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ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 

ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) 

 

Άρθρο 1:  Ορισµός - Κατηγορίες 

Για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, µηχανοκίνητο πτητικό µέσο µε µέγιστο κενό 

βάρος µικρότερο των 60 κιλών αναρτώµενο επί του χειριστή ορίζεται εκείνο το οποίο:  

(i) Έχει µέγιστο κενό βάρος (δίχως καύσιµα) ίσο ή µικρότερο των 60 κιλών 

(ii) Χρησιµοποιεί βενζινοκινητήρα ή ηλεκτροκινητήρα για την προώθησή του 

(iii) ∆ε διαθέτει τροχούς/σύστηµα προ/απογείωσης αλλά αναρτάται επί του χειριστή 

(foot-launched) 

(iv) Χρησιµοποιείται ή προορίζεται για χρήση από ένα µόνο άτοµο 

(v) Για εκπαιδευτικούς και µόνο σκοπούς, και µόνο για πτητικά µέσα που 

προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους, είναι εφικτή η ταυτόχρονη 

επάνδρωση από τον εκπαιδευόµενο και τον πιστοποιηµένο εκπαιδευτή 

(vi) Χρησιµοποιείται ή προορίζεται για χρήση µόνο για σκοπούς αεραθλητικούς ή 

αναψυχής. 

 

Οι Κατηγορίες αυτών των πτητικών µέσων διακρίνονται σε: 

(i) Κατηγορία (1): Μηχανοκίνητα Αλεξίπτωτα (motorized paragliders) 

(ii) Κατηγορία (2): Μηχανοκίνητα Αιωρόπτερα (motorized hang gliders) 

 

Άρθρο 2:  Πιστοποίηση Πτητικού Μέσου 

1. Το πτητικό µέσο: 

(i) πρέπει να φέρει σειριακό αριθµό (serial number) του κατασκευαστή του 

(ii) ο θόλος του αλεξίπτωτου (στην περίπτωση µηχ/των αλεξιπτώτων) ή 

ολόκληρη η κατασκευή (στην περίπτωση µηχ/των αιωροπτέρων) πρέπει να 

φέρει βεβαίωση καταλληλότητας που χορηγείται από τον κατασκευαστή ή 

από οργανισµό αποδεκτό από την FAI 

(vii) δεν απαιτείται να διαθέτει το ίδιο, τα εξαρτήµατά του ή ο εξοπλισµός του 

Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας εκδοθέν από αρµόδια κρατική αρχή 

(viii) δεν απαιτείται να φέρει σήµανση ή νηολόγηση (registration)  

2. Ο ιδιοκτήτης του πτητικού µέσου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος:  

(i) για τη διατήρηση της πτητικής ικανότητάς του 

(ii) να παρέχει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, βάσει αυτού του 

κανονισµού, σε έλεγχο από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της ΕΛΑΟ και της 

ΥΠΑ. 
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3. Ο χειριστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο/επιθεώρηση της 

πτητικής ικανότητας του µέσου πριν από κάθε πτήση. 

 

Άρθρο 3:  Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Χειριστών 

1. Ελάχιστο Όριο Ηλικίας:  

Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να έχει συµπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της 

ηλικίας του. Όταν ο εκπαιδευόµενος/χειριστής είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται 

υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου κηδεµόνα ότι έχει ενηµερωθεί πλήρως για το 

συγκεκριµένο αεράθληµα και ενδεχόµενους κινδύνους και δεν έχει αντίρρηση 

περί αυτού. 

2. Προαπαιτούµενα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Χειριστή: 

(α) Ο πιστοποιηµένος από την ΕΛΑΟ εκπαιδευτής πρέπει να βεβαιώσει µε 

υπεύθυνη δήλωσή του ότι ο εκπαιδευόµενος έχει ολοκληρώσει 

ικανοποιητικά: 

(i) Προκειµένου για την Κατηγορία (1) Μηχανοκίνητου Αλεξίπτωτου 

(motorized paraglider): 20 εκπαιδευτικής ώρες πτήσης εκ των οποίων 

τουλάχιστον 5 ώρες solo  

(ii) Προκειµένου για την Κατηγορία (2) Μηχανοκίνητου Αιωροπτέρου 

(motorized hang-glider): 25 εκπαιδευτικής ώρες πτήσης εκ των οποίων 

τουλάχιστον 5 ώρες solo  

(iii) 4 ώρες εκπαίδευσης στη θεωρίας πτήσης 

(iv) 8 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης στις βασικές αρχές µετεωρολογίας 

(v) 8 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης στις βασικές αρχές αεροναυτιλίας και 

κανόνων εναερίου κυκλοφορίας 

Η παραπάνω πτητική εκπαίδευση δύναται να µειωθεί κατά 10 ώρες αν ο 

χειριστής διαθέτει ήδη Πιστοποιητικό Χειριστή σε µία από τις δύο 

Κατηγορίες, ενώ δεν απαιτείται επανάληψη του θεωρητικού σκέλους εφόσον 

ο χειριστής το έχει ήδη ολοκληρώσει. 

(β) Ο χειριστής, εφόσον συµπληρώσει τις παραπάνω ώρες επιτυχώς, υποβάλει 

αίτηση στην ΕΛΑΟ για την έκδοση Πιστοποιητικού Χειριστή στη σχετική 

Κατηγορία.  

(γ) Η ΕΛΑΟ πρέπει να διατηρεί αρχείο/µητρώο όλων των χειριστών στις 

Κατηγορίες αυτές επ’ αόριστον.  

3. Εξαιρέσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Χειριστή: 

∆ε απαιτείται πιστοποίηση στην αντίστοιχη  Κατηγορία όταν ο Χειριστής διαθέτει: 

(i) Πτυχίο ΥΠΑΜ µηχανοκίνητου αλεξίπτωτου πάνω από 60 κιλά κενού βάρους 

(απαλλάσσεται της πιστοποίησης στην Κατηγορία 1) 
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(ii) Πτυχίο ΥΠΑΜ µετατόπισης βάρους πάνω από 60 κιλά κενού βάρους 

(απαλλάσσεται της πιστοποίησης στην Κατηγορία 2) 

4. Πιστοποιητικό Χειριστή: 

Το πιστοποιητικό χειριστή: 

(i) Εκδίδεται µε ευθύνη της ΕΛΑΟ στην Κατηγορία που αιτείται ο Χειριστής 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού του κανονισµού 

(ii) ∆εν έχει ηµεροµηνία λήξης. 

5. Ιατρικό Πιστοποιητικό:  

∆εν απαιτείται η έκδοση αεροπορικού ιατρικού πιστοποιητικού. Ο χειριστής 

πρέπει να είναι σε τέτοια φυσική και ιατρική κατάσταση που να µπορεί να 

ανταπεξέλθει πλήρως στις χειριστικές απαιτήσεις και συνθήκες της πτήσης..  

 

Άρθρο 4:  Πιστοποίηση Εκπαιδευτών 

1. Ο εκπαιδευτής δύναται να καλύπτει τόσο την πρακτική εν πτήση εκπαίδευση όσο 

και τη θεωρητική εκπαίδευση όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3.2(α) του παρόντος 

κανονισµού. 

2. Προκειµένου για την απόκτηση πιστοποίησης Εκπαιδευτή, ο ενδιαφερόµενος 

χειριστής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην ΕΛΑΟ η οποία είναι αρµόδια για 

την αξιολόγηση και έκδοση της σχετικής πιστοποίησης. 

3. Ο εκπαιδευτής: 

(i) δεν πρέπει να έχει εµπλακεί σε αεροπορικό ατύχηµα υπαιτιότητά του 

(ii) να έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25) έτος της ηλικίας του, και 

(iii) να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον εκατό (100) πτητικές ώρες στην 

αντίστοιχη Κατηγορία, τις οποίες πιστοποιεί µε υπεύθυνη δήλωσή του 

(iv) πρέπει να χαίρει καλής φήµης και εκτίµησης στον αεροπορικό χώρο σε ότι 

αφορά: 

• την εµπειρία και χειριστικές του ικανότητες 

• την ασφάλεια πτήσης 

• τη θεωρητική του κατάρτιση στα θέµατα που καλύπτονται στο θεωρητικό 

σκέλος της προβλεπόµενης εκπαίδευσης 

• το ήθος και την ακεραιότητά του 

4. Αρνητική Αξιολόγηση: 

Σε περίπτωση µη πιστοποίησης από την ΕΛΑΟ, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να 

υποβάλει ένσταση στην για την επανεξέταση του αιτήµατός του. Σε περίπτωση 

απόρριψης αυτής, δύναται να υποβάλει Αίτηση Θεραπείας στην  ΥΠΑ/∆2 για την 

εξέταση του αιτήµατός του, της οποίας η απόφαση είναι δεσµευτική για την 

ΕΛΑΟ. 
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5. ∆ικαίωµα Εκπαιδευτή: 

Ο εκπαιδευτής δύναται να έχει συµβληθεί µε εκπαιδευτική σχολή ΥΠΑΜ και να 

ασκεί το έργο του επί νόµιµης αµοιβής ή να ασκεί το εκπαιδευτικό έργο ιδιωτικά 

αλλά άνευ αµοιβής. 

6. Μητρώο Εκπαιδευτών: 

Η ΕΛΑΟ πρέπει να διατηρεί αρχείο/µητρώο εκπαιδευτών για κάθε κατηγορία επ’ 

αόριστον. 

 

Άρθρο 5:  Μέγιστα Ύψη και Απόσταση από Νέφη 

1. Προκειµένου για την Κατηγορία (1), Μηχανοκίνητου Αλεξίπτωτου, η χρήση του 

πρέπει να γίνεται: 

(i) Σε ύψος που δεν υπερβαίνει τα 500ft AGL  

(ii) Με οριζόντια ορατότητα τουλάχιστον 3ΝΜ 

(iii) Με συνεχή παραµονή εκτός νεφών και σε οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη 

των 2000ft από το κοντινότερο νέφος. 

2. Προκειµένου για την Κατηγορία (2), Μηχανοκίνητου Αιωροπτέρου, η χρήση 

πρέπει να γίνεται: 

(i) Σε ύψος που δεν υπερβαίνει τα 500ft AGL ή µέχρι τα 2000ft MSL εφόσον 

έχει προηγηθεί συνεννόηση µε τη µονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 

της περιοχής εντός της οποίας πρόκειται να ιπταθεί 

(ii) Με οριζόντια ορατότητα τουλάχιστον 3ΝΜ 

(iii) Σε ακτίνα µεγαλύτερης των 2000ft οριζοντίως από το κοντινότερο νέφος, και 

απόστασης τουλάχιστον 1000ft άνωθεν και 500ft κάτωθεν του νέφους. 

 

Άρθρο 6:  Κανόνες Χρήσης του Πτητικού Μέσου  

1. Η χρήση του πτητικού µέσου πρέπει να γίνεται: 

(i) Με πιστή εφαρµογή του εγχειριδίου πτήσης και των κανόνων ασφαλείας που 

ορίζει ο κατασκευαστής του πτητικού µέσου και έµφαση στην τήρηση του 

µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους απογείωσης 

(ii) Μόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρα (από 30 λεπτά µετά την ανατολή µέχρι 30 

λεπτά πριν τη δύση του ηλίου) 

(iii) Μόνο µε κανόνες εξ’ όψεως (VFR) και µε συνεχή οπτική επαφή του χειριστή 

µε το έδαφος 

(iv) Σε απόσταση άνω των 10ΝΜ από αεροδρόµιο, εκτός αν υπάρχει γραπτή 

άδεια  από τον οργανισµό διαχείρισης του αεροδροµίου µε σύµφωνη γνώµη 

της τοπικής υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας. 

2. Ο χειριστής πρέπει:  
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(i) Να είναι µέλος αεραθλητικού σωµατείου εγγεγραµµένου στην ΕΛΑΟ 

(ii) Να είναι σε επαγρύπνηση για την αποφυγή σύγκρουσης µε οποιοδήποτε 

άλλο πτητικό µέσο 

(iii) Να παραχωρεί προτεραιότητα σε αιωρόπτερα και αλεξίπτωτα πλαγιάς 

(iv) Να φορά ειδικό προστατευτικό κράνος ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα 

της FAI 

(v) Να είναι ασφαλισµένος µε ζώνη ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα της FAI 

(vi) Να φέρει πάντα µαζί του, όταν κάνει χρήση του πτητικού µέσου του, την 

πιστοποίηση χειριστή της ΕΛΑΟ. 

 

Άρθρο 7:  Αναγνώριση Αλλοδαπής Πιστοποίησης Χειριστή 

Προκειµένου για αλλοδαπή πιστοποίηση χειριστή, ο ενδιαφερόµενος δύναται να 

κάνει αποκλειστική χρήση του πτητικού µέσου του σύµφωνα µε τον παρόντα 

κανονισµό εφόσον διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης  από την ΕΛΑΟ σύµφωνα µε τη 

σχετική διαδικασία της περί αναγνώρισης αλλοδαπών πιστοποιητικών χειριστών. Τη 

βεβαίωση αναγνώρισης της ΕΛΑΟ πρέπει να φέρει πάντα µαζί του ο χειριστής όταν 

κάνει χρήση του πτητικού µέσου. 

 

Άρθρο 8:  Περιορισµοί στους Κανόνες Χειρισµού 

Απαγορεύεται: 

1. Ο χειρισµός του πτητικού µέσου πέραν των προβλεπόµενων από τον 

κατασκευαστή του και πέραν των προβλεπόµενων από τον παρόντα κανονισµό 

2. Ο χειρισµός του πτητικού µέσου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δηµιουργεί κίνδυνο 

σε άλλα άτοµα ή σε περιουσία. 

3. Η ρίψη αντικειµένων στη διάρκεια της πτήσης. 

4. Η πτήση πάνω από οποιαδήποτε πυκνοκατοικηµένη περιοχή (πόλης, 

κωµόπολης, ή συνοικίας), ή πάνω από οποιαδήποτε υπαίθρια συγκέντρωση 

ατόµων, εκτός αν η πτήση εκτελείται  σε τέτοιο ύψος ή/και θέση ώστε σε 

περίπτωση απώλειας ώσης ή αναγκαστικής προσγείωσης, να υπάρχει 

δυνατότητα αποφυγής τους. 

5. Η πτήση σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από την ΥΠΑ ως επικίνδυνες, 

απαγορευµένες ή περιορισµένες, εκτός αν υπάρχει άδεια από την ΥΠΑ ή την 

υπηρεσία που κάνει χρήση, ή ελέγχει τη σχετική περιοχή, ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

6. Η πτήση σε περιοχές όπου έχουν επιβληθεί περιορισµοί µε ΝΟΤΑΜ που έχει 

εκδοθεί από την ΥΠΑ, εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια που έχει εκδοθεί από το 

αρµόδιο προς τούτο τµήµα της ΥΠΑ. 
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7. Κάθε είδους ρυµούλκησης µε το πτητικό µέσο. 

8. Η πτήση υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρµάκου ή άλλης ουσίας που δύναται να 

επηρεάσει τις χειριστικές ή/και νοητικές ικανότητες του χειριστή.   

 

Άρθρο 9:  Πεδίο Προσγείωσης/Απογείωσης 

Η απογείωση και προσγείωση του πτητικού µέσου επιτρέπεται από οποιοδήποτε 

χώρο που προσφέρεται µε ασφάλεια και µε τη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη ή της 

αρχής διαχείρισης αυτού (όταν υφίσταται). 

 

Άρθρο 10:  ∆ιεξαγωγή Αγώνων 

Η ΕΛΑΟ, ή άλλο αεραθλητικό σωµατείο εγγεγραµµένο στην ΕΛΑΟ, δύναται να 

οργανώνει αεραθλητικούς αγώνες εφόσον: 

1. Έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα προς έγκριση στην ΥΠΑ/∆2 συνοδευόµενο από τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

(i) Το αντικείµενο των αγώνων (συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού των 

διαγωνιζοµένων, τις εθνικότητές τους, τους τύπους πτητικών µέσων και το 

µέγιστο κενό βάρος, κλπ.) 

(ii) Το πλήρες χρονοδιάγραµµα και πρόγραµµα των αγώνων  

(iii) Την περιοχή διεξαγωγής του αγώνα και τις πιθανές ιδιαιτερότητες  

(iv) Τους κανόνες και τις προβλέψεις ασφαλείας που θα ληφθούν από την 

ΕΛΑΟ ή το αεραθλητικό σωµατείο που οργανώνει τους αγώνες 

(v) Τα στοιχεία του υπεύθυνου διεξαγωγής των αγώνων, όπως έχει οριστεί 

από την ΕΛΑΟ ή αεραθλητικό σωµατείο, καθώς και της επικουρικής 

οµάδας.  

(vi) Έγγραφη συγκατάθεση του οργανισµού/αρχής διαχείρισης του 

αεροδροµίου εκκίνησης των αγώνων (όταν υφίσταται) 

(vii) Έγγραφη συγκατάθεση των οργανισµών/αρχών διαχείρισης των 

αεροδροµίων που επηρεάζονται από τους αγώνες (όταν υφίστανται). 

2. Έχει ενηµερώσει για τη διεξαγωγή των αγώνων τους ακόλουθους οργανισµούς 

και να έχει εξασφαλίσει υποστήριξη από: 

(i) Την Αστυνοµική Αρχή 

(ii) Την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Αρχή 

(iii) Το ΕΚΑΒ µε επιβεβαίωση διαθέσιµων ασθενοφόρων εντός της ευρύτερης 

περιοχής διεξαγωγής των αγώνων και διάθεση ενός τουλάχιστον 

ασθενοφόρου στο σηµείο εκκίνησης των αγώνων 

(iv) Το πλησιέστερο νοσοκοµείο ή/και κέντρο υγείας µε επιβεβαίωση 

δυνατότητας τουλάχιστον αρχικής αντιµετώπισης τραυµατισµού 
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(v) Τη Λιµενική Αρχή εάν η περιοχή διεξαγωγής των αγώνων είναι πλησίον 

θαλάσσιας περιοχής 

3. Έχει επιβεβαιώσει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ότι οι 

καιρικές συνθήκες θα είναι κατάλληλες για την διεξαγωγή των αγώνων. 

4. Η οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του 

υπεύθυνου διεξαγωγής των αγώνων, του σχετικού αεραθλητικού σωµατείου και 

της ΕΛΑΟ. 

 

Άρθρο 11:  Έλεγχοι 

1. Η ΥΠΑ δύναται να διενεργεί προγραµµατισµένους ή έκτατους ελέγχους στα 

σχετικά αρχεία/µητρώα της ΕΛΑΟ για τη διαπίστωση συµµόρφωσης µε αυτόν τον 

κανονισµό 

2. Επίσης, η ΥΠΑ δύναται να διενεργεί προγραµµατισµένους ή έκτακτους ελέγχους  

στα εγγεγραµµένα αεραθλητικά σωµατεία και τα µέλη τους για την εφαρµογή 

αυτού του κανονισµού. 

 

Άρθρο 12:  Παραβάσεις - Ποινές 

1. Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισµού πρέπει να αναφέρεται άµεσα 

στην ΥΠΑ. 

2. Η ΥΠΑ, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του ∆ιοικητή της, έχει το δικαίωµα να 

επιβάλει στον παραβάτη προσωρινή ή µόνιµη αναστολή της πιστοποίησής του 

ή/και χρηµατική ποινή ύψους µέχρι 10.000 Ευρώ. 

3. Προ της επιβολής οποιασδήποτε ποινής ο εγκαλούµενος (φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο) καλείται εγγράφως να διατυπώσει τις απόψεις του για το παράπτωµα 

που του αποδίδεται. 

4. Η επιβολή διοικητικής ποινής από την ΥΠΑ δεν απαλλάσσει τον παραβάτη από 

τυχόν ποινικές ευθύνες. 

 

Άρθρο 13:  Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

1. Χειριστής που διαθέτει πάνω από 20 ώρες συνολικής πτητικής εµπειρίας στην 

Κατηγορία (1) και πάνω από 25 ώρες στην Κατηγορία (2) προ της εκδόσεως 

αυτού του κανονισµού, πρέπει να υποβάλει εντός 90 ηµερολογιακών ηµερών 

από τη δηµοσιοποίηση του παρόντος κανονισµού αίτηση στην ΕΛΑΟ 

προκειµένου για την πιστοποίησή του.  

2. Η πιστοποίηση γίνεται από την ΕΛΑΟ στην αντίστοιχη κατηγορία µε βάση την 

καλή φήµη του χειριστή στον αεροπορικό χώρο και µε την προσκόµιση 

υπεύθυνης δήλωσης που βεβαιώνει: 



 

Σελ. 8 από 8 

(i) Το συνολικό αριθµό ωρών πτήσης 

(ii) Τη γνώση του χειριστή στη θεωρία πτήσης και τις βασικές αρχές 

µετεωρολογίας, αεροναυτιλίας και κανόνων εναερίου κυκλοφορίας 

(iii) Τη µη εµπλοκή του σε αεροπορικό ατύχηµα της ίδιας κατηγορίας 

3. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης από την ΕΛΑΟ, ο ενδιαφερόµενος µπορεί 

να υποβάλει ένσταση για την επανεξέταση του αιτήµατός του. Σε περίπτωση 

απόρριψης αυτής, δύναται να υποβάλει Αίτηση Θεραπείας στην ΥΠΑ/∆2 για την 

εξέταση του αιτήµατός του, της οποίας η απόφαση είναι δεσµευτική για την 

ΕΛΑΟ. 


