηγείται από την ΥΠΑ, έπειτα από θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. 

3.2.1 Προαπαιτούμενα Αδειας Χειριστού ΥΠΑΜ 
 Ηλικία 16 ετών για την εγγραφή του υποψηφίου σε σχολή εκπαίδευσης  
 Ηλικία 17 ετών για την απόκτηση αδείας ΥΠΑΜ 
 Όταν η ηλικία του υποψηφίου είναι μικρότερη των 18 ετών απαιτείται η αίτησή του (Πρότυπο) 

προς τη Σχολή να προσυπογράφεται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του με αστυνομική 
επικύρωση 

 Πιστοποιητικό Υγείας κατηγορίας 2 
3.2.2 Διαδικασία Απόκτησης Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ 

Για την απόκτηση Αδείας χειριστού ΥΠΑΜ ο υποψήφιος πρέπει  
 να εγγραφεί σε αναγνωρισμένη Σχολή Εκπαίδευσης 
 να παρακολουθήσει εγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 

Ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένος ταυτοχρόνως σε δύο Σχολές Εκπαίδευσης. 
3.2.3 Θεωρητική Εκπαίδευση 

Ο υποψήφιος χειριστής πρέπει να λάβει Θεωρητική Εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
Σχολής του. 
Μετά το πέρας των Θεωρητικής Εκπαίδευσης ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις 
τις ΥΠΑ. 

3.2.3.1 Θεωρητικές Εξετάσεις 
Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ διενεργούνται από την ΣΠΟΑ, με βάση γνωστό 
ερωτηματολόγιο πολλαπλών απαντήσεων που καλύπτει το σύνολο της ύλης. 
Προκειμένου υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις, πρέπει η Σχολή του να συμπληρώσει το 
κατάλληλο έντυπο, (Πρότυπο)  ώστε να του επιτραπεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις. 
Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει αν το ερωτηματολόγιο θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα. 
Επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν  βαθμολογία 75% κατ΄ 
ελάχιστον.  
Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία, λαμβάνοντας 
μέρος στις εξετάσεις της επομένης εξεταστικής περιόδου. 

3.2.4 Πρακτική Εκπαίδευση 
 Ο υποψήφιος χειριστής ΥΠΑΜ  Αεροπλάνου ή Ελικοπτέρου, πρέπει να λάβει πρακτική 

Εκπαίδευση συνολικής διαρκείας 25 ωρών κατ΄ελάχιστον σύμφωνα με το λεπτωμερές 
προγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής. 

 Ο υποψήφιος χειριστής ΥΠΑΜ  Μετατόπισης βάρους, Γυροπλάνου ή Μηχανοκινητου 
Αλεξιπτώτου, πρέπει να λάβει πρακτική Εκπαίδευση συνολικής διαρκείας 15 ωρών 
κατ΄ελάχιστον σύμφωνα με το λεπτβμερές πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής. 

3.2.4.1 Πρώτη πτήση ΜΟΝΟΣ (SOLO) 
Ο εκπαιδευόμενος για να ίπταθεί για πρώτη φορά ΜΟΝΟΣ (SOLO) πρέπει: 
 να κέκτηται πιστοποιητικό υγείας σε υσχύ. 
 να κέκτηται τουλάχιστον Περιορισμένο Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας εάν πρόκειται κατά την 

διάρκεια της πτήσης να κάνει χρήση ραδιοτηλεφώνου. 
3.2.5 Πρακτική εν πτήση εξέταση 

Πρακτική εν πτήση εξέταση έχει το δικαίωμα να αιτηθεί ο υποψήφιος που έχει : 
 περάσει τις θεωρητικές εξετάσεις με επιτυχία. 
 περατώσει την  πρακτική εν πτήση εκπαίδευση. 
 εξουσιοδότηση από την Σχολή του εγγεγραμμένη στο ατομικό βιβλιάριο πτήσεων. 
 πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. 

Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει Εξεταστή Αέρος από τον πίνακα Εξεταστών Αέρος της ΥΠΑ 
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Πριν την έναρξη της εξέτασης αέρος ο Εξεταστής ελέγχει λεπτομερώς:  
 Την ταυτότητα του εξεταζόμενου 
 Το πιστοποιητικό υγείας του εξεταζόμενου 
 Την βεβαίωση της ΥΠΑ οτι έχει περάσει με επιτυχία τις θεωρητικές εξετάσεις. 
 Το Ατομικό βιβλιάριο πτήσεων για: 

o τις ώρες Πτήσεως με εκπαιδευτή και ΜΟΝΟΣ (SOLO). 
o τις πτήσεις ταξιδίου με εκπαιδευτή και ΜΟΝΟΣ (SOLO). 
o τις εξουσιοδοτήσεις - εγγραφές  του εκπαιδευτή και της Σχολής 
o την εξουσιοδότηση της Σχολής για την Πρακτική εν Πτήση Εξέταση. 

Ο εξεταστής συνεχίζει στην εξέταση μόνο όταν όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τον κανονισμό. 
Η εξέταση περιλαμβάνει : 
 προφορική εξέταση διαρκείας 1 ώρας 

Η προφορική εξέταση έχει σαν σκοπό ο εξεταστής να καταλάβει καλλίτερα το επίπεδο 
γνώσης  του εξεταζομένου. 

 πτητική εξέταση διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας 
Η εξέταση αέρος διακόπτεται και ο εξεταστής δεν προχωρά στην πτήση, όταν το επίπεδο 
θεωρητικών γνώσεων του εξεταζόμενου είναι μη αποδεκτό. 
Η εξέταση στην πτήση πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα.  
o Διαδικασίες πριν από την πτήση 
o Εκκίνηση και Τροχοδρόμηση 
o Απογείωση 
o Αεροναυτιλία 
o Διαδικασίες στην πτήση 
o Πτήση με χαμηλή ταχύτητα 
o Έκτακτες καταστάσεις 
o Αναγκαστική προσγείωση (επίδειξις μόνον) 
o Διαδικασίες κανονικής προσγείωσης 
o Διαδικασίες μετά την πτήση 

Το πέρας της εξέτασης είναι στην κρίση του εξεταστού. 
Μετά το πέρας της εξέτασης ο Εξεταστής ανακοινώνει το αποτέλεσμα στον εξεταζόμενο. 
Επιτυχής πτητική εξέτασις 
Ο χρόνος πτήσεως καταγράφεται στην στήλη Κυβερνήτης και για τους δύο χειριστές.  
Ο εξεταστής μετά από επιτυχή εξέταση συμπληρώνει: 
 το έντυπο (Πρότυπο) βάσει του οποίου η ΥΠΑ/Δ2 θα εκδόσει την Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ. 
 την προσωρινή  Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ. (Πρότυπο). 
 καταρτίζει τον φάκελο του χειριστού που πρέπει να περιέχει : 

o Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητος ή αντίστοιχου εγγράφου. 
o Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Υγείας. 
o Αντίγραφο Βεβαίωσης αποτελεσμάτων θεωρητικών μαθημάτων. 
o Αντίγραφο των ωρών από το Ατομικό βιβλιάριο πτήσεων. 
o Πρωτότυπο έντυπο πρακτικής εξέτασης αέρος. 

 Αποστέλλει το φάκελο του χειριστού στην ΥΠΑ/Δ2 προς έκδοση της κανονικής Αδείας 
ΥΠΑΜ 

Αποτυχημένη πτητική εξέτασις 
Ο χρόνος πτήσεως καταγράφεται σαν πτήση εκπαίδευσης.  
 ο υποψήφιος πρέπει να ιπταθεί με εκπαιδευτή για τουλάχιστον δύο (2) ώρες κατά τις οποίες 

θα λάβει επι πλέον εκπαίδευση στα αντικείμενα που απέτυχε.  
 ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μετά την παρέλευση δέκα (10) 

ημερών. 
3.2.5.1 Προσωρινή Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ 

Η προσωρινή Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ  
 είναι έντυπο της ΥΠΑ. 
 συμπληρώνεται  και υπογράφεται από τον Εξεταστή Αέρος μετά από επιτυχή εξέταση αέρος. 
 ισχύει για 40 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης.  
 επέχει θέσει Αδείας χειριστού ΥΠΑΜ. 
 πάυει να ισχύει με την απόκτηση της κανονικής Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ.  

3.2.6 Ισχύς Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ 
Η ΄Αδεια Χειριστού Υπερελαφρών Αεροπλάνων  ισχύει : 
 για 5 (πέντε) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της προσωρινή Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ. 
 μόνο όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ 
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3.2.7 Ανανέωση Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ 
Η άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ ανανεώνεται κάθε 5 (πέντε) χρόνια 
Για την ανανέωση απαιτείται ο χειριστής τα προηγούμενα 5 (πέντε) χρόνια να έχει ιπταθεί 
συνολικά 25 ώρες σαν κυβερνήτης αεροσκάφους. 
Η ανανέωση Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ γίνεται από την ΥΠΑ : 
 Με βεβαίωση ωρών σχολής 
 Με προσκόμιση αντιγράφου του ατομικού βιβλιαρίου πτήσεως υπογεγραμμένη από τον ίδιο 

που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του χειριστού. 
Εάν ο χειριστής δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, απαιτείται πρακτική εν πτήση εξέταση 
από εγκεκριμένο εξεταστή αέρος. 
Η άδεια χειριστού ΥΠΑΜ δεν μπορεί να ανανεωθεί, εάν έχει ανασταλεί ή ανακληθεί από την ΥΠΑ. 

3.2.8 Δικαιώματα Χειριστού ΥΠΑΜ 
Ο κάτοχος εν ισχύ αδείας ΥΠΑΜ έχει το δικαίωμα : 
 να ίπταται Μόνος (SOLO) με ΥΠΑΜ της κατηγορίας που δικαιούται εκ της αδείας του 

ανεξάρτητα από την πείρα του ή τον χρόνο αποχής του από τις πτήσεις 
 να ίπταται με επιβάτη, υπό την προϋπόθεση ότι 

o έχει το λιγότερο Συνολική Αεροπορική πείρα 25 ωρών ως Κυβερνήτης σε Αεροσκάφη. 
o τις προηγούμενες 90 ημέρες προ της πτήσεως με επιβάτη έχει ως κυβερνήτης 

τουλάχιστον 1 ώρα πτήσης και 5 προσγειώσεις με ιδίου τύπου ΥΠΑΜ. 
3.2.9 Υποχρεώσεις Χειριστού ΥΠΑΜ 

Ο κάτοχος Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ υποχρεούται :  
 να γνωρίζει και να ακολουθεί την Αεροπορική Νομοθεσία 
 να γνωρίζει και να ακολουθεί τον παρόντα Κανονισμό 
 να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προάγει την ασφάλεια της πτήσεως που είναι 

κυβερνήτης  
 να γνωρίζει τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της ΥΠΑΜ που ίπταται. 
 να τηρεί το ατομικό Βιβλιάριο Πτήσεων. 

Ο Χειριστής ΥΠΑΜ δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει την πτήση εφόσον :  
 οι ικανότητες του είναι μειωμένες λόγω κούρασης, ασθένειας ή τραυματισμού. 
 έχει καταναλώσει οινόπνευμα τις τελευταίες 24 ώρες. 
 βρίσκεται υπό επήρεια οινοπνεύματος ή  ναρκωτικών ουσιών. 
 βρίσκεται υπό την επήρεια φαρμάκων που μπορούν να επηρεάσουν τις ικανότητές του. 
 δεν έχει ενημερωθεί για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που θα ιπταθεί.  
 δεν έχει ενημερωθεί για τις αεροναυτικές αγγελίες που αφορούν στην πτήση. 
 η ΥΠΑΜ δεν είναι εφοδιασμένη με τα έγγραφα που απαιτούνται. 

Ο Χειριστής ΥΠΑΜ είναι υπεύθυνος για : 
 την ενημέρωση του επιβάτη του στους κανόνες συμπεριφοράς κατά τη πτήση.  
 την χρήση προστατευτικών και σωστικών μέσων. 
 την σωστή πρόσδεση του επιβάτη. 
 την τελική απόφαση εκτέλεσης ή μη της πτήσεως. 

Κατά την διάρκεια της πτήσεως δεν επιτρέπεται : 
 οι επιβαίνοντες να λύνουν τις ζώνες ασφάλείας (εξαιρουμένων των αλεξιπτωτιστών). 
 να υπάρχουν ελεύθερα αντικείμενα. 
 το κάπνισμα σε όλη την διάρκεια της πτήσης. 
 η χρήση οινοπνευματωδών ποτών. 

Ο Χειριστής ΥΠΑΜ δεν επιτρέπεται : 
 να πετάξει περισσότερο από 8 ώρες εντός μιας ημέρας. 

3.2.10 Υποχρεώσεις Χειριστού YPAM μετά από ατύχημα 
Για τους σκοπούς του παρόντος ως ατύχημα ΥΠΑΜ ορίζεται κάθε περιστατικό το οποίο συμβαίνει 
κατά τη διάρκεια εκμετάλλευσης της ΥΠΑΜ και κατά το οποίο:  
 επήλθε θάνατος ατόμου ή ατόμων.   
 επήλθε σοβαρός τραυματισμός  ατόμου ή ατόμων. 
 η ΥΠΑΜ καταστράφηκε ολοσχερώς. 
 η ΥΠΑΜ έχει βυθισθεί. 
 η ΥΠΑΜ έχει καταπέσει σε απρόσιτο σημείο.  
 η ΥΠΑΜ υπέστη ζημιές η αποκατάσταση των οποίων κρίνεται επισφαλής για την πτητική 

ικανότητά της. 
Ο χειριστής της ΥΠΑΜ υποχρεούται αμέσως μετά το ατύχημα, εφόσον του το επιτρέπει η φυσική 
του κατάσταση να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να: 
 διασφαλίσει τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των ατόμων που έχουν εμπλακεί στο 
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ατύχημα 
 εξασφαλίσει την προστασία περιουσιών, υλικού και περιβάλλοντος 
 διασφάλισει τα έγγραφα που έχουν σχέση με το ατύχημα, 
 διασφάλισει τους μάρτυρες  
 διασφάλισει την ΥΠΑΜ από ανεπιθύμητες ενέργειες 
 ενημερωθεί η (ΕΔΑΑΑΠ). 

Η ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας  
Πτήσεων γίνεται το συντομότερο δυνατό και αναφέρονται τα κάτωθι : 
 Είδος ατυχήματος, τόπος, ημερομηνία και ώρα αυτού. 
 ΥΠΑΜ που έλαβε μέρος σε αυτό. 
 Όνομα χειριστή. 
 Ονόματα και αριθμός επιβαινόντων και η κατάσταση υγείας τους. 
 Περιγραφή και συνθήκες του ατυχήματος. 
 Μέτρα που ελήφθησαν. 
 Όνομα και ιδιότητα ατόμου που κάνει την αναφορά. 

Λεπτομέρειες αναφέρονται στην οικία νομοθεσία 2912/09-5-2001 
3.2.11 Αναστολή Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ 

Η Άδεια χειριστή ΥΠΑΜ μπορεί να ανασταλεί προσωρινά ή οριστικά : 
 όταν ο κάτοχος πάψει να κατέχει  Πιστοποιητικό Υγείας που να ισχύει.  
 όταν ο κάτοχος εμπλακεί σε ατύχημα ως Κυβερνήτης. 
 μετά από σχετική απόφαση της ΥΠΑ. 

o για παράβαση της κειμένης νομοθεσίας.  
o για παράβαση των κανόνων πτήσης. 
o για πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων. 
o για πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου που έγιναν με την συμμετοχή ΥΠΑΜ. 

 
3.3 Πιστοποιητικό Υγείας  

Το Πιστοποιητικό Υγείας που απαιτείται είναι κατηγορίας 2 και εκδίδεται από  
 εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ ιατρούς ΑΜΕ (Aero Medical Examiners)  
 εξουσιοδοτημένα από την ΥΠΑ  Κέντρα Αεροπορικής Ιατρικής AMC  (Aero Medical Centres) 

Η ημερομηνία λήξης καθώς και τυχόν περιορισμοί αναφέρονται επί του πιστοποιητικού. 
3.4 Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1026-20/7/2005 
Η χρήση μονίμου ή φορητού ασυρμάτου αερεπίγειας επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα 
που κατέχουν τουλάχιστον  Περιορισμένο Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας. 
Το Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας είναι απόλυτα ανεξάρτητο πτυχίο από τα Αεροπορικά Πτυχία ή 
Άδειες Χειριστού ΥΠΑΜ και δεν συνδέεται με την απόκτηση άλλου Αεροπορικού Πτυχίου. 
Περιορισμένο πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας μπορούν να αποκτήσουν και άτομα που δεν έχουν 
πρόθεση να αποκτήσουν Αεροπορικό Πτυχίο ή Άδεια χειριστού ΥΠΑΜ  

3.4.1 Διαδικασία Απόκτησης Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας  
Η διαχείριση της διαδικασίας χορήγησης Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας γίνεται από την ΥΠΑ/Δ5 
Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών  

3.4.2 Δικαιώματα Κατόχου Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας 
Ο κάτοχος περιορισμένου πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί 
Αεροπορική ασύρματη συσκευή επικοινωνίας και να μιλά μέσω αυτών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

3.4.3 Aναγνώριση Αλλοδαπού Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας 
Τα αντίστοιχα πτυχία χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης ισχύουν στην Ελλάδα χωρίς άλλη 
διαδικασία. 
Η αναγνώριση των αντιστοίχων πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαικής Ενωσης δίεπεται από 
διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και την κάθε χώρα. 

3.5 Ατομικό Βιβλιάριο Ωρών Πτήσεων (Log Book) 
Ο χειριστής ΥΠΑΜ έχει υποχρέωση να τηρεί Ατομικό Βιβλιάριο Πτήσεων, το οποίο πρέπει να 
ενημερώνει άμεσα και οπωσδήποτε προ της επομένης ημέρας πτήσεως. 
Το βιβλιάριο πτήσεων πρέπει να πληρεί τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Αεροπορική Νομοθεσία. 
Στο ατομικό βιβλιάριο αναγράφονται όλες οι πτήσεις του κατόχου που εκτελεί σαν : 
 Εκπαιδευόμενος χειριστής 
 Κυβερνήτης  
 Εκπαιδευτής 

Σε κάθε πτήση μόνο ένας χειριστής είναι κυβερνήτης και μόνον ένας δύναται να εγγράψει τον 
χρόνο πτήσης σαν κυβερνήτης έστω και αν ο έτερος επιβαίνων, είναι επίσης κάτοχος αδείας 
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ΥΠΑΜ 
Εξαίρεση αποτελούν : 
 οι εκπαιδευτικές πτήσεις όπου  και  οι δύο επιβαίνοντες εγγράφουν,  τον χρόνο πτήσεως στο 

σύνολό του, ο ένας σαν εκπαιδευτής και ο έτερος σαν εκπαιδευόμενος. 
 Στις πτήσεις πρακτικής εξέτασης 

o αν η εξέταση είναι επιτυχής τότε και οι δύο επιβαίνοντες εγγράφουν τον χρόνο 
πτήσεως σαν κυβερνήτες  

o αν η πτήση πρέπει να επαναληφθεί (αποτυχημένη εξέταση) τότε, ο μεν εξεταστής 
εγγράφει τον χρόνο πτήσεως σαν εκπαιδευτής ο δε υποψήφιος τον χρόνο πτήσεως 
σαν εκπαιδευόμενος. 

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής : 
 αναγράφει και υπογράφει τις εξουσιοδοτήσεις πτήσεων που παρέχει στον εκπαιδευόμενο 

(πτήσεις ΜΟΝΟΣ, πτήσεις ταξιδίου κλπ)  
 υπογράφει την κάθε εγγραφή στο βιβλίο του εκπαιδευόμενου συμπεριλαμβανομένων και των 

εγγραφών  πτήσεων ’’ΜΟΝΟΣ’’ 
Ο κάτοχος του βιβλιαρίου στο τέλος κάθε σελίδας έχει την υποχρέωση να αθροίζει τις ώρες και να 
υπογράφει την σελίδα. 
Η υπογραφή κάθε σελίδας από τον κάτοχο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του κατόχου για την 
ορθότητα των εγγραφών. 
Αντίγραφα των σελίδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κάτοχο σαν απόδειξη της 
πτητικής του πείρας. 

3.6 Aναγνώριση Πτυχίου Αεροσκαφών 
Χειριστής κάτοχος πτυχίου EASA ή JAR για να αποκτήσει αντίστοιχης κατηγορίας πτυχίο χειριστή 
ΥΠΑΜ πρέπει : 
 να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 απογειώσεις και ισάριθμες προσγειώσεις κατά τις οποίες 

η ΥΠΑΜ περιήλθε σε πλήρη στάση με εκπαιδευτή πτήσεων αναγνωρισμένης σχολής 
 να περάσει με επιτυχία εξέταση αέρος από πιστοποιημένο εξεταστή αέρος. 

Πτυχία Χειριστών Αεροσκαφών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής  Ένωσης δεν αναγνωρίζονται για 
την απόκτηση Αδείας ΥΠΑΜ 

3.7 Aναγνώριση Αλλοδαπής Αδείας ΥΠΑΜ 
Τα αντίστοιχα πτυχία ή Αδειες χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης ισχύουν στην Ελλάδα. 
Δεν αναγνωρίζονται Πτυχία ή Αδειες  χωρών εκτός Ευρωπαικής Ενωσης.  

3.8 Μεταγραφές Εκπαιδευομένων 
Δεν επιτρέπεται η μεταγραφή εκπαιδευόμενου στο μέσον της θεωρητικής εκπαίδευσης. 
Η Θεωρητική Εκπαίδευση περατούται με έγγραφη Βεβαίωσης, της Σχολής που παρείχε την 
εκπαίδευση, που βεβαιώνει ότι ο εκπαιδευόμενος περάτωσε την Θεωρητική Εκπαίδευση. 
Η Βεβαίωση δίνει το δικαίωμα στον εκπαιδευόμενο: 
 να λάβει μέρος στης Θεωρητικές εξετάσεις της ΥΠΑ. 
 να μεταγραφεί σε έτερη Σχολή, χωρίς να επαναλάβει το πρόγραμμα Θεωρητικής 

Εκπαίδευσης. 
Η μεταγραφή Εκπαιδευομένου από μία Σχολή σε άλλη,μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια της 
πρακτικής εκπαίδευσης. 
Ο εκπαιδευόμενος: 
 δεν μπορεί να είναι γραμμένος σε δύο Σχολές ταυτοχρόνως. 
 έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την Σχολή για την πρόθεσή τους να παραιτηθεί 

από την εκπαίδευση και να διαγραφεί από την Σχολή. 
 δεν έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του και οι λόγοι της μεταγραφής δεν 

ενδιαφέρουν τον παρόντα κανονισμό. 
Ο εκπαιδευόμενος μετά την παραίτησή του μπορεί να εγγραφεί σε άλλη Σχολή της αρεσκείας του. 
Η νέα Σχολή: 
 έχει την υποχρέωση να αναγνωρίσει την βεβαίωση Θεωρητικής Εκπαίδευσης που έχει 

εκδοθεί από την Προηγούμενη Σχολή. 
 έχει το δικαίωμα να μην αναγνωρίσει το σύνολο των ωρών πτήσεως που ο εκπαιδευόμενος 

πέταξε στην προηγούμενη Σχολή.  
3.9 Ειδικότητα Υδροπλάνων –  Αμφιβίων ΥΠΑΜ 

Η Ειδικότητα Υδροπλάνων - Αμφιβίων αποδίδεται μόνον στις κατηγορίες  
 Υπερελαφρών Αεροπλάνων (Ελεγχόμενων  με αεροδυναμικά μέσα) 
 Μετατόπισης Κέντρου Βαρους (Weight Shift) 

Η Ειδικότητα Υδροπλάνων - Αμφιβίων απονέμεται μόνον στην κατηγορία ΥΠΑΜ που ο 
υποψήφιος έλαβε εκπαίδευση. 
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3.9.1 Προαπαιτούμενα απόκτησης Ειδικότητος Υδροπλάνων - Αμφιβίων  
Ο χειριστής πρέπει να κέκτηται  
 Άδεια ΥΠΑΜ ξηράς  
 Πτητική εμπειρία 50 ωρών ως κυβερνήτης 

3.9.2 Διαδικασία απόκτησης Ειδικότητος Υδροπλάνων - Αμφιβίων 
Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να εγγραφεί σε Σχολή Εκπαίδευσης και να λάβει :   
 θεωρητική εκπαίδευση 10 ωρών 
 πρακτική εκπαίδευση 10 ωρών πτήσης 

Να περάσει με επιτυχία προφορική και πρακτική εν πτήση εξέταση διαρκείας τουλάχιστον 1 
ώρας. 
Η Σχολή βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με καταχώριση στο ατομικό 
βιβλιάριο πτήσεων (Log Book) του χειριστή και με έκδοση βεβαίωσης που θα χρησιμοποιηθεί 
στην ΥΠΑ για την επικύρωση της Ειδικότητος Υδροπλάνων - Αμφιβίων επί της Αδείας ΥΠΑΜ. 

3.9.3 Ισχύς Ειδικότητος Υδροπλάνων - Αμφιβίων 
Η ειδικότητα Υδροπλάνων - Αμφιβίων δεν έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει όσο η Αδεια ΥΠΑΜ 
είναι σε ισχύ 

3.10. Ειδικότητα Ρυμουλκού 
Χειριστής ΥΠΑΜ  με ειδικότητα Ρυμουλκού εξουσιοδοτείται να εκτελεί πτήσεις ρυμούλκησης 
Ανεμοπτέρων, Διαφημιστικών Επιγραφών ή Ανεμουρίων. 

3.10.1 Προαπαιτούμενα απόκτησης Ειδικότητος Ρυμουλκού 
Ο χειριστής πρέπει να κέκτηται  
 Άδεια ΥΠΑΜ. 
 Πτητική εμπειρία 100 ωρών ως κυβερνήτης. 

3.10.2 Διαδικασία απόκτησης Ειδικότητος Ρυμουλκού 
Ο εκπαιδευόμενος ρυμουλκός πρέπει να εγγραφεί σε Σχολή Εκπαίδευσης και να λάβει: 
 Θεωρητική εκπαίδευση.  

Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει τις μεθόδους και τις τεχνικές ρυμούλκησης καθώς και 
των διαδικασιών ανάγκης και κινδύνου σε όλες τις φάσεις της πτήσεως. 

 Πρακτική εκπαίδευση 10 πτήσεων ρυμούλκησης το ελάχιστον. 
Η πρακτηκή εκπαίδευση περιλαμβάνει:  
o 5 πτήσεις με εκπαιδευτή.  
o 5 πτήσεις μόνος. 

Η Σχολή βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με καταχώριση στο ατομικό 
βιβλιάριο πτήσεων (Log Book) του χειριστή και με έκδοση βεβαίωσης που θα χρησιμοποιηθεί 
στην ΥΠΑ για την επικύρωση της Ειδικότητος του Ρυμουλκού επί της Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ. 
Ο ρυμουλκός προκειμένου να εκτελέσει πτήσεις ρυμούλκησης  
 πρέπει να έχει πτητική πείρα 10 τουλάχιστον ώρών στον τύπο της ΥΠΑΜ που θα 

χρησιμοποιηθεί για την ρυμούλκιση. 
 να έχει ιπταθεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες σαν κυβερνήτης και να έχει εκτελέσει 5 

απογειώσεις και προσγειώσεις τις προηγούμενες 90 ημέρες, με τον ίδιο τύπο ΥΠΑΜ που θα 
χρησιμοποιηθεί για την ρυμούλκιση.  

3.10.3 Ισχύς Ειδικότητος Ρυμουλκού 
Η ειδικότητα Ρυμουλκού δεν έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει όσο η άδεια ΥΠΑΜ είναι σε ισχύ 

3.10.4 Δικαιώματα Ρυμουλκού 
 Ο Χειριστής ΥΠΑΜ με ειδικότητα Ρυμουλκού έχει το δικαίωμα να εκτελεί πτήσεις ρυμούλκισης 
Ανεμοπτέρων, Διαφημιστικών επιγραφών ή ανεμουρίων. 

3.10.5 Υποχρεώσεις Ρυμουλκού 
Προ της πτήσεως ρυμούλκησης Ανεμοπτέρου απαιτείται να έχει γινει ενημέρωση και συνενόηση 
με τον χειριστή του Ανεμοπτέρου  
 για τις καταστάσεις ανάγκης και κινδύνου 
 για τις καιρικές συνθήκες 

Στις πτήσεις Ρυμούλκησης Ανεμοπτέρων δεν επιτρέπεται η επιβίβαση στο Ρυμουλκό ΥΠΑΜ 
έτερου επιβαίνοντος πλην του Κυβερνήτου. 
Εξαίρεση αποτελούν μόνον οι πτήσεις εκπαίδευσης προς απόκτηση ειδικότητος Ρυμουλκού. 

3.10.6 Αναγνώριση Ειδικότητος Ρυμουλκού  
Χειριστής κάτοχος πτυχίου EASA ή JAR με ειδικότητα Ρυμουλκού αποκτά αυτόματα την 
ειδικότητα Ρυμουλκού με την απόκτηση Αδείας ΥΠΑΜ. 

3.11 Ειδικότητα Εκπαιδευτού Πτήσεων ΥΠΑΜ 
Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτού παρέχεται σε Σχολές Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ 
Ο Εκπαιδευτής εξουσιοδοτείται να παρέχει εκπαίδευση μόνο για την κατηγορία ΥΠΑΜ που είναι 
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αξιολογημένος. 
3.11.1 Προαπαιτούμενα Απόκτησης Ειδικότητος Εκπαιδευτού 

Ο υποψήφιος εκπαιδευτής πρέπει να έχει : 
 Άδεια χειριστού ΥΠΑΜ  δύο (2) χρόνια κατ΄ ελάχιστον 
 Πτητική πείρα 150 ωρών ως κυβερνήτης αεροσκαφών κατ΄ελάχιστον 
 Περιορισμένο πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας κατ΄ελάχιστον 

3.11.2 Διαδικασία Απόκτησης Ειδικότητος Εκπαιδευτού 
Ο υποψήφιος εκπαιδευτής πρέπει να περάσει : 
 θεωρητική εκπαίδευση 20 ωρών και 
 πρακτική εκπαίδευση 10 ωρών στην δεξιά και αριστερή θέση 
 πρακτική εν πτήση εξέταση 1 ώρας με εξουσιοδοτυμένο εξεταστή αέρος 

Ο εκπαιδευτής πριν την παροχή εκπαίδευσης με έναν τύπο ΥΠΑΜ πρέπει να έχει ιπταθεί 
τουλάχιστον 10 ώρες με τον ίδιο τύπο ΥΠΑΜ 

3.11.3 Ισχύς Ειδικότητος Εκπαιδευτού 
Η ειδικότητα του εκπαιδευτού πτήσεων δεν έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει οσο η άδεια ΥΠΑΜ 
είναι εν ισχύ 

3.11.4 Δικαιώματα εκπαιδευτού 
Ο εκπαιδευτής πτήσεων ΥΠΑΜ έχει το δικαίωμα να παρέχει το σύνολο της θεωρητικής και 
πτητικής εκπαίδευσης χειριστών και εκπαιδευτών ΥΠΑΜ 

3.11.5 Υποχρεώσεις εκπαιδευτού 
Ο εκπαιδευτής πτήσεων ΥΠΑΜ έχει την υποχρέωση  
 να παρέχει ενημέρωση στον εκπαιδευόμενο πριν από κάθε πτήση  για τις ασκήσεις που θα 

ακολουθήσουν 
 να παρέχει ενημέρωση μετά την πτήση κάνοντας ανάλυση  των λαθών που έγιναν 
 να ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο πριν από κάθε πτήση ΜΟΝΟΣ για τον αντικειμενικό 

σκοπό της πτήσης 
 να υπογράφει στο ατομικό βιβλιάριο πτήσεως του εκπαιδευομένου την εξουσιοδότηση με την 

οποία ο εκπαιδευόμενος έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τοπική πτήση ή πτήση ταξιδίου 
ΜΟΝΟΣ (SOLO) 

 να ενημερώνει την ατομική καρτέλα του εκπαιδευόμενου 
 να ενημερώνει τον Διευθυντή Σχολής 

3.11.6 Aναγνώριση Ειδικότητας Εκπαιδευτού Πτήσεων Αεροσκαφών EASA ή JAR 
Κάτοχος πτυχίου EASA ή JAR με ειδικότητα Εκπαιδευτού πτήσεων μπορεί να λάβει την 
Ειδικότητα Εκπαιδευτού πτήσεων ΥΠΑΜ αν έχει το λιγότερο: 
 150 ώρες πτήσεων ως κυβερνήτης ελαφρών αεροσκαφών 
 25 ώρες πτήσεων ως κυβερνήτης ΥΠΑΜ εκ των οποίων τουλάχιστον 15 ώρες από την θέση 

του επιβάτη  
Η ΥΠΑ τηρεί αρχεία Εκπαιδευτών Αέρος ΥΠΑΜ που είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 

3.12 Ειδικότητα Εξεταστού Αέρος 
Ο εξεταστής Αέρος είναι συνεργάτης της ΥΠΑ και έχει επιλεγεί ώστε να διενεργεί τις Εξετάσεις 
Αέρος των Υποψηφίων Χειριστών ΥΠΑΜ προς απόκτηση Αδείας.   
Ο Εξεταστής Αέρος εξουσιοδοτείται να διενεργεί εξετάσεις μόνο στην κατηγορία  ΥΠΑΜ που είναι 
αξιολογημένος. 
Ο Εξεταστής Αέρος είναι αυτός που τελικά ελέγχει το σύνολο τουν γνώσεων του εκπαιδευόμενου.  
Ο εξεταστής Αέρος δεν επιτρέπεται να εξετάσει μαθητή στον οποίο έχει προσφέρει ο ίδιος 
εκπαίδευση. 

3.12.1 Προαπαιτούμενα απόκτησης Ειδικότητος Εξεταστού Αέρος 
Ο εξεταστής πρέπει να είναι εκπαιδευτής πτήσεων ΥΠΑΜ τουλάχιστον δύο (2) χρόνια 
Να έχει τουλάχιστον 150 ώρες σαν εκπαιδευτής πτήσεων. 

3.12.2 Διαδικασία Απόκτησης Ειδικότητος Εξεταστού Αέρος 
Η ειδικότητα του εξεταστού ΥΠΑΜ απονέμεται από την ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) χωρίς 
εξετάσεις με μοναδικό σκοπό την κάλυψει των εξεταστικών αναγκών της ΥΠΑ.  
Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) τηρεί αρχεία Εξεταστών Αέρος ΥΠΑΜ που είναι στην διάθεση κάθε 
ενδιαφερομένου. 

3.12.4 Υποχρεώσεις Εξεταστού Αέρος 
Ο εξεταστής αέρος πρέπει να: 
 διενεργεί τις εξετάσεις με αμεροληψία και ευθυκρισία. 
 ακολουθεί τις διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. 
 συμπληρώνει το έντυπο εξέτασης. 
 συμπληρώνει και υπογράφει την προσωρινή Άδεια χειριστού ΥΠΑΜ. 
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 αποσταλεί στην ΥΠΑ/Δ2 τον φάκελο του χειριστού με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, για να 
εκδοθεί η κανονική Αδεια ΥΠΑΜ.   

 ενημερώνεται συνεχώς για τα αντικείμενα που εξετάζει. 
 επικοινωνεί με άλλους εξεταστές ανταλλάσσοντας γνώσεις για το επίπεδο των εξεταζομένων 
 ενημερώνει την ΥΠΑ για προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά την διάρκεια των καθηκόντων 

του 
3.12.5 Ισχύς Ειδικότητος Εξεταστού Αέρος 

 Η Ειδικότητα Εξεταστού ΥΠΑΜ δεν έχει ημερομηνία λήγης 
 Προκειμένου εξεταστής να προβή σε εξέταση αέρος πρέπει να έχει άδεια ΥΠΑΜ σε ισχύ 

3.12.6 Aναγνώριση Ειδικότητας Εξεταστού Αέρος 
Ειδικότητα Εξεταστού Πτήσεων από χώρα της Ευρωπαικής Ενωσης ή εκτός αυτής δεν 
αναγνωρίζεται. 
 

4. ΣΧΟΛΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΜ 
4.1  Γενικά 

Η Σχολή Εκπαίδευσης είναι εκπαιδευτικός φορέας που έχει σαν αποστολή να παρέχει το σύνολο 
της εκπαίδευση  για την απόκτηση άδειας χειριστού ΥΠΑΜ 
Η Σχολή Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ : 
 μπορεί να παρέχει εκπαίδευση μόνο στους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σ' αυτήν 
 πρέπει απαραίτητα να παρέχει το σύνολο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 
 πρέπει να λειτουργεί με εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
 παρέχει εκπαίδευση μόνο στην κατηγορία ΥΠΑΜ για την οποία έχει λάβει άδεια 
 έχει την ευθύνη του εκπαιδευομένου μέχρι αυτός να πάρει την άδεια ΥΠΑΜ 
 έχει την ευθύνη της συμπλήρωσης και αποστολής των αιτήσεων και κάθε είδους εγγράφου 

που αφορούν στον εκπαιδευόμενο και απευθύνεται στην ΥΠΑ. 
Σχολή Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ μπορούν να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν: 
 Αεραθλητικά Σωματεία. 
 Εταιρίες. 
 Νομικά Πρόσωπα 
 Φυσικά Πρόσωπα. 

4.2 Σχολής Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ 
Προκειμένου κάποιος ενδιαφερόμενος να λάβει άδεια λειτουργίας Σχολής Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ θα 
πρέπει να καταθέσει αίτηση (Πρότυπο) στην ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα)  και να κάνει γνωστό το 
αίτημά του  
Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) είναι η αρχή η οποία θα διαχειριστεί το αίτημά του και : 
 θα θέσει τις επί μέρους απαιτήσεις 
 θα ελέγξει τα απαιτούμενα 
 θα κάνει τις διορθώσεις 
 θα εκδώσει την άδεια λειτουργίας της Σχολής 

Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) διατηρεί αρχεία με τις αδειοδοτημένες Σχολές ΥΠΑΜ που είναι 
στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου 

4.2.1 Εκδοση Αδείας Λειτουργίας Σχολής 
Η Αδεια Λειτουργίας Σχολής εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) και έχει διάρκει ενός 
(1) έτους 

4.2.2 Ανανέωση Αδείας Λειτουργίας Σχολής 
Η Αδεια Λειτουργίας Σχολής ανανεώνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έχει διάρκεια 
τριών (3) ετών. 

4.2.3 Αναστολή Αδείας Λειτουργίας Σχολής 
Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) έχει την δυνατότητα να προβή σε έκτακτους ελέγχους ώστε να 
διαπιστώσει την καλή λειτουργία της Σχολής. 
Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) μπορεί να αναστείλει ή και να άρει την Άδεια Λειτουργίας Σχολής 
ΥΠΑΜ μετά από αιτιολογημένη απόφαση. 
Η ΕΛΑΟ μπορεί επίσης να προβή σε ελέγχους Σχολών ΥΠΑΜ που λειτουργούν από σωματεία 
που υπάγονται στην δυναμή της. Τις διαπιστώσεις των ελέγχων η ΕΛΑΟ μπορεί να τις στείλει 
μαζί με προτάσεις στην ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) που θα αξιολογηθούν σχετικά. 

4.3 Προσωπικό Σχολής 
Προιστάμενος της Σχολή είναι ο Διευθυντή Σχολής  ο οποίος έχει την συνολική ευθύνη απέναντι 
στην ΥΠΑ. 

4.3.1 Διευθυντής Σχολής ΥΠΑΜ 
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 Ο Διευθυντής Σχολής:  
 πρέπει να είναι απόφοιτος Λυκείου ή αντίστοιχης Σχολής  
 πρέπει να κέκτηται Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ 
 πρέπει να την κέκτηται Ειδικότητας Εκπαιδευτού Πτήσεων για τουλάχιστον 3 έτη. 
 μπορεί να ασκήσει τα καθηκοντά του μόνο όταν η Αδεια Χειριστού που κατέχει είναι εν ισχύ. 
 δύναται να καλύψει σαν εκπαιδευτής το σύνολο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. 

Ο Διευθυντής Σχολής μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα τα καθήκοντα του:  
 Υπεύθυνου Εκπαιδευτού Θεωρητικής Εκπαίδευσης. 
 Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Αέρος. 
 Υπεύθυνου Μηχανικού. 

Ο Διευθυντή Σχολής είναι υπεύθυνος για την: 
 αρτιότητα και ποιότητα της εκπαίδευσης. 
 ασφάλεια των πτήσεων. 
 πτητική κατάσταση των ΥΠΑΜ της Σχολής. 
 διαχείριση και φύλαξη των αρχείων. 
 

Ο Διευθυντή Σχολής είναι υπεύθυνος έναντι της ΥΠΑ και του Νόμου. 
 
4.3.2 Εκπαιδευτής Θεωρητικών Μαθημάτων 

 Η Σχολή μπορει να τοποθετήσει Υπεύθυνο Θεωρητικής Εκπαίδευσης που θα αναφέρεται 
στον Διευθυντή της Σχολής. 

 Η Σχολές Εκπαίδευσης είναι απόλυτα υπεύθυνες για την επιλογή των εκπαιδευτών που θα 
διδάξουν στο κάθε αντικείμενο των θεωρητικών μαθημάτων.  

 Η ΥΠΑ δεν προβλέπει ικανότητα εκπαιδευτού εδάφους, ελέγχει δε τις επιλογές των Σχολών  
εκ των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων. 

 Ο Διευθυντής της Σχολής μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου το έργο αυτό. 
4.3.3 Εκπαιδευτής Πτήσεων 

 Η Σχολή μπορεί να τοποθετήσει Υπεύθυνο Εκπαίδευσης Αέρος που θα αναφέρεται στον 
Διευθυντή της Σχολής   

 Η Σχολή παρέχει πτητική εκπαίδευση μόνο με Εκπαιδευτές πτήσεων 
 Ο Διευθυντής της Σχολής μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου αυτό το έργο. 

4.3.4 Υπεύθυνος Μηχανικός 
Η Σχολή έχει υποχρέωση να τοποθετήσει Υπεύθυνο Μηχανικό που θα αναφέρεται στον 
Διευθυντή της Σχολής.  
Ο Υπεύθυνος Μηχανικός πρέπει να είναι κάτοχος Πτυχίου Μηχανικού Αεροσκαφών 
αναγνωρισμένο από την ΥΠΑ. 
Είναι υπευθυνος για την 
 καλή κατάσταση των πτητικών μέσων της Σχολής 
 ενημέρωση των μητρώων των ΥΠΑΜ της Σχολής 

Ο Διευθυντής της Σχολής μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου αυτό το έργο αν κέκτηται των 
καταλλήλων προσόντων. 

4.4 Εγκαταστάσεις Σχολής 
Η Σχολή Εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει : 
 συγκεκριμένη έδρα γραφείων  
 κατάλληλους χώρους για θεωρητικά μαθήματα 

Οι χώροι του κέντρου μπορεί να είναι ιδιόκτητοι, επί ενοικίω ή επίσημα παραχωρημένοι 
Η Σχολή προκειμένου να δραστηριοποιειθεί σε αεροδρόμιο πρέπει να διαθέτει άδεια από τον 
φορέα που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. 

4.5 Εδρα Σχολής 
Η έδρα καθώς και η αίθουσα Θεωρητικών Μαθημάτων της Σχολής δεν είναι απαραίτητο να 
βρίσκονται στο χώρο πτήσεων.  
Η έδρα πρέπει να διαθέτει γραφεία ανοικτά στο κοινό 
Η αίθουσα Θεωρητικών Μαθημάτων μπορεί να βρίσκεται σε χώρο διάφορο από την έδρα της 
Σχολής 
Στην έδρα της σχολής φυλάσσονται τα αρχεία της Σχολής 

4.6 Αεροσκάφη 
Η Σχολή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) ΥΠΑΜ Ελληνικού ή Ευρωπαικού Νηολογίου  
Η Σχολή δεν μπορεί να παρέχει εκπαίδευση με αεροσκάφη που δεν περιλαμβάνονται στην άδειά 
της 
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4.7 Ασφάλιση 
Η Σχολή πρέπει να ασφαλίσει τα πτητικά μέσα για κινδύνους έναντι τρίτων 
Το Ασφαλιστικό συμβόλαιο πρέπει απαραίτητα να αναφέρει οτι τα αεροσκάφη θα 
χρησιμοποιηθούν και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Το ποσό κάλυψης ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 785/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου. 

4.8 Εκπαίδευση 
Η Σχολή πρέπει να παρέχει το σύνολο της Θεωρητικής και Πρακτικής εκπαίδευσης. 
Αντικειμενικός σκοπός είναι η Σχολή να δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να φθάσει σε επίπεδο γνώσεων, που θα του επιτρέψουν να περάσει με επιτυχία 
την Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση για την απόκτηση Αδειας Χειριστού. 
Η Σχολή είναι υπεύθυνη για τον κάθε εκπαιδευόμενο μέχρι αυτός να αποκτήσει Αδεια Χειριστού 

4.8.1 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Η Σχολή πρέπει να καταρτίσει λεπτομερές πρόγραμμα που να καλύπτει την  
 Θεωρητική Εκπαίδευση 
 Πρακτική Εκπαίδευση  

για κάθε κατηγορία ΥΠΑΜ για τον οποίο θέλει να αιτηθεί άδεια εκπαίδευσης. 
4.8.2 Θεωρητική Εκπαίδευση 

Την ευθύνη για την οργάνωση και την ποιότητα των θεωρητικών μαθημάτων έχει εξ ολοκλήρου η 
Σχολή. 
Η θεωρητική εκπαίδευση έχει συνολική διάρκεια το λιγότερο  35 ώρες 
Το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα : 
 Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Ι και ΙΙ μέρος) 
 Μετεωρολογία 
 Γενικές τεχνικές γνώσεις 
 Αεροναυτιλία 
 Θεωρία πτήσεως 
 Ανθρώπινες δυνατότητες  
 Μηχανική και αεροδυναμική πτήσης 
 Κανόνες εκμετάλλευσης αεροδρομίων και πεδίων προσγείωσης 
 Αερεπίγειες Επικοινωνίες και Χρήση ασυρμάτου  
 Πρακτικά μαθήματα συντήρησης αεροσκαφών και κινητήρων 

Τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν ταυτόχρονα μέχρι 12 εκπαιδευόμενοι. 
Μετά το τέλος της Θεωρητικής Εκπαίδευσης η Σχολή εκδίδει ατομική βεβαίωση (Πρότυπο) 
πέρατος Θεωρητικής εκπαίδευσης. 
Η Σχολή έχει την υποχρέωση να αποστέλλει τις Βεβαιώσεις στην ΥΠΑ/Δ2  ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να λαβουν μέρος στις εξετάσεις που διενεργούνται από την ΥΠΑ/ΣΠΟΑ. 
Η βεβαίωση  ισχύει 2 έτη μέσα στα οποία ο υποψήφιος πρέπει να  έχει δώσει εξετάσεις και να 
έχει περάσει όλα τα μαθήματα. 

4.8.2.1 Θεωρητικές Εξετάσεις 
Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ διενεργούνται από την ΣΠΟΑ η οποία καθωρίζει τις 
εκπαιδευτικές περιόδους. 
Η Σχολή προετοιμάζει του εκπαιδευόμενους για τις εξετάσεις 
Προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις πρέπει η Σχολή να εκδώσει ατομική 
βεβαίωση-αίτηση (Πρότυπο) 
Σε περίπτωση αποτυχίας η Σχολή πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία ώστε ο υποψήφιος να 
λάβει μέρος στις εξετάσεις της επομένης εξεταστικής περιόδου. 

4.8.2.2 Έκτακτες Θεωρητικές Εξετάσεις 
Η ΣΠΟΑ είναι δυνατόν να διενεργήσει θεωρητικές εξετάσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος 
με τις παρακάτω προϋποθέσεις : 
 Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον πέντε (5) 
 Στον τόπο των εξετάσεων να υπάρχει κρατικός ή δημοτικός αερολιμένας σε λειτουργία.  
 Να κατατεθεί στη ΣΠΟΑ αίτηση δύο (2) μήνες προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας των 

εξετάσεων 
Η ΣΠΟΑ οργανώνει τις εξετάσεις και αποφασίζει για 
 την ημερομηνία και ώρα των εξετάσεων 
 την εναλλακτική ημερομηνία 
 την ακριβή τοποθεσία 
 τον υπεύθυνο διεξαγωγής των εξετάσεων 
 τον αντικαταστάτη του υπευθύνου 

Η ΣΠΟΑ το συντομότερο δυνατόν κοινοποιεί την διενέργεια των έκτακτων εξετάσεων στον 
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αιτούντα.  
4.8.3 Πρακτική Εκπαίδευση 

Η κάθε Σχολή Εκπαιδευσης πρέπει να εκπονήσει πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης για την 
κάθε κατηγορία ΥΠΑΜ για την οποία έχει αδειοδοτηθεί. 
 Η Σχολή χειριστών ΥΠΑΜ  Αεροπλάνου ή Ελικοπτέρου, παρέχει πτητική Εκπαίδευση 

συνολικής διαρκείας 25 ωρών κατ΄ελάχιστον εκ των οποίων : 
o 20 ώρες πτήσεως με εκπαιδευτή 
o 5 ώρες πτήσεως ΜΟΝΟΣ (SOLO) 

Κατά την διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος απαιτείται να εκτελέσει  
o ένα ταξίδι 40 ναυτικών μιλίων κατ΄ελάχιστον με εκπαιδευτή 
o ένα ταξίδι 40 ναυτικών μιλίων κατ΄ελάχιστον ΜΟΝΟΣ (SOLO). 

 Η Σχολή χειριστών ΥΠΑΜ  Μετατόπισης βάρους, Γυροπλάνου  ή  Μηχανοκινήτου 
Αλεξιπτώτου, παρέχει πτητική Εκπαίδευση συνολικής διαρκείας 15 ωρών κατ΄ελάχιστον εκ 
των οποίων : 

o 10 ώρες πτήσεως με εκπαιδευτή. 
o 5 ώρες πτήσεως ΜΟΝΟΣ (SOLO). 

Κατά την διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος απαιτείται να εκτελέσει: 
o ένα ταξίδι 20 ναυτικών μιλίων κατ΄ελάχιστον με εκπαιδευτή. 
o ένα ταξίδι 20 ναυτικών μιλίων κατ΄ελάχιστον ΜΟΝΟΣ (SOLO). 

4.8.3.1 Πρώτη πτήση ΜΟΝΟΣ (SOLO) 
Ο εκπαιδευόμενος επιτρέπεται να ίπταθεί για πρώτη φορά ΜΟΝΟΣ (SOLO) εφόσον : 
 η Σχολή έχει πισθεί για τις ικανότητες του εκπαιδευόμενου 
 έχει συμπληρωθεί το 30% των προβλεπομένων ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης. 
 έχουν συμπληρωθεί κατ΄ελάχιστον 4 ώρες πτήσεως με Εκπαιδευτή. 
 ο εκπαιδευόμενος κέκτητε πιστοποιητικό υγείας σε υσχύ. 
 ο εκπαιδευόμενος, εάν πρόκειται να κάνει χρήση ραδιοτηλεφώνου οφείλει να κέκτηται 

τουλάχιστον Περιορισμένο Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας. 
4.8.4 Πρακτική εν πτήση εξέταση 

Ο Διευθηντής της Σχολής κατά την κρίση του προτείνει τον εκπαιδευόμενο για πρακτική εν πτήση 
εξέταση. Απαραίτητα θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη πρόταση της Σχολής στο ατομικό βιβλιάριο 
πτήσεων του εκπαιδευόμενου. 
Η Σχολή έχει την υποχρέωση να προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο με τον καλλίτερο τρόπο ώστε 
να είναι έτοιμος για την εξέταση αέρος. 
Η Πρακτική εν πτήση εξέταση διενεργείτε από Εξεταστή Αέρος της επιλογής του εξεταζόμενου. 
 

4.8.4.1 Αποτυχημένη πτητική εξέτασις 
Σε περίπτωση αποτυχημένης εξέτασης η Σχολή πρέπει να ενημερωθεί για τα αντικείμενα που ο 
εκπαιδευόμενος υστέρισε.  
Ο Διευθηντής Σχολής πρέπει να οργανώση ολιγόωρο ατομικό (προσαρμοσμένο) πρόγραμμα 
εκπαίδευσης που θα φέρει τον εκπαιδευόμενο σε θέση να περάσει με επιτυχία την επαναληπτική 
εξέταση αέρος. 
Η επι πλέον εκπαίδευση πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον των δύο (2) ωρών με εκπαιδευτή. 
Η εξέταση αέρος μπορεί να επαναληφθεί μετά παρέλευση δέκα (10) ημερών. 
 

4.9 Φάκελος Εκπαιδευομένου 
Η Σχολή με την εγγραφή νέου μαθητού έχει την υποχρέωση να ανοίξει Φάκελο Εκπαιδευόμενου 
που θα διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.  
Ο Φάκελος πρέπει να περιέχει : 
 Την Αίτηση εγγραφής του εκπαιδευομένου συμπληρωμένη. 
 Σύμφωνη γνώμη γονέα ή κηδεμόνα όταν απαιτείται 
 Αντίγραφο Βεβαίωσης Υγείας, 
 Φύλλο προόδου εκπαιδευόμενου 
 Κατηγορία ΥΠΑΜ στην οποία εκπαιδεύτηκε ο μαθητής, 
 Ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης 
 Αντίγραφα Αποτελεσμάτων εξετάσεων  
 Κάθε άλλο έγγραφο της προόδου του εκπαιδευόμενου που κρίνεται από τον Διευθηντή 

Σχολής ότι πρέπει να κρατηθεί  
Ο φάκελος εκπαίδευσης πρέπει να διατηρηθεί στα αρχεία της σχολής για πέντε (5) χρόνια μετά 
την ημερομηνία του τελευταίου εγγράφου 
Ο Διευθυντής Σχολής έχει την ευθύνη των Εκπαιδευτικών Φακέλων 
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4.10 Αρχεία Σχολής 
Η Σχολή τηρεί πλήρη αρχεία  
 Φακέλων Εκπαιδευομένων 
 Ημερολογίου Θεωρητικής Εκπαίδευσης 
 Ημερολογίου Εκπαίδευσης Αέρος 
 Μητρώων Πτητικών Μέσων 

 Τα αρχεία πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια  
 
Ο παρών κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Από της δημοσιεύσεως του παρόντος κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει να ισχύει η 
απόφαση Αρ.ΦΕΚ1068 4/8/2006 Διοικητού ΥΠΑ και οποιοδήποτε άλλο Υπηρεσιακό κείμενο με 
αρχαιότερη ημερομηνία που έχει σχέση με το περιεχόμενο και το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού.   
 
 


