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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΔΝΙΚΔ ΙΓΡΤΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άρθρο 1 

ΙΓΡΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

1.1 Ιδξχεηαη εθπαηδεπηηθφ θέληξν ρεηξηζηψλ ππεξειαθξψλ πηεηηθψλ αζιεηηθψλ κεραλψλ (ΤΠ.Α.Μ. ) κε ηελ 

νλνκαζία «Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ΤΠ.Α.Μ. PHANTEC» θαη μελφγισζζε “Phantec Aeroclub Ultralights 

Center” ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ζηα πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

κε βάζε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

Άρθρο 2 

ΚΟΠΟ 

2A       Η άξηηα πηεηηθή, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε κειψλ θαη αεξαζιεηψλ ηεο PHANTEC, ψζηε λα 

γίλνπλ ηθαλνί γηα ην ρεηξηζκφ θαη γεληθά ηηο πηήζεηο κε ΤΠ.Α.Μ . Απψηεξα επηδηψθεηαη ε δηάδνζε ηνπ 

αζιήκαηνο ησλ Τπεξειαθξψλ Αεξνζθαθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αεξαζιεηηθνχ θαη 

αεξνπνξηθνχ πλεχκαηνο, ε γαινχρεζε ησλ καζεηψλ ζηελ αεξνπνξηθή παηδεία θαη ε νκαιή 

ελαξκφληζε ηνπο κε ηνλ ππφινηπν αεξνπνξηθφ ρψξν. 

Άρθρο 3 

ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

3.1 Σν εθπαηδεπηηθφ θέληξν ζα παξέρεη ζηνπο καζεηέο θαη αεξαζιεηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ηεο 

PHANTEC, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ηελ απαηηνχκελε άξηηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

εθπαίδεπζε πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΛ.Α.Ο. θαη ηεο Τ.Π. A 

3.2 Σν Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ζα παξέρεη ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζηα πιαίζηα ησλ φζσλ αλαθέξνληαη θαη 

ζηνλ Αζιεηηθφ Νφκν 2725/99 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

Άρθρο 4 

ΔΓΡΑ 

4.1 Έδξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ νξίδεηαη ην Αεξνδξφκην Αεξνιέζρεο Μεζνινγγίνπ. 

Άρθρο 5 

ΤΠΑΓΩΓΗ 

5.1 Σν εθπαηδεπηηθφ θέληξν ππάγεηαη ζηελ εηαηξεία PHANTEC. Η εηαηξεία κε απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ ηεο 

κεξηκλά γηα ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ, δηνξίδεη θαη παχεη ην πξνζσπηθφ θαη 

αλαιακβάλεη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θέληξνπ, ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ιεηηνπξγία, θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε απφ ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν ησλ   

ζρεηηθψλ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ ηεο ΔΛ.Α.Ο, ηεο Τ.Π.Α. θαη θάζε άιιεο αξρήο, φπσο θαη λα ελεκεξψλεη 

έγθαηξα ηνπο εηαίξνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΙΟΙΚΗΗ - ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

Άρθρο 6 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

6.1 Η δηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ αλαηίζεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ησλ εηαίξσλ ζε πξφζσπν κε 

επαξθή πείξα επί αεξνπνξηθψλ ζεκάησλ. Ο Γηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη απφθνηηνο ιπθείνπ ή άιιεο 

αληίζηνηρεο ζρνιήο θαη θάηνρνο πηπρίνπ εθπαηδεπηή ΤΠ.Α.Μ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν πνπ εθδίδεη ε ΤΠΑ, ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ΤΠΑΜ (3-axis, W/S) φπνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ην θέληξν. 

6.2 Ο δηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ νξίδεηαη θαη παχεηαη απφ ηνπο εηαίξνπο  ηεο εηαηξείαο 

PHANTEC. 

6.3 Η ζεηεία ηνπ αξρίδεη απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη παχεη κε ηε ηνπνζέηεζε λένπ δηεπζπληή ή ηελ παχζε 

ηνπ, κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ ηεο εηαηξείαο PHANTEC. Η απνκάθξπλζε ηνπ αλαθέξεηαη ακέζσο ζηελ 

ΤΠΑ. 

6.4 Ο δηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ δελ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

άιινπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

6.5 Γηεπζχλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ελ γέλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ρεηξηζηψλ ΤΠ.Α.Μ. ηεο  

εηαηξείαο PHANTEC βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη 

θαλνληζκψλ ηεο ΔΛ.Α.Ο. θαη ηεο ΤΠΑ. Φξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο. 

6.6 Λακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη θξνληίδεη ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ λα γλσξίδεη 

ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη εο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο απηνχο. 

6.7 Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ειέγρεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζην επίπεδν ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο. 

6.8 Φξνληίδεη ψζηε λα ηεξνχληαη απφ ηηο ΤΠ.Α.Μ. ηνπ Κέληξνπ νη θαλνληζκνί πνιηηηθήο αεξνπνξίαο γηα ην 

πεδίν πξνζγείσζεο ηεο Αεξνιέζρεο Μεζνινγγίνπ, θαζψο θαη κε ηπρφλ ππφινηπα ρξεζηκνπνηνχκελα 

αεξνδξφκηα ή πεδία πξνζγείσζεο. 

6.9 Παξαθνινπζεί ην έξγν θαη ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ππνβάιιεη αλαιφγσο πξνηάζεηο 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ παχζε ησλ πζηεξνχλησλ. 

6.10 Παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθή γλψκε ζηελ 

ηθαλφηεηα ηεο απφδνζήο ηνπο. 

6.11 Δπηκειείηαη ψζηε ε επηζεψξεζε ησλ αεξνζθαθψλ λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη εληφο ρξνληθψλ νξίσλ, 

απφ ηνπο κεραληθνχο θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΤΠΑ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηα κέζα εμππεξέηεζεο ησλ πηήζεσλ κε γλψκνλα ηε θαιή ζπληήξεζε θαη ηνλ πςειφ δείθηε αζθαιείαο. 

6.12 Μεξηκλά γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ κε ηα αλαγθαία πιηθά θαη 

κέζα γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. 
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6.13 πζθέπηεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη αλαθέξεη ζηνπο εηαίξνπο ηεο εηαηξείαο 

PHANTEC θάζε αλαθπφκελν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ εθπαίδεπζε ην πηεηηθφ θαη κε πιηθφ, ην 

πξνζσπηθφ θαη άιια ζέκαηα. 

6.14 Τπνβάιιεη ζηελ εηαηξεία PHANTEC ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο θάζε εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο έθζεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη 

6.14.1 Γεληθφ απνινγηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηπρφλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε απηήο. 

6.14.2 Πίλαθα απνηειεζκάησλ πξνο θχξσζε. 

6.15 Δπηβάιιεη πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηνπο παξαβαίλνληεο ηνπο θαλνληζκνχο πηήζεσλ θαη ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

6.16 Διέγρεη θαη ππνγξάθεη φια ηα εμεξρφκελα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν, ηηο αηνκηθέο 

θαξηέιεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ θαη ηα βηβιία πηήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ. 

6.17 Αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ, ζπγθαιεί ην εθπαηδεπηηθφ ή πξνηείλεη εηαίξνπο  ηελ ζχγθιεζε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

6.18 Ο Γ/ληεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνπο εηαίξνπο ηεο εηαηξείαο PHANTEC 

γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ θαη ηελ ελ γέλεη πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Άρθρο 7 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

7.1 Ωο αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο νξίδεηαη θαη παχεηαη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ καζεηήο ή αεξαζιεηήο ηεο 

εηαηξείαο PHANTEC, θαηά πξνηίκεζε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

Πξέπεη λα έρεη ηα ίδηα πξνζφληα κε ηνλ Γ/ληή, κε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο. 

7.2 Αληηθαζηζηά ηνλ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ, φηαλ απνπζηάδεη ε θσιχεηαη, γηα επείγνληα ζέκαηα πνπ δελ 

επηδέρνληαη αλαβνιή. 

7.3 Λεηηνπξγεί θάησ απφ ηηο εληνιέο ηνπ δηεπζπληή θαη βνεζά ζην έξγν ηνπ. Καηεπζχλεη ηνπο εηζεγεηέο 

ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ 

θέληξνπ. 

7.4 Αλαιακβάλεη κε εληνιή ηνπ δηεπζπληνχ ηνπ θέληξνπ, ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ, θαζηζηάκελνο 

επίθνπξνο ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Άρθρο 8 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

8.1 Ωο ππεχζπλνο γξακκαηείαο, νξίδεηαη θαη παχεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, κε επηθχξσζε απφ ηνπο εηαίξνπο 

ηεο PHANTEC. Γελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ εθπαηδεπηή ή βνεζνχ εθπαηδεπηή 

ΤΠΑΜ. 

8.2 Ο ππεχζπλνο γξακκαηείαο θξνληίδεη γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, έηζη 

ψζηε λα ηεξνχληαη: 

8.2.1 Μεηξψα εθπαηδεπηηθήο πξνφδνπ ηνπ θάζε καζεηή 

8.2.2 Λεπηνκεξή ζηνηρεία ηεο παξερφκελεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο. 
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8.2.3 Λεπηνκεξή ζηνηρεία ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο αέξνο. 

8.2.4 Σαθηηθέο εθζέζεηο πξνφδνπ πνπ βαζίδνληαη ζε αηνκηθέο θξίζεηο θαη αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηψλ. 

8.3 Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαθέισλ ηνπ αξρείνπ θαζψο 

θαη ησλ θαθέισλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

8.4 Φξνληίδεη λα θπιάζζνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) εκεξνινγηαθά έηε ηα αξρεία εθπαίδεπζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23. 

8.5 Γηαρεηξίδεηαη ηα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο θαη ην επνπηηθφ πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη δηαθηλεί ηα 

απαξαίηεηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα. 

8.6 Δλεκεξψλεη εθπαηδεπηέο - καζεηέο γηα ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. 

Άρθρο 9 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

9.1 Ωο ππεχζπλνο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ νξίδεηαη θαη παχεηαη κε απφθαζε 

απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο PHANTEC, θαηά πξνηίκεζε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ/ληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θέληξνπ. Πξέπεη λα είλαη απφθνηηνο ιπθείνπ ή άιιεο αληίζηνηρεο ζρνιήο θαη θάηνρνο πηπρίνπ 

εθπαηδεπηή ΤΠΑΜ. 

9.2 Η ζεηεία ηνπ αξρίδεη απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη παχεη κε ηελ ηνπνζέηεζε λένπ ή ηελ παχζε ηνπ κε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ. 

9.3 Ο ππεχζπλνο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ επζχλεηαη θπξίσο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

9.4 Καηαλέκεη ηνπο καζεηέο ζε εθπαηδεπηηθέο νκάδεο, νξίδεη ηνπο εθπαηδεπηέο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο, 

εθπνλεί ην κεληαίν πξφγξακκα ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, επηβιέπεη ηε ζσζηή ηήξεζή ηνπ θαη 

παξαθνινπζεί ηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ θάζε εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο. 

9.5 Πξαγκαηνπνηεί εμεηάζεηο ειέγρνπ πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ειέγρεη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ 

βαζκνινγίαο θαη ησλ κεηξψσλ ηνπο. 

9.6 Δηζεγείηαη ζην Γ/ληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ηελ πξφζζεηε εθπαίδεπζε γηα νξηζκέλνπο καζεηέο.

  

9.7 Δπηιχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ελεκεξψλεη ην Γ/ληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

9.8 Αμηνινγεί θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γ/ληνχ καζεηέο άιισλ ζρνιψλ πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ θέληξν. 

Άρθρο 10 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ - ΔΙΗΓΗΣΔ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

10.1 Οη εθπαηδεπηέο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο νξίδνληαη θαη παχνληαη κε απφθαζε απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο 

PHANTEC κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ/ληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. Οη εηζεγεηέο ησλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ εθπαηδεπηή ή βνεζνχ εθπαηδεπηή ΤΠΑΜ, 

πξέπεη φκσο λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε θαηάξηηζε θαη εκπεηξία πνπ λα θαιχπηεη ην δηδαζθφκελν 
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κάζεκα. Οη εθπαηδεπηέο αέξνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζαλ εθπαηδεπηέο ζεσξεηηθήο 

εθπαίδεπζεο, αλ δηαζέηνπλ ηα αλάινγα πξνζφληα. 

10.2 αλ εθπαηδεπηέο - εηζεγεηέο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ κπνξεί λα νξηζζνχλ: 

10.2.1 Δθπαηδεπηέο ή βνεζνί εθπαηδεπηή ΤΠΑΜ.  

10.2.2 Άηνκα κε εηδηθέο γλψζεηο απφ ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία 

10.2.3 Άηνκα κε εηδηθέο γλψζεηο απφ ηελ Πνιηηηθή Αεξνπνξία 

10.2.4 Άηνκα κε εηδηθέο γλψζεηο γεληθφηεξα 

10.3 Οη εθπαηδεπηέο είλαη γεληθά ππεχζπλνη έλαληη ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ γηα ηελ 

θαλνληθή, ζπζηεκαηηθή, ζπγρξνληζκέλε θαη απνδνηηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. 

10.4 Μεξηκλνχλ γηα ηελ άξηηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ, παξαθνινπζνχλ ηελ 

πξφνδν απηψλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην αηνκηθφ δειηίν εθπαίδεπζεο απηψλ. 

10.5 πλεξγάδνληαη κε ηνλ Τπεχζπλν Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε, εηζεγνχληαη ηε βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθά βνεζνχλ ηνλ 

Τπεχζπλν Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

10.6 Σεξνχλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην βηβιίν απνπζηψλ θαη γλσζηνπνηνχλ ζην Τπεχζπλν Θεσξεηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θάζε ζνβαξφ παξάπησκα ή παξάβαζε ησλ καζεηψλ, 

10.7 Δπηκεινχληαη ησλ ζεκεηψζεσλ θαη βνεζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Δθφζνλ απαηηείηαη εθδίδνπλ ζεκεηψζεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα απαξαίηεηα έληππα εθπαίδεπζεο. 

10.8 Γηελεξγνχλ εμεηάζεηο ζην κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ είηε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα είηε θαηφπηλ εληνιήο 

ηνπ Τπεχζπλνπ Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Άρθρο 11 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΔΡΟ 

11.1 Ωο Τπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο Αέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ νξίδεηαη θαη παχεηαη κε απφθαζε απφ 

ηνπο εηαίξνπο ηεο PHANTEC, θαηά πξνηίκεζε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ/ληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θέληξνπ. Πξέπεη λα είλαη απφθνηηνο ιπθείνπ ή άιιεο αληίζηνηρεο ζρνιήο θαη θάηνρνο πηπρίνπ 

εθπαηδεπηή ΤΠΑΜ. 

11.2 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ θαηεγνξία ΤΠΑΜ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη. 

11.3 ε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαζέζηκνο πηπρηνχρνο εθπαηδεπηήο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ην θέληξν, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί έλαο αλά θαηεγνξία. 

11.4 Λεηηνπξγεί θάησ απφ ηηο εληνιέο ηνπ δηεπζπληή θαη βνεζά ζην έξγν ηνπ. 

11.5 Καηεπζχλεη ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηέο ή βνεζνχο εθπαηδεπηή θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ θέληξνπ. 

11.6 Δηδηθφηεξα: 

11.6.1 Καηαλέκεη ζε εθπαηδεπηηθέο νκάδεο ηνπο καζεηέο, αλάινγα κε ηα κέζα θαη ηελ πείξα ηνπ 

θαζελφο θαη νξίδεη ηνπο εθπαηδεπηέο πηήζεσλ. 

11.6.2 Δθπνλεί ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πηήζεσλ θαη επηβιέπεη ηελ ζσζηή ηήξεζή ηνπ. 
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11.6.3 Παξαθνινπζεί ηελ εθπαίδεπζε αέξνο φισλ ησλ καζεηψλ θάζε εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο. 

11.6.4 Δγθξίλεη θαη δίλεη ηελ εληνιή γηα εθηέιεζε εθπαηδεπηηθήο πηήζεο θαζψο θαη πηήζεο κφλνο 

(solo). 

11.6.5 Πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο ειέγρνπ πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. 

11.6.6 Δπζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

11.6.7 Διέγρεη ηε ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ βαζκνινγίαο θαη ησλ κεηξψσλ ησλ καζεηψλ. 

11.6.8 πκκεηέρεη, φηαλ πξνζθιεζεί ζηα φξγαλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ (Δθπαηδεπηηθφ — 

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην). 

11.6.9 Δηζεγείηαη ζην Γ/ληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ηελ πξφζζεηε εθπαίδεπζε γηα νξηζκέλνπο 

καζεηέο. 

11.6.10 Δπηιχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθπαίδεπζεο αέξνο θαη 

ελεκεξψλεη ην Γ/ληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

11.6.11 Αμηνινγεί θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γ/ληνχ καζεηέο άιισλ ζρνιψλ πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ 

ζην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν 

Άρθρο 12 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ - ΒΟΗΘΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΑΔΡΟ 

12.1 Ωο εθπαηδεπηέο θαη βνεζνί εθπαηδεπηή αέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ νξίδνληαη θαη παχνληαη κε 

απφθαζε απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο PHANTEC, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ/ληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

Πξέπεη λα είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ ή άιιεο αληίζηνηρεο ζρνιήο θαη θάηνρνη πηπρίνπ εθπαηδεπηή ή 

βνεζνχ εθπαηδεπηή ΤΠ.Α.Μ. 

12.2 πλεξγάδνληαη κε ηνλ Τπεχζπλν Δθπαίδεπζεο αέξνο ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, 

εηζεγνχληαη ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθά ηνλ βνεζνχλ ζην έξγν ηνπ. 

12.3 Μεξηκλνχλ γηα ηελ άξηηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ, παξαθνινπζνχλ ηελ 

πξφνδν ηνπο θαη θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην αηνκηθφ δειηίν εθπαίδεπζεο ηνπο. Δίλαη 

γεληθά ππεχζπλνη γηα ηελ θαλνληθή, ζπζηεκαηηθή, ζπγρξνληζκέλε θαη απνδνηηθή εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ. 

12.4 Δίλαη ππεχζπλνη απέλαληη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ κέζσ ηνπ ππεχζπλνπ εθπαίδεπζεο αέξνο. 

12.5 Αθνινπζνχλ θαη εθαξκφδνπλ κε αθξίβεηα ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, ηνπο 

θείκελνπο θαλνληζκνχο ηεο Τ.Π.Α., σο θαη ππνδείμεηο θαη πεξηνξηζκνχο ηπρφλ ππνινίπσλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ αεξνδξνκίσλ θαη πεδίσλ πξνζγεηψζεσλ. 

12.6 Οη εθπαηδεπηέο αέξνο εηδηθά επζχλνληαη γηα θάζε αλσκαιία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ πηήζεσλ, γηα ηνλ καζεηή ηνπο. Οθείινπλ επίζεο λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ζσζηή πξνπαξαζθεπή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ πηήζεσλ "κφλνο" (solo) ησλ καζεηψλ ηνπο. 

12.7 Φξνληίδνπλ γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ βηβιίνπ πηήζεσλ ηνπ καζεηή, ησλ θχιισλ εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ κεηξψσλ, φπσο θαη ηνπ βηβιίνπ πηήζεσο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΤΠΑΜ., ππνδεηθλχνληαο ζηνλ 

καζεηή ηνλ ζσζηφ ηξφπν . 

12.8 Δλεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο πξηλ απφ θάζε πηήζε θαη ακέζσο κεηά, αλαιχνληαο ηα ζθάικαηα θαη 

ππνδεηθλχνληαο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο δηφξζσζεο ηνπο. 
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12.9 Διέγρνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηπρφλ παξαπηψκαηα θαη γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Τπεχζπλν Δθπαίδεπζεο 

Αέξνο θάζε ζνβαξφ παξάπησκα ή παξάβαζε ηνπο 

12.10 Δηζεγνχληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο ηελ παξαπνκπή ζηνλ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ ησλ καζεηψλ 

πνπ πζηεξνχλ ψζηε λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα. 

Άρθρο 13 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 

13.1 Ώο Τπεχζπλνο Μεραληθφο πληήξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ νξίδεηαη θαη παχεηαη κε απφθαζε 

απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο PHANTEC θαηά πξνηίκεζε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ/ληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θέληξνπ. 

13.2 Πξέπεη λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ κεραληθνχ αεξνζθαθψλ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηελ ΤΠΑ. 

13.3 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ πηεηηθψλ κέζσλ ηνπ θέληξνπ. 

13.4 Γηαηεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα κεηξψα ησλ ΤΠΑΜ κε δηθή ηνπ επζχλε. 

13.5 Λεηηνπξγεί θάησ απφ ηηο εληνιέο ηνπ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ θαη βνεζάεη ην έξγν ηνπ. 

13.6 Ο Τπεχζπλνο Μεραληθφο πληήξεζεο ΤΠ.Α.Μ. ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ γηα ηελ άξηηα ζπληήξεζε ησλ ΤΠ.Α.Μ. θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ 

κέζσλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πηήζεηο γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ δηαζεζηκφηεηαο θαζψο θαη 

πηεηηθήο εηνηκφηεηαο ησλ ΤΠ.Α.Μ. θαη αζθάιεηαο πηήζεσλ. 

13.7 Δπνπηεχεη θαη θαηεπζχλεη ην ππάξρνλ ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ζην έξγν ηνπο. 

13.8 Αλαθέξεη εγθαίξσο ζηε Γηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ηηο αλάγθεο ζηα πιηθά, αληαιιαθηηθά θαη 

ηερληθά κέζα γηα λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ θάιπςε απηψλ. 

13.9 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαλνληθή ελαπνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

13.10 Δπζχλε ηνπ Τπεχζπλνπ Μεραληθνχ πληήξεζεο είλαη ε ελεκέξσζε πξνο ηπρφλ πθηζηακέλνπο 

κεραληθνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, γηα φιεο ηηο ηερληθέο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνπλ νη ρεηξηζηέο 

- εθπαηδεπηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, θαη λα βεβαηψλεηαη γηα ηε ιχζε απηψλ. 

13.11 Ωο επηπιένλ κεραληθνί ζπληήξεζεο θαη εμεηδηθεπκέλνη ηερληθνί νξίδνληαη θαη λα παχνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. κέιε ή αεξαζιεηέο ηεο Αεξνιέζρεο Μεζνινγγίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ/ληή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

13.12 Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ ελεξγεί ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πηπρίνπ ηνπο, 

ζπληνλίδεηαη δε θαη επηβιέπεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Μεραληθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ -  ΠΟΙΝΔ 

Άρθρο 14 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

14.1 Σν εθπαηδεπηηθφ ζπκβνχιην ( Δ.. ) είλαη ην επίζεκν φξγαλν ηνπ δηεπζπληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

Απηφ ζπγθιείεηαη θαη πξννδεχεηαη απφ απηφλ, απαξηίδεηαη δε απφ ηνπο παξαθάησ. 

14.1.1 Γηεπζπληήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ 

14.1.2 Αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο 

14.1.3 Τπεχζπλνο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο 

14.1.4 Τπεχζπλνο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο 

14.1.5 Τπεχζπλνο κεραληθφο ζπληήξεζεο 

14.2 Σν Δ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε ηνπ ή δχν ζε πεξίπησζε πνπ νη 

αξκνδηφηεηεο 14.1.1-4 έρνπλ δνζεί ζε έλα άηνκν. ηηο ζπλεδξηάζεηο κπνξνχλ λα θιεζνχλ απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη λα παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, εθπαηδεπηέο, ν 

κεραληθφο θαη φπνην άιιν πξφζσπν έρεη ζρέζε κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη. Πξαθηηθά ηεξνχληαη απφ 

ηνλ ππεχζπλν γξακκαηείαο ή έλα κέινο ηνπ Δ.. 

14.3 Σν Δ.. ζπγθιείεηαη γηα λα αζρνιεζεί κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

14.3.1 Καηάξηηζε ηνπ γεληθνχ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν θαηαηίζεηαη γηα 

έγθξηζε απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο PHANTEC Δηζήγεζε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ θαη 

αιιαγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα λα βειηησζεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

14.3.2 Καζνξηζκφο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη πέξα απφ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο. 

14.3.3 Δπηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

14.3.4 Απνκάθξπλζε θάπνηνπ καζεηή ιφγσ αλεπάξθεηαο ή θαθήο απφδνζεο γεληθφηεξα 

14.3.5 Κάζε άιιν ζέκα πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηεπζπληνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, ρξεηάδεηαη 

ζπιινγηθή απφθαζε. 

Άρθρο 15 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

15.1 Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ζπγθιείεηαη απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο PHANTEC, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

δηεπζπληνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, απαξηίδεηαη δε απφ ηνπο παξαθάησ. 

15.1.1 Απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο PHANTEC 

15.1.2 Γηεπζπληήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ 

15.1.3 Τπεχζπλνο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο 

15.1.4 Τπεχζπλνο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο 

15.1.5 Τπεχζπλνο κεραληθφο ζπληήξεζεο 

15.2 Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε ηνπ. ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ κπνξνχλ λα θιεζνχλ ζαλ κάξηπξεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, εθπαηδεπηέο ή 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη ζρέζε κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη. Πξαθηηθά ηεξνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

γξακκαηείαο ή έλα κέινο ηνπ Π.. 
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15.3 Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ζπγθιείεηαη γηα λα θξίλεη θαη λα επηβάιεη πνηλέο. 

15.3.1 Γηα κεκνλσκέλν ή θαη' εμαθνινχζεζε παξάπησκα, εθ
΄
 φζνλ ν δηεπζπληήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θέληξνπ θξίλεη φηη απαηηείηαη πνηλή κεγαιχηεξε απφ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ. 

15.3.2 Γηα θξίζε θαη’ έθεζε πνηλψλ πνπ επηβιήζεθαλ γηα παξαπηψκαηα, εθ' φζνλ ην δεηήζεη 

εγγξάθσο απηφο πνπ δηψρζεθε ή πνπ δήηεζε ηελ δίσμε. 

Άρθρο 16 

ΠΟΙΝΔ ΓΔΝΙΚΑ 

16.1 Σν εθπαηδεπηηθφ θέληξν κπνξεί λα επηβάιιεη, ζηνπο καζεηέο ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ, πνηλέο απφ 

επίπιεμε κέρξη απνκάθξπλζε απφ απηήλ. Οη πνηλέο απηέο απνηεινχλ πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. 

16.2 Η επηβνιή θπξψζεσλ απφ πνηληθή επζχλε, ιφγσ βαξέσλ παξαπησκάησλ, κπνξεί επίζεο λα 

επηδησρζεί απφ ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν. 

16.3 Η PHANTEC παξαηηείηαη απφ ηελ αλαδήηεζε αζηηθήο επζχλεο γηα θάζε θζνξά πνπ ζα γίλεη θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπ πιηθνχ ηεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη ε θζνξά έγηλε απφ ζθνπνχ 

ή κε δφιν. 

Άρθρο 17 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ ΠΟΙΝΔ 

17.1 Οη πξνβιεπφκελεο πεηζαξρηθέο πνηλέο είλαη νη παξαθάησ. 

17.1.1 Πξνθνξηθέο επηπιήμεηο. 

17.1.2 Γξαπηέο επηπιήμεηο. 

17.1.3 Απνβνιή απφ ηα καζήκαηα ή ηηο πηήζεηο ηεο εκέξαο, 

17.1.4 Απνβνιή ή παχζε κέρξη ηξείο κήλεο. 

17.1.5 Απνβνιή απφ ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή ζεηξά. 

17.1.6 Οξηζηηθή απνκάθξπλζε απφ ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν. 

Άρθρο 18 

ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ Δ ΜΑΘΗΣΔ 

18.1 Δικαίωμα επιβολήσ ποινών ςε μαθητζσ ζχουν οι παρακάτω 

18.1.1 Ο υπεφθυνοσ μηχανικόσ μζχρι προφορική επίπληξη. 

18.1.2 Οι εκπαιδευτζσ μζχρι αποβολή από τισ πτήςεισ ή τα μαθήματα ημζρασ. 

18.1.3 Οι Υπεφθυνοι εκπαίδευςησ μζχρι τριήμερη αποβολή. 

18.1.4 Ο διευθυντήσ μζχρι δεκαήμερη αποβολή. 

18.1.5 Το πειθαρχικό ςυμβοφλιο οποιαδήποτε ποινή. 

Άρθρο 19 

ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

19.1 Γηθαίσκα επηβνιήο πνηλψλ ζην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ έρνπλ νη 

παξαθάησ. 
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19.1.1 Ο ππεχζπλνο κεραληθφο κέρξη πξνθνξηθή επίπιεμε. 

19.1.2 Οη Τπεχζπλνη εθπαίδεπζεο γηα ηα ππαγφκελα ζηειέρε κέρξη ηξηήκεξε απνβνιή. 

19.1.3 Ο Γηεπζπληήο κέρξη δεθαήκεξε απνβνιή. 

19.1.4 Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην νπνηαδήπνηε πνηλή. 

Άρθρο 20 

ΔΦΔΔΙ 

20.1 Γηα θάζε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη ζε καζεηή, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί εγγξάθσο θαη’ έθεζε εμέηαζή ηεο 

απφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θαη ε απφθαζε ηνπ απηή είλαη ηειεζίδηθε. 

20.2 Γηα θάζε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί 

εγγξάθσο θαη’ έθεζε εμέηαζή ηεο απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο PHANTEC θαη ε απφθαζε ηνπ απηή είλαη 

ηειεζίδηθε. 

Άρθρο 21 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΑΟΓΩ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ 

21.1 Γηα ηελ απνκάθξπλζε καζεηή ιφγσ πηεηηθήο ή ζεσξεηηθήο αλεπάξθεηαο ηεξείηαη ε αθφινπζε 

δηαδηθαζία. 

21.1.1 Ο εθπαηδεπηήο πνπ ηνλ εθπαηδεχεη, ην εηζεγείηαη πξνθνξηθά ζηνλ αληίζηνηρν ππεχζπλν 

εθπαίδεπζεο. 

21.1.2 Ο Τπεχζπλνο εμεηάδεη ηνλ καζεηή θαη ην πφξηζκα ηεο εμέηαζεο ππνβάιιεηαη γξαπηψο ζηνλ 

δηεπζπληή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

21.1.3 Ο δηεπζπληήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ζπγθαιεί ην εθπαηδεπηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν θαη 

απνθαζίδεη ηειεζίδηθα γηα ηελ απνκάθξπλζε ή φρη ηνπ καζεηή. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΑΘΗΣΔ 

Άρθρο 22 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

22.1 Ωο καζεηέο εγγξάθνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ θέληξν κέιε ή θαη αεξαζιεηέο, θαηφπηλ γξαπηήο ηνπο 

αίηεζεο. 

22.2 Κάζε λένο καζεηήο πξέπεη, πξηλ απφ ηελ πξψηε πηήζε (solo), λα πξνζθνκίζεη ην πξνβιεπφκελν 

Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο. 

22.3 Ο καζεηήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 εηψλ. Κάησ ησλ 18 εηψλ απαηηείηαη ε αίηεζε λα 

πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνπο γνλείο ή ηνλ θεδεκφλα. 

22.4 Σν Κέληξν παξέρεη εθπαίδεπζε κφλν ζηνπο καζεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε απηφ, ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ΤΠΑΜ. 
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Άρθρο 23 

ΑΡΥΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

23.1 Σν Κέληξν ηεξεί αξρεία εθπαίδεπζεο γηα ηνλ θάζε καζεηή. Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ παξαπέκπεη ηνλ καζεηή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ρεηξηζηή 

ΤΠΑΜ. Η άδεηα ρεηξηζηή κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε απηφλ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 170π έηνπο ειηθίαο. 

23.2 Σα αξρεία εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ δηαηεξνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ θέληξν γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εκεξνινγηαθά έηε. 

23.3 ηα αξρεία πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ηα εμήο ζηνηρεία: 

23.3.1 Ολνκαηεπψλπκν ηνπ καζεηή. 

23.3.2 ηνηρεία δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ καζεηή. 

23.3.3 Καηεγνξία ή θαηεγνξίεο ΤΠΑΜ ζηηο νπνίεο εθπαηδεχηεθε ν καζεηήο. 

23.3.4 Ηκεξνκελία έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

23.3.5 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Τγείαο. 

23.3.6 χκθσλε γλψκε γνλέα ή θεδεκφλα φπνπ απαηηείηαη. 

23.3.7 Απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ηνπ ρεηξηζηή ή άιια ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε άδεηα. 

23.3.8 Ηκεξνκελίεο έθδνζεο θαη ιήμεο ηεο αδείαο. 

Άρθρο 24 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΑΘΗΣΩΝ 

24.1 Όινη νη καζεηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ππνρξενχληαη λα: 

24.1.1 Αθνινπζνχλ θαη εθαξκφδνπλ κε αθξίβεηα ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη λα ηεξνχλ πηζηά ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Τ.Π.Α. 

πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηηο εηδηθέο εληνιέο ησλ αεξνδξνκίσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θαηά 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

24.1.2 Δθηεινχλ πξφζπκα ηηο εληνιέο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνχο θαη γεληθφηεξα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

24.1.3 πκπεξηθέξνληαη κε αμηνπξέπεηα θαη ήζνο θαη ζέβνληαη ηηο ππνδείμεηο έκπεηξσλ ρεηξηζηψλ, 

φηαλ απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην πξφγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ. 

24.1.4 Υξεζηκνπνηνχλ κε πξνζνρή θαη δηαθπιάηηνπλ ην πιηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαη 

ζπληείλνπλ ζηελ ζπληήξεζε ηνπ αλαθέξνληαο ακέζσο θάζε θζνξά πνπ παξαηεξνχλ. 

24.1.5 Μελ εγθαηαιείπνπλ ην πεδίν πηήζεσλ ρσξίο άδεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο. 

24.1.6 Απέρνπλ απφ ηελ ρξήζε ππλσηηθψλ, δηεγεξηηθψλ, θαξκάθσλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ κπνξνχλ 

λα κεηψζνπλ ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε - ηθαλφηεηα, θαζψο θαη νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΩΡΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Άρθρο 25 

ΠΣΗΣΙΚΑ ΜΔΑ 

25.1 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ΤΠ.Α.Μ. πνπ ζα είλαη Διιεληθνχ λενινγίνπ ή ζα θέξνπλ λενιφγην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα πηεηηθά κέζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλα κε ηελ έλδεημε θαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, κε πνζφ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία 

25.2 Σα πηεηηθά κέζα (ΤΠ.Α.Μ.) πνπ ζα δηαηεζνχλ αξρηθά απφ ηελ Αεξνιέζρε Μεζνινγγίνπ ζα είλαη ηα, 

ηδηνθηεζίαο ηεο, Διιεληθνχ λενινγίνπ: 1. SAVANNAH SX-VBR ΣΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (3AXIS) 

Άρθρο 26 

ΑΙΘΟΤΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

26.1 Σν εθπαηδεπηηθφ θέληξν ρξεζηκνπνηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρεη νξγαλψζεη ζην Αεξνδξφκην ηεο 

Αεξνιέζρεο Μεζνινγγίνπ. Η αίζνπζα ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο έρεη δηαζηάζεηο 9X5,5m, είλαη 

εμνπιηζκέλε κε ζξαλία - γξαθεία, πίλαθα, γξαθεία, κεραλνξγάλσζε, επνπηηθά κέζα, βηβιηνζήθε, 

ράξηεο θαη δηάθνξα έληππα πνπ αθνξνχλ ηελ πιντκφηεηα, πηήζε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Άρθρο 27 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ  ΚΑΙ ΠΔΓΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

27.1 Σν εθπαηδεπηηθφ θέληξν ρξεζηκνπνηεί ηνλ δηάδξνκν ηνπ Αεξνδξνκίνπ Μεζνινγγίνπ, ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ, πνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γηα ρξήζε ζηελ Αεξνιέζρε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη ηα ππφζηεγα 

πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κε ελέξγεηεο ηεο ζηνλ ίδην ρψξν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ YILA.M. 

Άρθρο 28 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

28.1 Σν πξφγξακκα ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο θάζε εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο εθπνλείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γ/ληε, απφ ηνλ ππεχζπλν ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο θαηαλέκεη ηνπο καζεηέο ζε εθπαηδεπηηθέο 

νκάδεο, νξίδεη ηνπο εθπαηδεπηέο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο, επηβιέπεη ηε ζσζηή ηήξεζή ηνπ θαη 

παξαθνινπζεί ηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ. 

Άρθρο 29 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

29.1 Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζα γίλεηαη νπσζδήπνηε ζηα αληηθείκελα: 

29.1.1 Ννκνζεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (I & II) 

29.1.2 Μεηεσξνινγία 

29.1.3 Γεληθέο Σερληθέο Γλψζεηο 
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Άρθρο 30 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

30.1 Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο θάζε εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 35 ψξεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε αθνινπζνχλ γξαπηέο εμεηάζεηο αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ, πξηλ ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ζηελ Τ.Π.Α. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΔΡΟ ΤΠ.Α.Μ. 

Άρθρο 31 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΔΡΟ 

31.1 Σα πξαθηηθά καζήκαηα (πηήζεσλ) πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο ή φπσο νξίδεηαη απφ 

ηελ Τ.Π.Α γηα ηηο ειεγρφκελεο κε αεξνδπλακηθά κέζα ΤΠΑΜ θαη ΙΟ ψξεο πηήζεο αληίζηνηρα γηα ηηο 

ειεγρφκελεο κε κεηαηφπηζε θέληξνπ βάξνπο. 

Άρθρο 32 

ΠΣΗΗ "ΜΟΝΟ”  (SOLO) 

32.1 Η πξψηε πηήζε "κφλνο" (solo) επηηξέπεηαη λα γίλεη, εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ην 30% ησλ 

πξνβιεπφκελσλ σξψλ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη έρνπλ ζπκπιεξσζεί κε επηηπρία 4 ψξεο πηήζεο 

κε ηελ παξνπζία Βνεζνχ Δθπαηδεπηή ή Δθπαηδεπηή. Γελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 15' θαη ην ΤΠ.Α.Μ. δελ 

πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ην νπηηθφ πεδίν ηνπ εθπαηδεπηή. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άρθρο 33 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

33.1 Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη δελ ππάξρεη απφ ηνπο εηαίξνπο 

ηεο PHANTEC, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ΔΛ.Α.Ο., ηεο Τ.Π.Α. θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ λφκσλ. 

33.2 Δθ' φζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο ζα γίλεη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ 

ηεο PHANTEC ηζρχεη απφ ηελ ζηηγκή ηεο έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Τ.Π.Α. 

33.3 Ο παξφλ εζσηεξηθφο θαλνληζκφο πεξηέρεη 33 άξζξα. πδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε, απφ ην Γ ηνπο 

εηαίξνπο ηεο PHANTEC, ζα ηζρχζεη δε απφ ηελ ζηηγκή ηεο έγθξηζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ απφ ηελ Τ.Π.Α. 

 


