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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

          Έχοντας υπόψη: 
 
1.-Το Ν.1815/88 ‘Κύρωση Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου’ 
2.-Την υπ΄αριθ.Δ2/Α/53079/2143/28-12-82 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως και Μεταφορών-Επικοινωνιών ‘Περί συστάσεως νέων συλλογικών οργάνων της 
ΥΠΑ’. 
3.-Το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2085/92 ‘Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας 
προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης’.  
4.-Τον  κανονισμό υπερελαφρών πτητικών μηχανών (ΥΠΑ/Δ/Δ2/26328/6386/13/7/06 ΦΕΚ 

1068/4-8-06).  
5.- Την Δ10/Α/11898/822(ΦΕΚ 242 της 19/4/91) περί  μεταβίβασης αρμοδιοτήτων    από τον 
Διοικητή  σε διευθυντές κτλ.  

 
 
                                                        Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ο Υ ΜΕ       
 

1. Σκοπός  
 

Σκοπός των προδιαγραφών Εκπαιδευτικών Κέντρων Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών 
(ΥΠΑΜ), είναι η άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των μαθητών στον εκάστοτε τύπο που 
εκπαιδεύονται, με στόχο το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, την τυποποίηση των κέντρων σε όλη την 
χώρα, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, την αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών, την 
γαλούχηση των μαθητών στην αεροπορική παιδεία και την ομαλή εναρμόνιση τους με τον υπόλοιπο 
αεροπορικό χώρο. 
 
2. Οργάνωση 
 
Το κάθε σωματείο ή εταιρεία ή ιδιώτης, με ευθύνη τους, οργανώνουν εκπαιδευτικά κέντρα – 
σχολές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν και έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ. 
Η ΥΠΑ εντός διαστήματος δύο μηνών, το αργότερο, από την κατάθεση της αίτησης με όλα 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, κάνει έλεγχο και εγκρίνει την λειτουργία του ή 
απορρίπτει την αίτηση. 
  
Σε καμία  περίπτωση το κέντρο δεν μπορεί να αρχίσει δραστηριότητα, χωρίς να έχει πάρει 
την έγκριση λειτουργίας από την ΥΠΑ.  
 
3. Έδρα  



 
Κάθε εκπαιδευτικό κέντρο έχει μία έδρα δηλωμένη στην ΥΠΑ.  Η έδρα μπορεί να βρίσκεται 
στο χώρο του  Αεραθλητικού Κέντρου ΥΠΑΜ ή και αλλού. Το εκπαιδευτικό κέντρο μπορεί 
να δραστηριοποιείται σε παραπάνω από ένα αεραθλητικό κέντρο ΥΠΑΜ , εγκεκριμένο 
πεδίο προσγείωσης ή αεροδρόμιο.  
 
4. Αίθουσες του κέντρου 
 
Οι απαραίτητες αίθουσες για την λειτουργία του κέντρου  είναι οι εξής: 
 

1. Αίθουσα υποδοχής – γραμματεία 
2. Αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης, εξοπλισμένη με επαρκή αριθμό θρανίων – 

γραφείων (τουλάχιστον 5) για τους μαθητές και υποχρεωτικά πίνακα. Προαιρετικά 
εποπτικά μέσα που είναι δυνατόν να υπάρχουν είναι  μηχανή προβολής με την  
αντίστοιχη οθόνη για την προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, slides  και διαφανειών. 
Οι παραπάνω δύο αίθουσες είναι δυνατόν  να περιορισθούν σε μία και μόνη , με  
κατάλληλη  διαρύθμιση 

 
5. Πτητικά μέσα. 
 

Τα πτητικά μέσα είναι νηολογίου Ελληνικού ή χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
Δεν επιτρέπεται η  εκπαίδευση με πτητικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στην άδεια 
του εκπαιδευτικού κέντρου. 

 
6.  Προσωπικό κέντρου 
  
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται  και  συμπληρωμένο έντυπο, με το οργανόγραμμα σχολής 
, στοιχεία  εκπαιδευτών και προσδιορισμό μαθημάτων για κάθε εκπαιδευτή. 
Επίσης ορισμός υπευθύνου γραμματείας για την τήρηση των αρχείων της σχολής .  
Η άδεια σχολής που εγκρίνει η ΥΠΑ έχει την έννοια έγκρισης του ισχύοντος εντύπου 
οργανογράμματος .Για οποιαδήποτε αλλαγή ενημερώνεται η ΥΠΑ . 
Το κέντρο θα απαρτίζεται τουλάχιστον από το εξής προσωπικό: 
 
6.1 Διευθυντής σχολής . 
 
Προσόντα :  Απόφοιτος λυκείου ή άλλης αντίστοιχης σχολής.  Θα πρέπει να είναι επίσης 
κάτοχος πτυχίου εκπαιδευτή ΥΠΑΜ και να συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο κατάλογο που 
εκδίδει η ΥΠΑ, τουλάχιστον  σε μία από τις κατηγορίες ΥΠΑΜ,  όπου θα 
δραστηριοποιείται  το κέντρο.   
Το όνομα του αναφέρεται στην αίτηση για την άδεια λειτουργίας του κέντρου. Η 
απομάκρυνση του αναφέρεται αμέσως στην ΥΠΑ. Για την συνέχιση της λειτουργίας της 
σχολής οφείλει να ορίζεται ο αντικαταστάτης του.  
Όσο διάστημα μεσολαβεί μέχρι την έγκριση από την ΥΠΑ του νέου Διευθυντή, δεν 
επιτρέπεται να γίνεται πτητικό έργο, εκτός της περίπτωσης που μαζί με την άδεια έγκρισης 
λειτουργίας του κέντρου είχε υποδειχθεί και αναπληρωτής Διευθυντής Κέντρου, και είχε 
εγκριθεί και αυτός από την ΥΠΑ. Ο αναπληρωτής πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα με τον 
Διευθυντή. 
 
Είναι υπεύθυνος έναντι, της ΥΠΑ και του νόμου. Το κέντρο  λειτουργεί με ευθύνη του.   
 
6.2 Υπεύθυνος θεωρητικής εκπαίδευσης  
 
Απόφοιτος λυκείου ή άλλης αντίστοιχης σχολής και τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου ΥΠΑΜ 
σε τουλάχιστον  μία από τις κατηγορίες ΥΠΑΜ  όπου θα δραστηριοποιείται  το κέντρο.  



Λειτουργεί κάτω από τις εντολές του διευθυντή και βοηθά στο έργο του. 
Κατευθύνει τους εισηγητές θεωρητικών μαθημάτων  και παρακολουθεί την πρόοδο των 
μαθητών σύμφωνα με το πρόγραμμα του κέντρου. 
 

 Υπεύθυνος εκπαίδευσης αέρος 
 
Απόφοιτος λυκείου ή άλλης αντίστοιχης σχολής και κάτοχος πτυχίου εκπαιδευτή ΥΠΑΜ.  
Υπεύθυνος για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών στην εκάστοτε κατηγορία ΥΠΑΜ που 
δραστηριοποιείται το κέντρο.  
Λειτουργεί κάτω από τις εντολές του διευθυντή και βοηθά στο έργο του. 
Κατευθύνει τους υπόλοιπους εκπαιδευτές ή βοηθούς εκπαιδευτές και παρακολουθεί την 
πρόοδο των μαθητών σύμφωνα με το πρόγραμμα του κέντρου. 
 

 Υπεύθυνος μηχανικός  
 
Κάτοχος πτυχίου μηχανικού αεροσκαφών αναγνωρισμένου από την ΥΠΑ. 
Υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των πτητικών μέσων του κέντρου.  
∆ιατηρεί και ενημερώνει τα μητρώα των ΥΠΑΜ με δική του ευθύνη . 
Λειτουργεί κάτω από τις εντολές του διευθυντή σχολής και βοηθάει το έργο του. 
 

 Λοιπό προσωπικό 
 
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό του λοιπού προσωπικού που είναι δυνατόν να 
απασχολεί το εκπαιδευτικό κέντρο.  Οι εισηγητές των θεωρητικών μαθημάτων δεν είναι 
απαραίτητο να είναι κάτοχοι πτυχίου εκπαιδευτή ή βοηθού εκπαιδευτή ΥΠΑΜ.  
Η εκπαίδευση αέρος θα γίνεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτές ή βοηθούς εκπαιδευτές που 
συμπεριλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο που εκδίδει η ΥΠΑ.  
6.6   Είναι δυνατόν ο Διευθυντής, ο υπεύθυνος θεωρητικής εκπαίδευσης ο υπεύθυνος 
εκπαίδευσης αέρος και ο υπεύθυνος μηχανικός  να είναι το ίδιο άτομο.    
 
7. Ασφάλιση 
 

Τα πτητικά μέσα πρέπει να είναι ασφαλισμένα με την ένδειξη και για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς , με ποσό που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
 

8.  Αρχεία 
 
Το εκπαιδευτικό  κέντρο τηρεί πλήρη αρχεία για 5 έτη ήτοι: 
α) Μητρώα εκπαιδευομένων 
β) ημερολόγιο θεωρητικής  εκπαίδευσης 
γ) ημερολόγιο  πτητικής εκπαίδευσης 
δ) μητρώο πτητικών μέσων  

 
 
9. Έγκριση λειτουργίας εκπαιδευτικού κέντρου 

 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει φάκελο με αίτηση στην ΥΠΑ που περιλαμβάνει τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Εγκεκριμένο ή εγκεκριμένα  αεραθλητικά κέντρα ΥΠΑΜ, ή πεδία προσγείωσης ή 
αεροδρόμια από τα οποία θα επιχειρεί το κέντρο με αντίστοιχη αποδοχή του 
εκμεταλλευόμενου τον χώρο.    

2. Έδρα του κέντρου 
3. Κατηγορία ή κατηγορίες ΥΠΑΜ που θα δραστηριοποιηθεί το κέντρο 
4. Εξοπλισμός του κέντρου (περιγραφή και φωτογραφίες) 



5. ΥΠΑΜ που θα χρησιμοποιεί για εκπαίδευση αέρος το κέντρο (τύπους–νηολόγια- 
ασφαλιστήρια συμβόλαια κλπ) 

6. Βιογραφικό σημείωμα Διευθυντού εκπαιδευτικού κέντρου ή του αναπληρωτή αυτού 
και αντίγραφα των πτυχίων του 

7. Κατάσταση με τα ονόματα εγκεκριμένων  εκπαιδευτών ή και βοηθών εκπαιδευτών 
που θα συνεργάζονται με το κέντρο  

8. Βιογραφικό σημείωμα υπεύθυνου μηχανικού και αντίγραφα των πτυχίων του 
9. Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης ανά κατηγορία ΥΠΑΜ  
10. Πρόγραμμα εκπαίδευσης αέρος ανά κατηγορία ΥΠΑΜ 
11. Κανονισμός λειτουργίας της σχολής 
12. Οργανόγραμμα εκπαιδευτικού κέντρου 

 
Ο παραπάνω φάκελος κατατίθεται στην αρμοδία διεύθυνση της ΥΠΑ μαζί με παράβολο 
όπως ορίζεται στο ΑΙΡ για σχολές αεροπλάνων. 
Η ΥΠΑ κάνει έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εγκρίνει ή όχι την λειτουργία 
του εκπαιδευτικού κέντρου.  
 
10. Διάρκεια άδειας λειτουργίας 

 
Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας του κέντρου είναι 1 έτους και ανανεούται κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφερομένου για  μέγιστο 3 ετών.  
 
11. Διαδικασίες ελέγχου λειτουργίας  
 
Η ΥΠΑ είναι δυνατόν να προβαίνει σε περιοδικούς τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους,  για να 
διαπιστώσει την καλή λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
μη τήρησης των προβλεπομένων, η ΥΠΑ είναι δυνατόν να αναστείλει ή και να άρει την 
λειτουργία  του εκπαιδευτικού κέντρου. 
Είναι δυνατόν επίσης η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) να προβαίνει σε 
ελέγχους σε εκπαιδευτικά κέντρα που λειτουργούν από σωματεία που υπάγονται στην 
δύναμη της. Τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους αυτούς καθώς και τις προτάσεις, υποβάλει 
η ΕΛΑΟ στην ΥΠΑ, η οποία και τις αξιολογεί και αποφασίζει σχετικά.   
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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