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Αξηζκόο 359 

 
Οη πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Καζνξηζκόο Καλόλωλ Τερληθήο Δθκεηάιιεπζεο Υπεξέιαθξωλ Πηεηηθώλ 

Αεξαζιεηηθώλ Μεραλώλ) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηωλ 
άξζξωλ 250(2) θαη 259 ηoπ πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Νόκνπ, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ 
Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα 
κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ 
Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 
1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

Ο ΠΔΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ ΝΟΜΟ 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 250(2) θαη 259 

     213(Ι) ηνπ 2002 
114(Ι) ηνπ 2004 
  83(Ι) ηνπ 2005 
  70(Ι) ηνπ 2006 
159(Ι) ηνπ 2007 
    6(Ι) ηνπ 2008 
112(Ι) ηνπ 2008 

49(Ι)ηνπ 2011 
96(I) ηνπ 2011 
12(Ι) ηνπ 2012 

124(I) ηνπ 2012 
98(Ι) ηνπ 2014. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα άξζξα 250(2) θαη 
259 ηoπ πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:  

 

 

 

 

 

 

πλνπηηθφο   
ηίηινο. 
 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Καζνξηζκφο 
Καλφλσλ Σερληθήο Δθκεηάιιεπζεο Τπεξέιαθξσλ Πηεηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ) 
Καλνληζκνί ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 

 

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

«αεξαζιεηηθφ ζσκαηείν» ζεκαίλεη ην ζσκαηείν πνπ ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη 

πξνψζεζε ησλ αεξαζιεκάησλ ησλ ΤΠΑΜ θαη έρεη ηελ επζχλε θαη ηελ εμνπζία πνπ απνξξέεη 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ γηα ηα κέιε ηνπ· 
 

 «αεξνδξφκην δεκφζηαο ρξήζεσο» ζεκαίλεη ην αεξνδξφκην ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε είλαη αλνηθηή ,ζην 
πιαίζην ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε 
αεξνζθάθνο δηθαηνχκελν λα θπθινθνξεί ζην θππξηαθφ ελαέξην ρψξν, ζε νπνηνδήπνηε 
αεξνκεηαθνξέα θαη ζην θνηλφ ελ γέλεη ∙ 

 «άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ» ζεκαίλεη ηελ άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 49 θαη απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηεο λα ρεηξίδεηαη ηελ ΤΠΑΜ·  

 «αιεμίπησην πιαγηάο κε θηλεηήξα» ζεκαίλεη ΤΠΑΜ βαξχηεξε ηνπ αέξα εθνδηαζκέλε:  

  (α) κε θηλεηήξα πξνζαξκνζκέλν ζην ζψκα ηνπ ρεηξηζηή, ή 

  (β) κε θηλεηήξα πξνζαξκνζκέλν ζην ζχζηεκα πξνζγείσζεο· 

 «γπξνπιάλν» ζεκαίλεη ΤΠΑΜ βαξχηεξε ηνπ αέξα, ηεο νπνίαο ηα ζηξνθεία δελ θηλνχληαη απφ ηνλ 
θηλεηήξα, αιιά είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα λα πεξηζηξέθνληαη απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ αέξα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηεο∙ ηα κέζα πξνψζεζήο ηεο, φπνπ ππάξρνπλ, απνηεινχληαη απφ έιηθεο 
θαη είλαη αλεμάξηεηα εθείλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηξνθείνπ· 

 «ειεγρφκελνο ελαέξηνο ρψξνο» ζεκαίλεη ηνλ ελαέξην ρψξν, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζην 
Δλνπνηεκέλν παθέην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (integrated AIP) πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
Αξκφδηα αξρή· 

 «εθπαηδεπηηθή πεξηνρή» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Δλνπνηεκέλν Παθέην 
Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (integrated AIP) πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή· 

 «θαλφλεο πηήζεο εμ φςεσο» ζεκαίλεη θαλφλεο πηήζεο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο πνπ δηεμάγεηαη 
κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ ηνπ εδάθνπο· 

 «θαηεγνξίεο αδεηψλ ρεηξηζηψλ, εθπαηδεπηψλ θαη εμεηαζηψλ» ζεκαίλεη ηηο άδεηεο ρεηξηζηψλ, 
εθπαηδεπηψλ θαη εμεηαζηψλ πνπ ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ΤΠΑΜ γηα 
ηελ νπνία έρνπλ εθδνζεί· 
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 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θξάηνο ην νπνίν είλαη 
πκβαιιφκελν Μέξνο ζηε πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, ε νπνία 
ππνγξάθηεθε ζην Πφξην ηελ 2α Μαΐνπ 1992, φπσο πξνζαξκφζηεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ην 
νπνίν ππνγξάθηεθε ζηηο Βξπμέιιεο ηελ 17ε Μαΐνπ 1993∙ 

 

 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη∙ 

 «πεδίν απνγεηψζεσλ/πξνζγεηψζεσλ ΤΠΑΜ » ζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλν ζε κήθνο θαη πιάηνο 
ρψξν, φπνπ ε ΤΠΑΜ αλάινγα ησλ εξγνζηαζηαθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κπνξεί κε αζθάιεηα λα 
απνγεησζεί θαη λα πξνζγεησζεί· 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
22.7.2005. 

«πεξηζηαηηθφ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί Πνιηηηθήο 
Αεξνπνξίαο (Αλαθνξά Πεξηζηαηηθψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2005∙ 

 «πηήζε ηαμηδηνχ» ζεκαίλεη ηελ πηήζε πέξαλ ησλ είθνζη (20) λαπηηθψλ κηιίσλ (ΝΜ) απφ ην πεδίν 
πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ· 

 «πηήζε ηαμηδηνχ εθπαίδεπζεο» ζεκαίλεη ηελ πηήζε ηαμηδηνχ γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο γηα 
απφθηεζε πηπρίνπ ρεηξηζηή ΤΠΑΜ· 

 «ππεξέιαθξε πηεηηθή αεξαζιεηηθή κεραλή» ή «ΤΠΑΜ» ζεκαίλεη ζπζθεπή βαξχηεξε ηνπ αέξα, 
κε ή ρσξίο θηλεηήξα, κνλνζέζηα ή δηζέζηα, πνπ επηηπγράλεη ηε ζηήξημή ηεο ζηελ αηκφζθαηξα εμ 
αληηδξάζεσλ ηνπ αέξα θαη ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεη: 

  (α)  αεξνπιάλα, ειηθφπηεξα θαη κεραλνθίλεηα αιεμίπησηα κέρξη, ην κέγηζην, δχν 
ζέζεηο, ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε κάδα θαηά ηελ απνγείσζε δελ ππεξβαίλεη: 

     (i) ηα 300 kg γηα κνλνζέζην αεξνπιάλν ή ειηθφπηεξν μεξάο, 

(ii) ηα 450 kg γηα δηζέζην αεξνπιάλν ή ειηθφπηεξν μεξάο,  

(iii) ηα 330 Kg γηα κνλνζέζην ακθίβην αεξνζθάθνο ή πδξνπιάλν ή 
ειηθφπηεξν,  

(iv) ηα 495 kg γηα δηζέζην ακθίβην αεξνζθάθνο ή πδξνπιάλν ή ειηθφπηεξν, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, φηαλ ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο πδξνπιάλν ή 
ειηθφπηεξν θαη σο αεξνπιάλν ή ειηθφπηεξν μεξάο, δελ ππεξβαίλεη 
θαλέλα απφ ηα φξηα ηεο κέγηζηεο κάδαο θαηά ηελ απνγείσζε, αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε, 

(v) ηα 472,5 kg γηα δηζέζην αεξνπιάλν μεξάο πνπ δηαζέηεη εγθαηεζηεκέλν 
ζην θέιπθνο ζχζηεκα αιεμίπησηνπ γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ 
αεξνζθάθνπο, 

(vi) ηα 315 kg γηα κνλνζέζην αεξνπιάλν μεξάο πνπ δηαζέηεη εγθαηεζηεκέλν 
ζην θέιπθνο ζχζηεκα αιεμίπησηνπ γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ αεξνπιάλνπ 
θαη γηα αεξνπιάλα, ησλ νπνίσλ ε ηαρχηεηα απψιεηαο ζηήξημεο ή ε 
θαηψηαηε   ηαρχηεηα ζηαζεξήο πηήζεο ζε δηακφξθσζε πξνζγείσζεο 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο 35 θφκβνπο δηνξζσκέλεο ηαρχηεηαο αέξνο (CAS), 

(vii) κνλνζέζηα θαη δηζέζηα γπξνπιάλα ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε κάδα θαηά ηελ 
απνγείσζε δελ ππεξβαίλεη ηα 560kg, 

  (β)   αλεκφπηεξα κε κέγηζην απφβαξν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 80kg γηα ηα κνλνζέζηα 
ή ησλ 100kg γηα ηα δηζέζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε 
απνγείσζε γίλεηαη κε ηα πφδηα

. 

 «ππεξέιαθξν αλεκφπηεξν» ζεκαίλεη ΤΠΑΜ βαξχηεξε ηνπ αέξα, ε νπνία θαηά ηελ πηήζε ηεο 
ζηεξίδεηαη ζηηο αεξνδπλακηθέο αληηδξάζεηο ηνπ αέξα επί ησλ επηθαλεηψλ αληψζεψο ηεο θαη ηεο 
νπνίαο ε ειεχζεξε πηήζε δελ εμαξηάηαη απφ θηλεηήξα· 

 «ππεξέιαθξν κνηναλεκφπηεξν» ζεκαίλεη ππεξέιαθξν αλεκφπηεξν εθνδηαζκέλν κε θηλεηήξα, ν 
νπνίνο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν· 

 «ππεξέιαθξν αεξνζθάθνο» ζεκαίλεη ΤΠΑΜ βαξχηεξε ηνπ αέξα θηλνχκελε κε ηε βνήζεηα 
θηλεηήξα ή θηλεηήξσλ πνπ απνθηά ηελ άλησζή ηεο θπξίσο απφ ηηο αεξνδπλακηθέο αληηδξάζεηο 
ηνπ αέξα επί επηθαλεηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο θάησ απφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο πηήζεο 
θαη δηαθξίλεηαη ζε:  

  (α)  ειεγρφκελν κε αεξνδπλακηθά κέζα, ή 

  (β)  ειεγρφκελν κε κεηαηφπηζε θέληξνπ βάξνπο· 

 «ππεξέιαθξν ειηθφπηεξν» ζεκαίλεη ΤΠΑΜ βαξχηεξε ηνπ αέξα, ηεο νπνίαο ε νξηδφληηα θίλεζε 
εμαξηάηαη βαζηθά απφ ην ζηξνθείν ή ζηξνθεία πνπ θηλνχληαη απφ θηλεηήξα ή θηλεηήξεο· 
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 «ππεξέιαθξν πδξνπιάλν» ζεκαίλεη ΤΠΑΜ βαξχηεξε ηνπ αέξα θηλνχκελε κε ηελ βνήζεηα 
θηλεηήξα ή θηλεηήξσλ πνπ απνθηά ηελ άλησζή ηεο θπξίσο απφ ηηο αεξνδπλακηθέο αληηδξάζεηο 
ηνπ αέξα επί επηθαλεηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο θάησ απφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο πηήζεο∙ 
γηα ηελ πξνζαπνλήσζε ρξεζηκνπνηεί πδάηηλν ηκήκα ζαιάζζεο ή ιίκλεο θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

  (α)  ειεγρφκελν κε αεξνδπλακηθά κέζα, ή 

  (β)  ειεγρφκελν κε κεηαηφπηζε θέληξνπ βάξνπο· 

 «ππεξέιαθξν ακθίβην» ζεκαίλεη ΤΠΑΜ βαξχηεξε ηνπ αέξα θηλνχκελε κε ηελ βνήζεηα θηλεηήξα ή 
θηλεηήξσλ πνπ απνθηά ηελ άλησζή ηεο θπξίσο απφ ηηο αεξνδπλακηθέο αληηδξάζεηο ηνπ αέξα επί 
επηθαλεηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο θάησ απφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο πηήζεο∙ γηα ηελ 
πξνζαπνλήσζε ρξεζηκνπνηεί πδάηηλν ηκήκα ζαιάζζεο ή ιίκλεο ή δηάδξνκν πεδίνπ πηήζεο θαη 
δηαθξίλνληαη ζε:  

  (α)  ειεγρφκελν κε αεξνδπλακηθά κέζα, ή  

  (β)  ειεγρφκελν κε κεηαηφπηζε θέληξνπ βάξνπο· 

 «ρεηξηζηήο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ην ρεηξηζκφ ηεο ΤΠΑΜ θαη είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο πηήζεο ηεο· 

 «ρξφλνο πηήζεο» ζεκαίλεη ην ρξφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ΤΠΑΜ αξρίδεη λα θηλείηαη κε ίδηα κέζα 
κε ζθνπφ ηελ απνγείσζε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ αθηλεηνπνηείηαη κεηά ηελ πξνζγείσζε. 

      (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ 
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν.  

θνπφο. 3. θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη ν θαζνξηζκφο θαλφλσλ ηερληθήο εθκεηάιιεπζεο 
ΤΠΑΜ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ΤΠΑΜ, αεξαζιεηηθά ζσκαηεία ή 
εθπαηδεπηηθνχο αεξαζιεηηθνχο νξγαληζκνχο  γηα αζιεηηζκφ, αλαςπρή, εθπαίδεπζε θαη 
επηκφξθσζε.  

Πεδίν  
εθαξκνγήο. 

4.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), νη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη 
ζε φιεο ηηο ΤΠΑΜ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηε Γεκνθξαηία θαη 
θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο απηψλ.  

      (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί, εμαηξνπκέλσλ ησλ Καλνληζκψλ 5(1), 8(β), 9, 10, 11, 12, 18, 23, 
31, 32, 54, 55, 56, θαη 57, δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο ΤΠΑΜ κέρξη ην αθφινπζν θαζαξφ βάξνο: 

 

  (α)  ηα 80 kg γηα ηα κνλνζέζηα, θαη 

  (β)  ηα 100 kg γηα ηα δηζέζηα, 

 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε απνγείσζε γίλεηαη κε ηα πφδηα. 

Δπζχλε. 

 

5.-(1)  Ο ρεηξηζηήο ηεο ΤΠΑΜ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ή κε ηεο πηήζεο. 

 (2) Με ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πηεηηθήο ηθαλφηεηαο, ν  ηδηνθηήηεο ή ν 
εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ΤΠΑΜ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πηεηηθήο 
ηθαλφηεηαο ηεο ΤΠΑΜ. 

Δπηκέξνπο  
θαηεγνξίεο  
ΤΠΑΜ. 

6.  Οη ΤΠΑΜ ρσξίδνληαη ζηηο πην θάησ επηκέξνπο θαηεγνξίεο:  

 

  (α)  ππεξέιαθξν αλεκφπηεξν, 

(β)  ππεξέιαθξν κνηναλεκφπηεξν, 

(γ)  ππεξέιαθξν αεξνζθάθνο, 

(δ)  αιεμίπησην πιαγηάο κε ή ρσξίο θηλεηήξα, 

(ε)  γπξνπιάλν, 

(δ)  ππεξέιαθξν ειηθφπηεξν, 

(ε)  ππεξέιαθξν πδξνπιάλν, 

(ζη)  ππεξέιαθξν ακθίβην. 

  

  

  

  

Υεηξηζηήο  
ΤΠΑΜ. 

7. Ο ρεηξηζηήο ΤΠΑΜ ζηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Γεκνθξαηίαο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. 

Υεηξηζηήο  
δηζέζησλ  
ΤΠΑΜ. 

8. Ο ρεηξηζηήο δηζέζησλ ΤΠΑΜ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε δεχηεξε ζέζε ηεο ΤΠΑΜ απφ άιιν 
άηνκν, ην νπνίν δελ θαηέρεη άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ, πξέπεη λα:  

  (α)  είλαη θάηνρνο άδεηαο εθπαηδεπηή ζηελ θαηεγνξία ηεο ΤΠΑΜ ή λα έρεη πηεηηθή 
εκπεηξία σο ρεηξηζηήο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) σξψλ· θαη 
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  (β)  λα θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή πξφζδεζε ηνπ επηβάηε θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζή 
ηνπ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ θαη ζσζηηθψλ κέζσλ, φπσο θαη γηα 
ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε πηήζε.  

Τπνρξεψζεηο  
ρεηξηζηή  
ΤΠΑΜ. 

9.   Ο ρεηξηζηήο ΤΠΑΜ έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  

  (α)  λα γλσξίδεη ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΤΠΑΜ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί, 

  (β)  λα γλσξίδεη ηελ πηεηηθή θαηάζηαζε ηεο ΤΠΑΜ,  

  (γ)  λα εθηειεί επηκειψο ηηο επηζεσξήζεηο ηεο ΤΠΑΜ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηα 
ζρεηηθά εγρεηξίδηα, 

  (δ)  λα ηεξεί ηα κεηξψα ηεο ΤΠΑΜ θαη λα ζπκπιεξψλεη ηα πξνβιεπφκελα κεηξψα 
σξψλ, 

  (ε)  λα ηεξεί ζπλερψο θαηά ηελ πηήζε αζθαιή απφζηαζε θαη θαηαθφξπθν 
δηαρσξηζκφ απφ άιια πηεηηθά κέζα, 

  (ζη)  λα παξαθνινπζεί ζπλερψο θαηά ηελ πηήζε ηνλ ελαέξην ρψξν θαη λα πξνβαίλεη 
ζε ελέξγεηεο απνθπγήο ζχγθξνπζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο αζθαινχο 
πηήζεο, 

  (δ)  λα γλσξίδεη φηη επζχλεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πηήζεο ζχκθσλα κε ηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαγθάδεηαη λα 
παξεθθιίλεη απφ απηνχο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηεο πηήζεο θαη γηα θάζε 
παξέθθιηζε λα ελεκεξψλεη ηελ Αξκφδηα αξρή άκεζα, 

  (ε)   λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή 
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πηήζε, 

  (ζ)  λα αλαθέξεη ζηελ Αξκφδηα αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
πεξηζηαηηθά πνπ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Αλαθνξά Πεξηζηαηηθψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2005, 

  (η)  ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ΤΠΑΜ ζηαζκφο αζπξκάηνπ  
αεξνζθάθνπο, λα γλσξίδεη ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο απηήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
ξαδηνεπηθνηλσληψλ,  

  (ηα)  λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

Απαγνξεχζεηο θαηά 
ηε ρξήζε ΤΠΑΜ. 

10.   Καηά ηε ρξήζε ΤΠΑΜ απαγνξεχεηαη:  

  (α)  ε εθ πξνζέζεσο απφξξηςε νπνησλδήπνηε αληηθεηκέλσλ ελ πηήζεη, 

  (β)  αθξνβαηηθνί ειηγκνί θαη νη φπνηνη ειηγκνί εθηεινχληαη απφ ηελ ΤΠΑΜ, εθηφο εάλ 
δηελεξγνχληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην εγρεηξίδην πηήζεσλ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο ΤΠΑΜ, 

  (γ)   πηήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, 

  (δ)  ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ΤΠΑΜ θαηά ηε δηάξθεηα πηήζεο έλαληη  ακνηβήο, εθηφο 
αλ έρεη εθδνζεί πξνο ηνχην άδεηα απφ ηελ Αξκφδηα αξρή ή ε ΤΠΑΜ αλήθεη ή 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ  εθπαηδεπηηθνχο  αεξαζιεηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο θαη κφλν, 

  (ε)  πηήζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 1.5 λαπηηθψλ κηιίσλ (ΝΜ) απφ ην κέησπν 
θαηαηγηδνθφξσλ λεθψλ θαηαθφξπθεο αλάπηπμεο θαη θάησ απφ απηά, ζε 
ζπλζήθεο πνπ ε νξηδφληηα νξαηφηεηα είλαη κηθξφηεξε ησλ 2 λαπηηθψλ κηιίσλ 
(ΝΜ) ή ζε ζπλζήθεο έληνλσλ αλαηαξάμεσλ,  

   (ζη)  ε ξίςε αιεμηπησηηζηνχ, εθηφο αλ έρεη παξαρσξεζεί εηδηθή πξνο ηνχην άδεηα απφ 
ηελ Αξκφδηα αξρή, 

  (δ)  ην θάπληζκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο,   

  (ε) ε πηήζε ηεο ΤΠΑΜ ζε απαγνξεπκέλεο, πεξηνξηζκέλεο, επηθίλδπλεο θαη 
δεζκεπκέλεο πεξηνρέο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Δλνπνηεκέλν παθέην 
Αεξνλαπηηθψλ  Πιεξνθνξηψλ (integrated AIP) θαζψο θαη ζε πάζεο θχζεσο 
αεξνλαπηηθέο εθδφζεηο ηεο Αξκφδηαο αξρήο, 

  (ζ) ε πηήζε άλσζελ θαηνηθεκέλσλ, πνιπζχρλαζησλ πεξηνρψλ θαη ζπγθεληξψζεσλ, 
θαζψο θαη βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ ρσξίο λα ηεξείηαη ην ειάρηζην 
απαηηνχκελν χςνο ψζηε, ζε πεξίπησζε απψιεηαο θηλεηήξα λα κπνξεί ε ΤΠΑΜ 
λα απνκαθξχλεηαη κε θαηνιίζζεζε έμσ απφ ηελ πεξηνρή, 
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  (η)  ε έλαξμε πηήζεο απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο ΤΠΑΜ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηθαλφηεηεο 
ηνπ είλαη κεησκέλεο ιφγσ θνχξαζεο, αζζέλεηαο, ηξαπκαηηζκνχ ή ζηελ 
πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεχκαηνο, λαξθσηηθψλ νπζηψλ 
ή θαξκάθσλ,  

  (ηα)  ε ρξήζε νηλνπλεχκαηνο, θαξκάθσλ ή άιισλ νπζηψλ εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο 
πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα 
ρεηξηζκνχ ηεο ΤΠΑΜ ηφζν απφ ην ρεηξηζηή φζν θαη απφ ηνπο επηβαίλνληεο απηήο, 

  (ηβ)  ε πηήζε εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη απφ ή πξνο αεξνδξφκην 
δεκφζηαο ρξήζεσο, εθφζνλ: 

   (i)  δελ ππάξρεη άδεηα απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο 
ηνπ αληίζηνηρνπ Πχξγνπ Διέγρνπ ηεο Αξκφδηαο αξρήο, 

(ii)  δελ δηαζέηεη ζηαζκφ αζπξκάηνπ  αεξνζθάθνπο ε ΤΠΑΜ, 

(iii)  δελ είλαη θάηνρνο άδεηαο ρεηξηζηή,  ν ρεηξηζηήο ηεο ΤΠΑΜ, 

(iv)  δελ είλαη εμνπιηζκέλε κε κεηαβηβαζηή ξαληάξ ε ΤΠΑΜ, 

(v)  δελ αθνινπζνχληαη νη παξφληεο Καλνληζκνί θαη νη απαγνξεχζεηο θαη 
πεξηνξηζκνί φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηηο αεξνλαπηηθέο εθδφζεηο πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 15 ηνπ 
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, θαη 

(vi)  δελ ππνβάιιεηαη ζρέδην πηήζεο πξηλ απφ θάζε πηήζε.   

Πηήζε ζε 
εθπαηδεπηηθέο ή  
κε εθπαηδεπηηθέο 
πεξηνρέο. 

11.-(1)  Γηα πηήζε ζηηο θαζνξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο πεξηνρέο, ε ΤΠΑΜ πξέπεη λα είλαη 
εμνπιηζκέλε κε ζηαζκφ αζπξκάηνπ αεξνζθάθνπο. 

      (2) Δθηφο εθπαηδεπηηθψλ πεξηνρψλ ε ΤΠΑΜ πξέπεη: 

  (α)  λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζηαζκφ αζπξκάηνπ, 

  (β)  λα πξνεγείηαη ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Δλαέξηαο 
Κπθινθνξίαο ηνπ αληίζηνηρνπ Πχξγνπ Διέγρνπ ηεο Αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ 
πηήζε κε νπνηνδήπνηε κέζν, θαη 

  (γ)  λα αθνινπζεί ηα εγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα φπσο θαζνξίδνληαη ζην Δλνπνηεκέλν 
Παθέην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (integrated AIP), θαζψο θαη ζηηο 
αεξνλαπηηθέο εθδφζεηο ηεο Αξκφδηαο αξρήο. 

      (3) Η Αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα θαζνξίζεη πεξηνρέο,  ζηηο νπνίεο δχλαηαη λα δηελεξγνχληαη 
πηήζεηο ρσξίο ε ΤΠΑΜ λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζηαζκφ αζπξκάηνπ  αεξνζθάθνπο. 

Ύςε  
πηήζεο. 

12.-(1) Δθηφο απνγεηψζεσλ ή πξνζγεηψζεσλ, ε πηήζε ησλ ΤΠΑΜ γίλεηαη ζε ειάρηζην χςνο 
πεληαθνζίσλ (500) πνδψλ πάλσ απφ ην πςειφηεξν ζεκείν δηαδξνκήο θαη ζε απφζηαζε 
κηθξφηεξε ησλ νθηαθνζίσλ (800) κέηξσλ απφ ην πξνβιεπφκελν ίρλνο πηήζεο. 

      (2) Σν κέγηζην χςνο πηήζεο ΤΠΑΜ, εληφο ηνπ ειεγρφκελνπ ελαέξηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο ηεο Αξκφδηαο αξρήο θαη εθηφο ειεγρφκελνπ 
ελαεξίνπ ρψξνπ, θαζνξίδεηαη  βάζεη ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Παθέηνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ 
(integrated AIP), πνπ εθδίδεη ε Αξκφδηα αξρή θαζψο θαη ζηηο αεξνλαπηηθέο εθδφζεηο απηήο. 

      (3) Πηήζε πάλσ απφ ην θαζνξηζκέλν ζηελ παξάγξαθν (2) χςνο εθηειείηαη κφλν θαηφπηλ 
άδεηαο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο ηεο Αξκφδηαο αξρήο. 

Δπηζεσξεηέο   
Διέγρνπ ΤΠΑΜ. 

13.-(1) Ο έιεγρνο ηεο ΤΠΑΜ δηελεξγείηαη απφ Δπηζεσξεηέο Διέγρνπ ΤΠΑΜ, νη νπνίνη 
δηελεξγνχλ ηνπο αξρηθνχο ειέγρνπο θαη ελ ζπλερεία, ζηα πιαίζηα ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ 
ηεο θαηάζηαζήο ηεο, ν έιεγρνο ηεο ΤΠΑΜ δηελεξγείηαη θάζε δχν (2) ρξφληα κε αίηεζε ηνπ 
ηδηνθηήηε ηεο ΤΠΑΜ γηα αλαλέσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πηεηηθήο ηθαλφηεηάο ηεο. 

     (2) Οη πξνβιεπφκελνη ζπλήζεηο έιεγρνη γίλνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ΤΠΑΜ, ν νπνίνο θαη 
θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ πηεηηθή ηθαλφηεηα ηεο ΤΠΑΜ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο κεηαηξνπψλ θαη 
επηδηνξζψζεσλ, φπνπ πξέπεη λα γίλεηαη ν έιεγρνο απφ Δπηζεσξεηέο Διέγρνπ ΤΠΑΜ . 

     (3) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (9), νη Δπηζεσξεηέο Διέγρνπ ΤΠΑΜ εγθξίλνληαη, 
θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο, απφ ηελ Αξκφδηα αξρή βάζεη θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
Αξκφδηα αξρή θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ζε Δγθχθιην Αεξνλαπηηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ (AIC), πνπ εθδίδεη ε Αξκφδηα αξρή.  

 (4) Η Αξκφδηα αξρή ζπληάζζεη θαη δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ζε Δγθχθιην 
Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (AIC), πνπ εθδίδεη ε Αξκφδηα αξρή, θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ 
Δπηζεσξεηψλ Διέγρνπ ΤΠΑΜ . 

 (5) ηνπο Δπηζεσξεηέο Διέγρνπ ΤΠΑΜ ρνξεγείηαη έγθξηζε ηξηεηνχο δηάξθεηαο, βάζεη ηεο 
νπνίαο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο.  
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     (6) Η έγθξηζε αλαλεψλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ν Δπηζεσξεηήο Διέγρνπ ΤΠΑΜ 
εμαθνινπζεί λα ηθαλνπνηεί ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαλέσζεο ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα πνπ 
θαζνξίδεη ε Αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (3). 

 (7) Η Αξκφδηα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ή λα  αλαθαιέζεη ηελ έγθξηζε 
Δπηζεσξεηή Διέγρνπ ΤΠΑΜ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.  

 (8) Κάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ΤΠΑΜ, 
νπνηνδήπνηε Δπηζεσξεηή Διέγρνπ ΤΠΑΜ πεξηιακβάλεηαη ζην δεκνζηεπκέλν θαηάινγν πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (4).  

 (9) Η Αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί σο Δπηζεσξεηέο Διέγρνπ ΤΠΑΜ  ιεηηνπξγνχο 
ηεο. 

Αξρεία  
Δπηζεσξεηψλ  
Διέγρνπ ΤΠΑΜ. 

14. Η Αξκφδηα αξρή ηεξεί αξρεία Δπηζεσξεηψλ Διέγρνπ ΤΠΑΜ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία:  

  (α)  ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Δπηζεσξεηή Διέγρνπ ΤΠΑΜ, 

  (β)  ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ΤΠΑΜ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνο ν Δπηζεσξεηήο Διέγρνπ ΤΠΑΜ, 

  (γ) ηα ζηνηρεία δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Δπηζεσξεηή Διέγρνπ ΤΠΑΜ, 

  (δ)  ηελ έγθξηζή ηνπ σο Δπηζεσξεηή Διέγρνπ ΤΠΑΜ. 

Τπνρξέσζε 
Δπηζεσξεηψλ  
Διέγρνπ ΤΠΑΜ . 

 

15.-(1) Οη Δπηζεσξεηέο Διέγρνπ ΤΠΑΜ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαγξάθνπλ ηνπο ειέγρνπο 
θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ θαη λα εηζεγνχληαη δηνξζσηηθά κέηξα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ηεο 
ΤΠΑΜ, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηεο Αξκφδηαο αξρήο. 

 

      (2)  Η Αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο θαη κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζηελ εξγαζία 
ησλ Δπηζεσξεηψλ Διέγρνπ ΤΠΑΜ γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ.  

Πηζηνπνηεηηθφ  
πηεηηθήο ηθαλφηεηαο 
ΤΠΑΜ. 
Παξάξηεκα Ι. 
 

16.-(1) Σν πηζηνπνηεηηθφ πηεηηθήο ηθαλφηεηαο ΤΠΑΜ εθδίδεηαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ  Δπηζεσξεηή Διέγρνπ ΤΠΑΜ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα Ι θαη έρεη ηζρχ γηα δχν (2) ρξφληα. 

      (2) Σν πηζηνπνηεηηθφ αλαζηέιιεηαη φηαλ ε ΤΠΑΜ ππνζηεί επηζθεπή ή κεηαηξνπή πνπ κπνξεί 
λα επηδξάζεη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο πηήζεο απηήο ή λα αιινηψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ή φηαλ ε 
ΤΠΑΜ εκπιαθεί ζε αηχρεκα. 

       (3) ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ (2), ε επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
πηεηηθήο ηθαλφηεηαο ΤΠΑΜ γίλεηαη θαηφπηλ αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Αξκφδηα αξρή. 

      (4) Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα πηήζεο ΤΠΑΜ ρσξίο έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ πηεηηθήο 
ηθαλφηεηαο ΤΠΑΜ. 

Αλαγξαθφκελα ζην 
πηζηνπνηεηηθφ  
πηεηηθήο ηθαλφηεηαο 
ΤΠΑΜ.  

17. Σν πηζηνπνηεηηθφ πηεηηθήο ηθαλφηεηαο ΤΠΑΜ εθδίδεηαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή  ζηελ ειιεληθή 
θαη αγγιηθή γιψζζα θαη αλαγξάθνληαη ζε απηφ:  

 

  (α)  ν αξηζκφο Νενινγίνπ ηεο ΤΠΑΜ, 

  (β)  ε θαηεγνξία ΤΠΑΜ, 

  (γ)  ν ηχπνο θαη αξηζκφο ζεηξάο θαηαζθεπήο, 

  (δ)  ν θαηαζθεπαζηήο, 

  (ε)  ηπρφλ πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ΤΠΑΜ, 

  (ζη)  ε εκεξνκελία έθδνζεο, θαη 

  (δ)  ε εκεξνκελία ιήμεο. 

Μεηξψν 
Νενιφγεζεο  ΤΠΑΜ. 

18.-(1) Η Αξκφδηα αξρή ηεξεί Μεηξψν Νενιφγεζεο ησλ ΤΠΑΜ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 
Γεκνθξαηία. 

      (2) Κάζε ΤΠΑΜ, κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πηεηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηελ Αξκφδηα 
αξρή, εθφζνλ απαηηείηαη ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πηεηηθήο ηθαλφηεηαο δπλάκεη ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ΤΠΑΜ, εγγξάθεηαη ζην Μεηξψν Νενιφγεζεο ΤΠΑΜ θαη 
απνθηά αξηζκφ λενιφγεζεο. 

      (3) Ο αξηζκφο λενιφγεζεο απνηειείηαη απφ ηα γξάκκαηα 5Β-Η θαη δχν επηπιένλ γξάκκαηα.  
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      (4) Σν φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε καδί κε ηνλ αξηζκφ λενιφγεζεο, αθνχ εθηππσζνχλ ζε ππξίκαρε 
πιάθα, ηνπνζεηνχληαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ ΤΠΑΜ. 

  (5) Απαγνξεχεηαη ζε ΤΠΑΜ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ελαέξην ρψξν ηεο Γεκνθξαηίαο ρσξίο  
λα είλαη θαηαρσξεκέλε, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ζην Μεηξψν Νενιφγεζεο 
ΤΠΑΜ ηεο Αξκφδηαο αξρήο. 

 
Άδεηα ζηαζκνχ 
αζχξκαηνπ 
αεξνζθάθνπο  
ΤΠΑΜ.  

Υψξνη  
δξαζηεξηφηεηαο  
ΤΠΑΜ. 

19. Γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ πηεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αξηζκνχ λενιφγεζεο, ε ΤΠΑΜ 
πξέπεη λα θαηέρεη θαηάιιειε άδεηα ζηαζκνχ αζχξκαηνπ αεξνζθάθνπο, εθφζνλ ε ΤΠΑΜ 
ζθνπεχεη λα δηελεξγεί πηήζεηο ζε πεξηνρέο, φπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε ζηαζκνχ αζπξκάηνπ 
αεξνζθάθνπο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 11. 

20.  Κάζε ΤΠΑΜ επηρεηξεί κφλν απφ αδεηνδνηεκέλν αεξνδξφκην ρεξζαίν ή πδάηηλν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αδεηνδνηεκέλσλ πεδίσλ πξνζγείσζεο/απνγείσζεο. 

Πξνζηαηεπηηθά  
θαη ζσζηηθά κέζα. 

21.-(1) Κάζε ρεηξηζηήο θαη επηβαίλσλ ζε ΤΠΑΜ πξέπεη λα είλαη  δεκέλνο κε θαηάιιειεο δψλεο 
θαηά ηελ πηήζε. 

      (2) Κάζε ρεηξηζηήο θαη επηβαίλσλ ζε ΤΠΑΜ αλνηθηνχ ηχπνπ πξέπεη λα θνξά πξνζηαηεπηηθφ 
θξάλνο θαη κέζα πξνζηαζίαο φξαζεο, φπσο γπαιηά ή θξάλε θιεηζηνχ ηχπνπ. 

      (3) Κάζε ΤΠΑΜ γηα πηήζε άλσζελ πδάηηλεο επηθάλεηαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε 
αηνκηθφ ζσζίβην γηα θάζε επηβαίλνληα, ην νπνίν πξέπεη λα θνξά ν θάζε επηβαίλσλ ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο πηήζεο άλσζελ ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο. 

Έγγξαθα 
γηα πηήζε  
ηαμηδηνχ. 

22. Ο ρεηξηζηήο ηεο ΤΠΑΜ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεί πηήζε ηαμηδηνχ πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ ηα 
αθφινπζα έγγξαθα:  

  (α)  άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ, θαη 

  (β)  πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ρεηξηζηή. 

Αζθάιηζε  
ΤΠΑΜ. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ: 
L.138, 
30.4.2004,  
ζ. 1. 

23.-(1)  Κάζε ΤΠΑΜ πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλε γηα δεκηέο έλαληη ηξίησλ  θαζψο θαη γηα ηνπο 
επηβαίλνληεο ζ’ απηή, θαηά αλάινγε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)  αξηζ. 
785/2004  ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21

εο
 Απξηιίνπ 2004, γηα ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιηζεο ησλ αεξνκεηαθνξέσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο 
αεξνζθαθψλ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

      (2) ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΤΠΑΜ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαίδεπζε απηφ πξέπεη ξεηά λα 
αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

Υξήζε  
αεξνδξνκίσλ 
δεκνζίαο ρξήζεσο. 

24.-(1) Κάζε ΤΠΑΜ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί αεξνδξφκην δεκφζηαο ρξήζεσο σο έδξα, κφλν 
θαηφπηλ άδεηαο ηεο Αξκφδηαο αξρήο.     

 (2)  Η ΤΠΑΜ πνπ έρεη σο έδξα αεξνδξφκην δεκφζηαο ρξήζεσο  πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλε κε ζηαζκφ αζχξκαηνπ αεξνζθάθνπο, ζπληνληζκέλν ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ 
ππεξεζηψλ ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηηο 
αληίζηνηρεο κνλάδεο ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο.  

 (3) Η ΤΠΑΜ πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε κεηαβηβαζηή ξαληάξ. 

Άδεηα γηα πεδία   
πξνζγείσζεο/ 
απνγείσζεο 
ΤΠΑΜ. 

25.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Όγδννπ Κεθαιαίνπ ηνπ Νφκνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή 
θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πεδίσλ πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία 
ρνξεγείηαη κε Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηεο. 

      (2) Γηα ζθνπνχο έθδνζεο ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (1) άδεηαο, δηεμάγεηαη ηερληθφο 
έιεγρνο απφ ηελ Αξκφδηα αξρή θαη ππνβάιιεηαη εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ, ζηεξηδφκελε ζηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν  (3) πξνυπνζέζεσλ. 

      (3)  Σα πεδία πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα 14 ηνπ Γηεζλνχο 
Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο:  

  (α) ν δηάδξνκνο πξνζγείσζεο /απνγείσζεο λα είλαη κήθνπο θαη πιάηνπο ηφζσλ 
µέηξσλ  φζσλ ν θαηαζθεπαζηήο ηεο ΤΠΑΜ νξίδεη γηα αζθαιή απνγείσζε θαη 
πξνζγείσζε∙ ζε θάζε πεξίπησζε ην πεδίν πξνζγείσζεο/απνγείσζεο 
ΤΠΑΜ,φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο ην κήθνο ηνπ δε ζα πξέπεη 
λα είλαη  ιηγφηεξν απφ 250 κέηξα, 
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  (β) νη  άθξεο  ηνπ  δηαδξφµνπ πξνζγείσζεο/απνγείσζεο θαη  ν θεληξηθφο άμνλαο λα 
είλαη ζεκαηνδνηεκέλνη µε θαηάιιειν ηξφπν θαη δηαγξακκίζεηο, 

  (γ) δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ εκπφδηα, φπσο ςειά δέλδξα, πάζζαινη ή ππιψλεο κε 
θαιψδηα, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ∙ εκπφδηα πνπ ηπρφλ 
επξίζθνληαη ζηα φξηα ησλ πεδίσλ πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ δελ πξέπεη 
λα ππεξβαίλνπλ ηα δχν (2) κέηξα, 

  (δ) ην πεδίν πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη άλεηε θαη 
αζθαιή απνγείσζε/πξνζγείσζε, ειεχζεξε εµπνδίσλ, 

  (ε) ηα πεδία πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην 
επίπεδα, ηζνπεδσκέλα θαη λα ππάξρεη πξφλνηα γηα ζσζηή απνκάθξπλζε ηνπ 
λεξνχ απφ βξνρέο, 

  (ζη) ζε θαηάιιειν ζεµείν ηνπ πεδίνπ πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα 
ηνπνζεηείηαη αλεκνχξην, 

  (δ) ζην πεδίν πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί φξγαλν 
κέηξεζεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο, ηαρχηεηαο αέξνο, ζεξκνθξαζίαο θαη ξνιφη, 

  (ε) ζην πεδίν πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη  λα  είλαη  αλαξηεκέλα  ζε  
εµθαλέο ζεµείν  ηα  ηειέθσλα  ηνπ  πιεζηέζηεξνπ λνζνθνκείνπ  ή  ηαηξηθνχ  
θέληξνπ, ηεο ππξνζβεζηηθήο  ππεξεζίαο,  ηνπ αζηπλνκηθνχ  ηµήµαηνο, ηνπ 
πιεζηέζηεξνπ αεξνδξνκίνπ δεκνζίαο ρξήζεσο θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ 
ελαεξίαο θπθινθνξίαο, 

  (ζ) ην πεδίν πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλν θαη 
ζεκαηνδνηεκέλν, 

  (η) ζην πεδίν πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο 
εμνπιηζκφο γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, 

  (ηα) ζην πεδίν πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο 
εμνπιηζκφο γηα θαηάζβεζε ππξφο, 

  (ηβ) ζηα πεδία πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα ππάξρεη  ζχζηεκα γηα 
απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ηελ θίλεζε, 

  (ηγ) ηα πεδία πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη  λα  βξίζθνληαη  εθηφο  
θαηνηθεκέλσλ  πεξηνρψλ, καθξηά απφ ελαέξηα θαιψδηα ειεθηξηθήο 
ηξνθνδφηεζεο θαη ςειά δέλδξα, 

  (ηδ) γηα ηελ θαηαζθεπή  πεδίσλ  πξνζγείσζεο/απνγείσζεο ΤΠΑΜ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ελππφγξαθε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ηεκαρίνπ, θαη 

  (ηε) ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο θαη/ή πνιενδνκηθήο αξρήο θαη ηεο 
Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο γηα ηε θαηαζθεπή  πεδίνπ πξνζγείσζεο/απνγείσζεο 
ΤΠΑΜ πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί. 

      (4) Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ άδεηα φξσλ  θαζψο θαη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ ζπλεπάγεηαη, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα απηήο, ηελ αλαζηνιή ή ηελ 
αλάθιεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο απφ ηελ Αξκφδηα αξρή. 

      (5) Ο αηηεηήο θαηαζέηεη ζρεδηάγξακκα θαη ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Αξκφδηα αξρή γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία πεδίνπ πξνζγείσζεο /απνγείσζεο ΤΠΑΜ. 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
30.4.2004. 

     (6)  Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηαβάιινληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηέιε, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα, παξάγξαθνο (19) ησλ πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Σέιε) 
Καλνληζκψλ ηνπ 2004. 

Πηήζεηο  
Σαμηδηνχ. 

26. Κάζε ΤΠΑΜ πνπ πξαγκαηνπνηεί πηήζε ηαμηδηνχ πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε άδεηα 
ζηαζκνχ αζχξκαηνπ αεξνζθάθνπο. 

ρέδην  
Πηήζεο. 

27.-(1) Δθηφο εθπαηδεπηηθψλ πεξηνρψλ, ε ππνβνιή ζρεδίνπ πηήζεο απνηειεί απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα έλαξμε πηήζεο ηαμηδηνχ ησλ ΤΠΑΜ.   

 (2)  Σν ζρέδην πηήζεο ππνβάιιεηαη κε νπνηνδήπνηε κέζν ζηελ πιεζηέζηεξε ππεξεζία 
ελαέξηαο θπθινθνξίαο ή γξαθείν αεξνπνξηθψλ θηλήζεσλ ηεο Αξκφδηαο αξρήο ηνπ πιεζηέζηεξνπ 
αεξνδξνκίνπ δεκνζίαο ρξήζεσο  θαη αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο λενιφγεζεο ηεο 
ΤΠΑΜ. 

 (3)  Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πηήζεο γίλεηαη ππνρξεσηηθά είηε κέζσ ζηαζκνχ 
αζπξκάηνπ αεξνζθάθνπο  είηε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία 
ελαέξηαο θπθινθνξίαο. 
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     (4) Μεηά ηελ πξνζγείσζε ηεξκαηίδεηαη ην ζρέδην πηήζεο κε νπνηνδήπνηε πξνβιεπφκελν 
κέζν. 

Καλφλεο  
πηήζεο εμ  
φςεσο. 

28.  Οη πηήζεηο ησλ ΤΠΑΜ γίλνληαη κε θαλφλεο πηήζεο εμ φςεσο. 

Πηήζεηο  
αιινδαπψλ  
ΤΠΑΜ. 
 
 
 

29.-(1) Η Αξκφδηα αξρή απνδέρεηαη πηζηνπνηεηηθά πηεηηθήο ηθαλφηεηαο ΤΠΑΜ λενινγεκέλεο ζε 
θξάηνο  κέινο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο αξρέο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
ρξήζε ηεο ΤΠΑΜ ζηε Γεκνθξαηία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο:  

  Ννείηαη φηη, νη απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ πηεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεκνθξαηία εθαξκφδνληαη ηφζν γηα ηηο ΤΠΑΜ φζν θαη γηα ηνπο ρεηξηζηέο 
απηψλ. 

      (2)  Πηήζε ΤΠΑΜ πνπ είλαη λενινγεκέλε ζε λενιφγην θξάηνπο κέινπο δχλαληαη λα 
δηελεξγείηαη ζηε Γεκνθξαηία κεηά ην πέξαο ησλ έμη (6) κελψλ κφλν θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο 
ζηελ Αξκφδηα αξρή γηα κεηεγγξαθή ζην θππξηαθφ λενιφγην θαη ρνξήγεζεο ζε απηή ησλ 
απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

Πηήζεηο  
ΤΠΑΜ εθηφο 
Γεκνθξαηίαο. 

30.  Κάζε πηήζε ησλ ΤΠΑΜ πνπ είλαη λενινγεκέλε ζην θππξηαθφ λενιφγην δχλαηαη λα δηεμαρζεί 
εθηφο Γεκνθξαηίαο κφλν ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο γηα πηήζεηο ΤΠΑΜ ζηε ρψξα 
πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ε πηήζε.    

  

Δλέξγεηεο  
κεηά απφ  
αηχρεκα θαη ζνβαξφ 
ζπκβάλ. 

31. Οη επηβαίλνληεο ζε ΤΠΑΜ ακέζσο κεηά απφ αηχρεκα ή ζνβαξφ ζπκβάλ θαη εθφζνλ ηνπο ην 
επηηξέπεη ε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ιακβάλνπλ απαξαίηεηα κέηξα γηα:  

  (α)  ηε δηαζθάιηζε ηεο δσήο θαη πγείαο φισλ ησλ αηφκσλ πνπ δχλαηαη λα 
επεξεαζζνχλ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αηπρήκαηνο, 

  (β)  ηελ πξνζηαζία πεξηνπζηψλ, πιηθνχ θαη πεξηβάιινληνο, 

  (γ)  ηε δηαζθάιηζε καξηχξσλ θαη εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ην αηχρεκα, 

  (δ)  ηελ πξνζηαζία ησλ ζπληξηκκηψλ απφ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, θαη 

  (ε) ηελ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Αεξνπνξηθψλ Αηπρεκάησλ θαη 
πκβάλησλ, θαζψο θαη ηεο πιεζηέζηεξεο ππεξεζίαο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ηεο 
Αξκφδηαο αξρήο.  

Δλεκέξσζε ηεο 
Δπηηξνπήο 
Γηεξεχλεζεο 
Αεξνπνξηθψλ 
Αηπρεκάησλ θαη 
πκβάλησλ. 

32. ηελ Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αεξνπνξηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ θαζψο θαη ζηελ 
πιεζηέζηεξε ππεξεζία ελαέξηαο θπθινθνξίαο ηεο Αξκφδηαο αξρήο θνηλνπνηνχληαη ην ηαρχηεξν 
δπλαηφλ  ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

  (α)  ην είδνο αηπρήκαηνο, ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απηνχ, 

  (β)  ε ΤΠΑΜ πνπ εκπιέθεηαη ζην αηχρεκα, 

  (γ)  ην φλνκα ηνπ ρεηξηζηή, 

  (δ)  ηα νλφκαηα θαη ν αξηζκφο ησλ επηβαηλφλησλ θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, 

  (ε)  ηελ πεξηγξαθή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο, 

  (ζη)  ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί, 

  (δ)  ην φλνκα θαη ε ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ θάλεη ηελ αλαθνξά. 

Γηεξεχλεζε 
αηπρήκαηνο. 

33. Σε δηεξεχλεζε αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ θαηά ην ρεηξηζκφ ΤΠΑΜ 
αλαιακβάλεη ε Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αεξνπνξηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ.  

Έγθξηζε 
Δθπαηδεπηηθψλ 
Αεξαζιεηηθψλ 
Οξγαληζκψλ. 

Παξάξηεκα Ι. 

34.-(1)  Δθπαηδεπηηθφο Αεξαζιεηηθφο Οξγαληζκφο εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ 
ππνβνιήο αίηεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ην πεξηερφκελν ησλ 
εθπαηδεχζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηελ 
θαηαβνιή ησλ ηειψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

 (2)  Δθπαηδεπηηθφο Αεξαζιεηηθφο Οξγαληζκφο εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή, εθφζνλ 
ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. 
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(3)  Καηάινγνο ησλ εγθεθξηκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ δεκνζηεχεηαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξκφδηαο αξρήο.  

(4) Η Αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ έγθξηζε πνπ ρνξεγεί δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (1), κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ Δθπαηδεπηηθφο 
Αεξαζιεηηθφο Οξγαληζκφο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη/ή πξνβαίλεη 
ζε ελέξγεηεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα πηήζεσλ. 

Γνκή  
Δθπαηδεπηηθνχ 
Αεξαζιεηηθνχ 
Οξγαληζκνχ. 
 

35. Κάζε Δθπαηδεπηηθφο Αεξαζιεηηθφο Οξγαληζκφο έρεη θαηάιιειν ρψξν γηα ζεσξεηηθά 
καζήκαηα, ΤΠΑΜ ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ  ή δπλάκεη κηζζψζεσο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα εθπαηδεπηή 
ΤΠΑΜ  απφ ηνλ εγθεθξηκέλν θαηάινγν εθπαηδεπηψλ ΤΠΑΜ ηεο Αξκφδηαο αξρήο.  

Δθπαηδεπφκελνη 
ΤΠΑΜ . 

36.-(1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο ΤΠΑΜ εγγξάθεηαη ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Αεξαζιεηηθφ Οξγαληζκφ 
πνπ επηζπκεί, θαηφπηλ γξαπηήο αίηεζεο. 

 (2)   Κάζε λένο εθπαηδεπφκελνο ΤΠΑΜ πνπ εγγξάθεηαη ζε Δθπαηδεπηηθφ Αεξαζιεηηθφ 
Οξγαληζκφ, πξέπεη πξηλ απφ ηελ πξψηε πηήζε λα πξνζθνκίζεη ην πξνβιεπφκελν 
πηζηνπνηεηηθφ πγείαο. 

 (3)  Ο Δθπαηδεπφκελνο ΤΠΑΜ  πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ειηθίαο δεθαεπηά (17) εηψλ. 

 (4)  Γηα εθπαηδεπφκελν ειηθίαο θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ απαηηείηαη ε αίηεζε γηα 
εγγξαθή ηνπ λα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ. 

      (5)  Κάζε Δθπαηδεπηηθφο Αεξαζιεηηθφο Οξγαληζκφο παξέρεη εθπαίδεπζε κφλν ζε 
εθπαηδεπφκελν πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Αεξαζιεηηθφ Οξγαληζκφ ηνπ, 
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ΤΠΑΜ θαη ηθαλνπνηεί 
ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ (1) έσο (4). 

Αξρεία 
Δθπαίδεπζεο. 

37.-(1) Κάζε Δθπαηδεπηηθφο Αεξαζιεηηθφο Οξγαληζκφο ηεξεί αξρείν εθπαίδεπζεο γηα θάζε 
εθπαηδεπφκελν.  

 (2)  Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπφκελνο ΤΠΑΜ παξαθάζεηαη ζε 
εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ. 

 (3) Σα αξρεία εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεξνχληαη ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Αεξαζιεηηθφ 
Οξγαληζκφ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα. 

 (4)  ε θάζε αξρείν εθπαίδεπζεο ηεξνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

  (α) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ΤΠΑΜ , 

  (β) ηα ζηνηρεία δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο εθπαηδεπφκελνπ ΤΠΑΜ, 

  (γ) ε θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο ΤΠΑΜ, ζηηο νπνίεο εθπαηδεχεηαη  ν εθπαηδεπφκελνο 
ΤΠΑΜ, 

  (δ) ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

  (ε)  αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο, 

  (ζη)  ε ζπλαίλεζε ηνπ θεδεκφλα, φπνπ απαηηείηαη, 

  (δ)  ηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ή άιια ζηνηρεία βάζεη ησλ 
νπνίσλ ρνξεγείηαη  ε άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ, θαη 

  (ε)  ε εκεξνκελία έθδνζεο θαη ιήμεο ηεο άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ . 

Δθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα ΤΠΑΜ. 

38.-(1) Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ΤΠΑΜ  πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζέκαηα:  

 
    (α)  λνκνζεζία πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, 

  (β)  κεηεσξνινγία, 

  (γ)  γεληθέο ηερληθέο γλψζεηο, 

  (δ)  κεραληθή θαη αεξνδπλακηθή πηήζεο, 

  (ε)  αεξνλαπηηιία, 

  (ζη)  θαλφλεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, 

  (δ)  ρξήζε αζπξκάησλ, 

  (ε)  αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο, θαη 

  (ζ)  πξαθηηθφ κάζεκα ζπληήξεζεο θαη πηήζεο. 
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     (2) Η δηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηξηαληαπέληε (35) ψξεο δηδαζθαιίαο. 

      (3) Η δηδαζθαιία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ψξεο πηήζεο. 

      (4) Η πξψηε πηήζε κε ΤΠΑΜ  επηηξέπεηαη λα γίλεη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 
Αεξαζιεηηθφ Οξγαληζκφ θαη εθφζνλ νινθιεξσζεί ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ 
πξνβιεπφκελσλ σξψλ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζπκπιεξσζεί κε επηηπρία πηήζε ηεζζάξσλ 
(4) σξψλ ζηελ παξνπζία εθπαηδεπηή ΤΠΑΜ. 

      (5) Απαγνξεχεηαη ε εθπαίδεπζε ζε εθπαηδεπφκελν ΤΠΑΜ απφ Δθπαηδεπηηθφ Αεξαζιεηηθφ  
Οξγαληζκφ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν απφ ηελ Αξκφδηα αξρή θαηάινγν. 

Καηεγνξίεο  
εθπαηδεπηψλ  
ΤΠΑΜ. 

39. Οη εθπαηδεπηέο ΤΠΑΜ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

  (α)  βνεζφο εθπαηδεπηήο ΤΠΑΜ, θαη 

  (β)  εθπαηδεπηήο ΤΠΑΜ. 

Βνεζφο  
εθπαηδεπηήο  
ΤΠΑΜ. 

40.  Γηα ζθνπνχο έγθξηζεο απφ ηελ Αξκφδηα αξρή ελφο ελδηαθεξνκέλνπ σο βνεζνχ εθπαηδεπηή 
ΤΠΑΜ απηφο πξέπεη λα είλαη:  

  (α)  είηε θάηνρνο άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ κε εθαηφ (100) ψξεο σο Κπβεξλήηεο (Κ1) θαη 
λα έρεη εθηειέζεη πηήζεηο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) σξψλ ζηε δεμηά ζέζε ππφ ηελ 
επίβιεςε εθπαηδεπηή ΤΠΑΜ θαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ σξψλ ζηελ θαηεγνξία 
ηεο ΤΠΑΜ πνπ πξφθεηηαη λα εθπαηδεχεη, 

  (β)  είηε θάηνρνο ηδησηηθήο άδεηαο αεξνζθάθνπο (PPL) θαη/ή  εκπνξηθήο άδεηαο 
αεξνζθάθνπο (CPL) κε εθαηφ (100) ψξεο πηήζεο εθ ησλ νπνίσλ νη πελήληα (50) 
ψξεο πηήζεηο σο Κπβεξλήηε (Κ1) ζε ΤΠΑΜ θαη λα έρεη εθηειέζεη πηήζεηο 
ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ψξεο ζηε δεμηά ζέζε ππφ ηελ επίβιεςε εθπαηδεπηή 
ΤΠΑΜ θαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ψξεο ζηελ θαηεγνξία ηεο ΤΠΑΜ πνπ πξφθεηηαη 
λα εθπαηδεχεη. 

Τπνρξεψζεηο  
βνεζνχ 
εθπαηδεπηή  
ΤΠΑΜ. 

41.-(1)  Ο βνεζφο εθπαηδεπηήο ΤΠΑΜ παξέρεη εθπαίδεπζε κφλν ππφ ηελ επίβιεςε 
εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Αξκφδηα αξρή εθπαηδεπηψλ. 

 

(2)  Ο βνεζφο εθπαηδεπηήο ΤΠΑΜ παξέρεη εθπαίδεπζε κφλν γηα ηελ θαηεγνξία ΤΠΑΜ πνπ 
είλαη αμηνινγεκέλνο. 

(3)  Ο βνεζφο εθπαηδεπηήο ΤΠΑΜ δελ επηηξέπεηαη λα εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε πξψηεο 
πηήζεο, νχηε θαη ηελ εθηέιεζε πξψηεο πηήζεο γηα πηήζε ηαμηδηνχ εθπαίδεπζεο.  

Δθπαηδεπηήο  
ΤΠΑΜ. 

42. Γηα ζθνπνχο έγθξηζεο απφ ηελ Αξκφδηα αξρή ελφο ελδηαθεξνκέλνπ σο εθπαηδεπηή ΤΠΑΜ, 
εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έγθξηζε βνεζνχ εθπαηδεπηή ΤΠΑΜ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 40, πξέπεη πξφζζεηα ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πελήληα (50) ψξεο 
εθπαίδεπζεο σο βνεζφο εθπαηδεπηήο ΤΠΑΜ . 

Τπνρξεψζεηο 
εθπαηδεπηή  
ΤΠΑΜ. 

43. Ο εθπαηδεπηήο ΤΠΑΜ εγθξίλεηαη λα παξέρεη εθπαίδεπζε κφλν γηα ηελ θαηεγνξία ΤΠΑΜ πνπ 
είλαη αμηνινγεκέλνο.   

Δμεηαζηήο  
αέξνο ΤΠΑΜ. 

44. Γηα ζθνπνχο έγθξηζεο απφ ηελ Αξκφδηα αξρή ελφο ελδηαθεξνκέλνπ σο εμεηαζηή αέξνο 
ΤΠΑΜ, εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έγθξηζε εθπαηδεπηή ΤΠΑΜ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 42, πξέπεη πξφζζεηα ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη εθηειέζεη πελήληα (50) ψξεο 
εθπαίδεπζεο σο εθπαηδεπηήο ΤΠΑΜ . 

Τπνρξεψζεηο  
εμεηαζηή αέξνο  
ΤΠΑΜ. 
 

45.-(1) Ο εμεηαζηήο αέξνο ΤΠΑΜ εγθξίλεηαη λα εμεηάδεη εθπαηδεπφκελνπο ΤΠΑΜ κφλν γηα ηηο 
θαηεγνξίεο ΤΠΑΜ πνπ είλαη αμηνινγεκέλνο. 

 

     (2) Ο εμεηαζηήο αέξνο ΤΠΑΜ δελ επηηξέπεηαη λα εμεηάδεη εθπαηδεπφκελν ζηνλ νπνίν 
πξνζέθεξε εθπαίδεπζε. 

Έγθξηζε  
βνεζψλ 
εθπαηδεπηψλ, 
εθπαηδεπηψλ θαη 
εμεηαζηψλ αέξνο  
ΤΠΑΜ. 
Παξάξηεκα Ι. 

46.-(1)  Η Αξκφδηα αξρή ρνξεγεί ηελ αληίζηνηρε έγθξηζε, θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο 
ελδηαθεξνκέλνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, ησλ θαηά πεξίπησζε εθαξκνδνκέλσλ 
Καλνληζκψλ 40, 42 ή 44, θαη ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. 
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      (2)  Η Αξκφδηα αξρή δεκνζηεχεη θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ βνεζψλ εθπαηδεπηψλ, 
εθπαηδεπηψλ θαη εμεηαζηψλ αέξνο ΤΠΑΜ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.  

      (3)  Η δηάξθεηα ηεο έγθξηζεο είλαη ηξηεηήο. 

 (4)  Η Αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ έγθξηζε πνπ ρνξεγεί ζε βνεζφ εθπαηδεπηή, 
εθπαηδεπηή θαη εμεηαζηή αέξνο ΤΠΑΜ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
βνεζφο εθπαηδεπηήο, ν εθπαηδεπηήο θαη ν εμεηαζηήο αέξνο ΤΠΑΜ παξαβαίλεη ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο θαη/ή πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα πηήζεσλ. 

      (5) Απαγνξεχεηαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο ή ε δηελέξγεηα εμέηαζεο σο βνεζφο εθπαηδεπηήο, 
εθπαηδεπηήο θαη εμεηαζηήο αέξνο ΤΠΑΜ, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Αξκφδηα 
αξρή. 

      (6) Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί  απαηηνχληαη είθνζη (20) ψξεο 
εκπεηξίαο ηα ηειεπηαία ηξία (3) ρξφληα ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο, εθ ησλ νπνίσλ νη 
πέληε (5) ψξεο λα εθηειέζζεθαλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. 

Αξρείν 
βνεζψλ 
εθπαηδεπηψλ, 
εθπαηδεπηψλ, 
 εμεηαζηψλ αέξνο  
ΤΠΑΜ. 

47.-(1) Η Αξκφδηα αξρή ηεξεί αξρείν βνεζψλ εθπαηδεπηψλ, εθπαηδεπηψλ θαη εμεηαζηψλ αέξνο 
ΤΠΑΜ. 

 

 (2)  Σν αξρείν πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

  (α)  ην νλνκαηεπψλπκν, 

  (β)  ηνλ αξηζκφ ηεο ρνξεγεζείζαο έγθξηζεο, 

  (γ)  ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ΤΠΑΜ γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη, 

  (δ)  ηηο εκεξνκελίεο έθδνζεο θαη ιήμεο έγθξηζεο, 

  (ε)  ηα ζηνηρεία δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο. 

Παξαθνινχζεζε 
επηδφζεσλ 
εθπαηδεπνκέλσλ. 

48.-(1) Η Αξκφδηα αξρή παξαθνινπζεί ηελ επίδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζεσξεηηθφ θαη  
πξαθηηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο.  

      (2)  Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο Δθπαηδεπηηθνχ Αεξαζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ απφ ηελ 
Αξκφδηα αξρή ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ην πνζνζηφ απνηπρίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηνλ ελ 
ιφγσ νξγαληζκφ. 

Άδεηα ρεηξηζηή  
ΤΠΑΜ. 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

49.-(1) Η άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ ρνξεγείηαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ εμεηάζεσλ, πνπ 
δηεμάγνληαη απφ Δθπαηδεπηηθφ Αεξαζιεηηθφ  Οξγαληζκφ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ. 

Παξάξηεκα Ι. 
(2) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ θαηαβάιινληαη ηα ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Ι. 

 (3) Η άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ ρνξεγείηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ (18) έηνπο 
ειηθίαο. 

Ιζρχο θαη αλαλέσζε 
ηεο άδεηαο ρεηξηζηή 
ΤΠΑΜ. 

50.-(1) Η άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ ηζρχεη γηα πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη 
αλαλεψλεηαη, εθφζνλ:  

  (α)  ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ έρεη ζε ηζρχ ην απαηηνχκελν πηζηνπνηεηηθφ  
πγείαο, 

  (β)  ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ έρεη δηελεξγήζεη νθηψ (8) ψξεο πηήζεηο 
ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ΤΠΑΜ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δψδεθα (12) 
κελψλ πνπ επηβεβαηψλνληαη απφ ην κεηξψν σξψλ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 
ψξεο πηήζεο θαη έμη (6) πξνζγεηψζεηο – απνγεηψζεηο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 
(6) κήλεο, 

  (γ)  ε άδεηα δελ έρεη αλαζηαιεί ή αλαθιεζεί. 

      (2) Η άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ αλαλεψλεηαη θαηφπηλ πηεηηθήο εμέηαζεο απφ εγθεθξηκέλν απφ ηελ 
Αξκφδηα αξρή εμεηαζηή αέξνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο ηεο ΤΠΑΜ έρεη δηελεξγήζεη 
ιηγφηεξν απφ νθηψ (8) ψξεο πηήζεηο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

      (3) Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή πηήζεο ρσξίο ηελ θαηνρή:   

  (α) άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ, θαη 
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  (β) έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο εθπαηδεπνκέλνπ ρεηξηζηή ΤΠΑΜ. 

Αλάθιεζε άδεηαο 
ρεηξηζηή ΤΠΑΜ. 

51.  Η άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ αλαθαιείηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αξκφδηαο αξρήο φηαλ:  

 

  (α)  παχεη λα ηζρχεη ην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ηνπ θαηφρνπ ηεο, 

  (β)  ν θάηνρφο ηεο αδπλαηεί, ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο ή άιινπ ζπκβάληνο, λα 
ρεηξηζζεί κε αζθάιεηα ηελ ΤΠΑΜ, ή/θαη 

  (γ)  ν θάηνρνο άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ παξαβαίλεη ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ  
Καλνληζκψλ, ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, ηνπο  
θαλφλεο  πηήζεηο ή  πξνβαίλεη ζε πξάμεηο  πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα 
πηήζεσλ. 

Πηζηνπνηεηηθφ  
πγείαο. 

52.-(1)  Κάζε ρεηξηζηήο ή εθπαηδεπφκελνο ΤΠΑΜ πξέπεη λα είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο 
αεξνπνξηθνχ ηχπνπ θαηεγνξίαο 2 ή δειηίνπ πγείαο ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ. 

 (2) Σν πηζηνπνηεηηθφ πγείαο αεξνπνξηθνχ ηχπνπ θαηεγνξίαο 2 εθδίδεηαη απφ εγθεθξηκέλνπο 
απφ ηελ Αξκφδηα αξρή ηαηξηθνχο εμεηαζηέο. 

 (3) Η Αξκφδηα αξρή εγθξίλεη ηνπο ηαηξηθνχο εμεηαζηέο, θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο, ζηε 
βάζε θξηηεξίσλ πνπ δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ζηελ Δγθχθιην Αεξνλαπηηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ (AIC). 

 (4)  Η Αξκφδηα αξρή δεκνζηεχεη θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ ηαηξηθψλ εμεηαζηψλ. 

      (5) Ο ηαηξηθφο εμεηαζηήο δχλαηαη λα επηβάιεη πεξηνξηζκφ ή εηδηθφ φξν ζην ρεηξηζηή ή 
εθπαηδεπφκελν ΤΠΑΜ. 

      (6)(α)  ην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ.  

 (β) Η επαλέθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ 
έθδνζή ηνπ. 

      (7)  Η Αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ έγθξηζε πνπ ρνξεγεί ζηνπο ηαηξηθνχο εμεηαζηέο, 
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. 

Δπηθχξσζε άδεηαο 
ρεηξηζηή ΤΠΑΜ.  

Παξάξηεκα Ι. 

53.-(1) Η Αξκφδηα αξρή επηθπξψλεη άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ πην πάλσ αξρή, εθφζνλ 
ηθαλνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ, θαηφπηλ ππνβνιήο 
αίηεζεο θαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

      (2)  ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (1), ε Αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ρνξεγεί άδεηα ρεηξηζηή 
ΤΠΑΜ, κε ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ γηα άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο ψξεο 
πηήζεο . 

      (3) Άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ πνπ εθδφζεθε απφ αξκφδηα αξρή ηξίηεο ρψξαο,  εμεηάδεηαη  απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή θαηά πεξίπησζε. 

Απαηηνχκελα 
ζηνηρεία 
λενιφγεζεο. 

54.-(1) Πξφζζεηα ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Σξίηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ 
Νφκνπ, γηα ηε λενιφγεζε ησλ ΤΠΑΜ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: 

  (α)  ηα ζηνηρεία ηδηνθηήηε θαη ηα ζηνηρεία δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο απηνχ,  

  (β)  ην πηζηνπνηεηηθφ πηεηηθήο ηθαλφηεηαο, γηα φπνηεο ΤΠΑΜ απαηηείηαη ε έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθνχ δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 

  (γ)  αληίγξαθν αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 23, 

  (δ)  ραξηνζεκαζκέλν πσιεηήξην ή ελνηθηαζηήξην έγγξαθν ή ηίηιν ηδηνθηεζίαο. 

      (2) ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΤΠΑΜ είλαη λενινγεκέλε ζε άιιε ρψξα, πξηλ ηελ εγγξαθή ηεο 
ζηα Μεηξψα Νενιφγεζεο ΤΠΑΜ ηεο Αξκφδηαο αξρήο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ δηαγξαθήο ηεο 
απφ ηα Μεηξψα Νενιφγεζεο ΤΠΑΜ ηεο άιιεο ρψξαο. 

      (3) ε πεξίπησζε απφθηεζεο ή εηζαγσγήο ηεο ΤΠΑΜ απφ ηξίηε ρψξα απαηηείηαη λα 
πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηνπ εθηεισληζκνχ ηεο ΤΠΑΜ. 

     (4) Γηα ηελ εγγξαθή  ζηα Μεηξψα Νενιφγεζεο ΤΠΑΜ απαηηείηαη λα θαηαβάιινληαη ηα 
πξνβιεπφκελα ηέιε λενιφγεζεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 
(Σέιε) Καλνληζκνχο ηνπ 2004. 

Γηελέξγεηα 
ειέγρσλ. 
 

55.-(1) Η Αξκφδηα αξρή έρεη ην δηθαίσκα, κέζσ ησλ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλσλ ιεηηνπξγψλ ηεο, 
λα πξνβεί απξνεηδνπνίεηα θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε ειέγρνπο θαηαζθεπήο, ηερληθήο 
θαηάζηαζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ΤΠΑΜ  θαη γεληθφηεξα ζε έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο.  
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(2) Η Αξκφδηα αξρή έρεη ην δηθαίσκα κέζσ ησλ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλσλ ιεηηνπξγψλ ηεο 
λα δηεμάγεη ειέγρνπο ζηηο ζπζθεπέο, ζηα εκεξνιφγηα θαη ζηα έγγξαθα ησλ ΤΠΑΜ, πξνθεηκέλνπ 
λα δηαπηζηψλεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ ζπρλνηήησλ, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ 
ξαδηνεπηθνηλσληψλ.  

Παξεκπφδηζε  
ειέγρνπ ή έξεπλαο. 

56.-(1) Απαγνξεχεηαη ε παξεκπφδηζε  ηνπ έξγνπ ησλ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλσλ ιεηηνπξγψλ 
ηεο Αξκφδηαο αξρήο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή έξεπλαο. 

 (2)  Κάζε πξφζσπν θαινχκελν απφ αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ ηεο Αξκφδηαο 
αξρήο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή έξεπλαο ππνρξενχηαη λα πξνζέξρεηαη, εθηφο αλ ζπληξέρεη 
ζνβαξφ θψιπκα θαη λα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ έιεγρν ή ηελ έξεπλα πιεξνθνξίεο πιήξσο 
θαη αιεζψο. 

      (3) Η παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2) απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα θαη ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη 
ρηιηάδεο επξψ (€20.000) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο. 

Πνηληθά  
αδηθήκαηα. 

57.-(1) Απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα ε παξάβαζε ησλ Καλνληζκψλ 7, 8, 10, 11, 12, 16(4), 18(5) , 
20, 21, 23(1), 26, 27(1), 31(γ), (δ), (ε), 38(5), 46(5), 50(3), 52(1), θαη 56 (1) θαη (2) . 

     (2) Η δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ (1) ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 
κέρξη ηξία (3) ρξφληα ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000) ή θαη κε ηηο 
δχν πνηλέο. 

   (3)  Δάλ νπνηαδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν (2) ήηαλ 
απνηέιεζκα απιήο ακέιεηαο, ν παξαβάηεο ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε κέρξη έμη (6) κήλεο ή ζε 
ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη δέθα ρηιηάδεο επξψ (€10.000) ή θαη ζηηο δπν πνηλέο. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

[Καλνληζκνί 16 (1), 34 (1), 46 (1), 49 (2) θαη 53 (1)] 

Σέιε 

1. Έθδνζε θαη αλαλέσζε Άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ: €50 θαη €30, αληίζηνηρα. 

2.  Πηεηηθή Δμέηαζε γηα έθδνζε Άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ: €120. 

3. Έγθξηζε σο Βνεζφ Δθπαηδεπηή ΤΠΑΜ: €50. 

4. Έγθξηζε σο Δθπαηδεπηή ΤΠΑΜ: €50 

5. Έγθξηζε σο Δμεηαζηή Αέξνο ΤΠΑΜ: €50. 

6.     Έγθξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ: €300. 

7. Δπηθχξσζε Άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ αιινδαπήο αξρήο: €35. 

8. Έθδνζε/Αλαλέσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Πηεηηθήο Ιθαλφηεηαο: €100. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

[Καλνληζκφο 49 (1)] 

Γηεμαγσγή Δμεηάζεσλ 

1. Η άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ ρνξεγείηαη απφ ηελ Αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ 
δηελεξγνχληαη απφ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Αεξαζιεηηθνχο Οξγαληζκνχο . 

1.1 Οη ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη, ζηε βάζε εξσηεκαηνινγίνπ πνιιαπιψλ απαληήζεσλ ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή 
γιψζζα, θαη’ επηζπκία ηνπ εμεηαδνκέλνπ.  

1.2 Δπηηπρφληεο ζηηο ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο ζεσξνχληαη φζνη έρνπλ ζπγθεληξψζεη βαζκφ 75% ηνπιάρηζηνλ. 

1.3 ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηε ζεσξεηηθή εμέηαζε ν εμεηαδφκελνο είλαη δπλαηφλ λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζε, 
παίξλνληαο κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ηεο επφκελεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 

2. Η πξαθηηθή  εμέηαζε δηεμάγεηαη κε δηζέζηα ΤΠΑΜ κε εμεηαζηή αέξνο ΤΠΑΜ απφ ηνλ εγθεθξηκέλν θαηάινγν εμεηαζηψλ 
αέξνο ΤΠΑΜ πνπ δεκνζηεχεη ε Αξκφδηα αξρή. 

2.1 Η επηινγή ηνπ εμεηαζηή αέξνο ΤΠΑΜ γίλεηαη απφ ηνλ εμεηαδφκελν. 

2.2  Η εμέηαζε αέξνο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα θαη πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ ζηα εμήο:  

 Γηαδηθαζίεο πξηλ απφ ηελ πηήζε, εθθίλεζε θαη ηξνρνδξφκεζε, 

 Απνγείσζε, 

 Αεξνλαπηηιία, 

 Γηαδηθαζίεο ζηελ πηήζε, 

 Πηήζε κε ρακειή ηαρχηεηα, 

 Έθηαθηεο θαηαζηάζεηο, 

 Αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε, 

 Γηαδηθαζίεο πξνζγείσζεο, 

 Γηαδηθαζίεο κεηά ηελ πηήζε.  
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2.3  ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ πηεηηθή εμέηαζε ν εμεηαδφκελνο είλαη δπλαηφλ λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζε κεηά ηελ 
παξέιεπζε ελφο κήλα. 

2.4 Μεηά ηελ εμέηαζε αέξνο ν εμεηαζηήο αέξνο ΤΠΑΜ  απνζηέιιεη ζηελ Αξκφδηα αξρή φια ηα ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε 
έληππα θαη εθφζνλ ν εμεηαδφκελνο έρεη επηηχρεη ε Αξκφδηα αξρή εθδίδεη ηελ άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ. 

2.5   Σα ζηνηρεία ζηελ άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ αλαγξάθνληαη ηφζν ζηελ Διιεληθή φζν θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

3.  Οη θάηνρνη πηπρίνπ ηδησηηθήο άδεηαο ρεηξηζηή (PPL) ή αλψηεξσλ πηπρίσλ εμεηάδνληαη κφλν ζηηο Γεληθέο Σερληθέο 
Γλψζεηο ζε ΤΠΑΜ θαη ζηηο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο, φζνλ αθνξά ηε ζεσξεηηθή εμέηαζε. Η πηεηηθή εμέηαζε 
δηεμάγεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

3.1 ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ν εμεηαδφκελνο ρεηξηζηήο άδεηαο ΤΠΑΜ ππνβάιιεη καδί κε ηελ αίηεζε 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπ. 

3.2 ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αλαζηαινχλ ηα πηπρία ηεο παξαγξάθνπ 3 αλαζηέιιεηαη θαη ε άδεηα 
ρεηξηζηή ΤΠΑΜ.  
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