“ Αδεηνδόηεζε θαη ιεηηνπξγία αεξνπνξηθώλ ζρνιώλ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηελ
αεξνκεηαθνξά επηθηλδύλσλ πιηθώλ ”

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Έρνληαο ππόςε

1. Σν άξζξν 13 ηνπ λ.1815/1988 (ΦΔΚ Α’ 250), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Αεξνπνξηθνχ Γηθαίνπ».
2. Σν άξζξν 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα" (Α’ 98).
3. Σν Παξάξηεκα 18 «Πεξί Τηνζέηεζεο Πξνηχπσλ θαη πληζηψκελσλ Πξαθηηθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 18
ηεο χκβαζεο ηνπ ηθάγνπ» φπσο απηφ θπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξ. Γ2/Γ/30785/11761/19-7-2001(ΦΔΚ
980/30-7-2001) Απφθαζε Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ θαη εθάζηνηε ηζρχεη.
4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο δελ πξνθαινχληαη δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.
5. Σελ ππ’ αξηζκ. …………… γλσκνδφηεζε ηνπ Δ’ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά
απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

Απνθαζίδνπκε
Κεθάιαην Α
Γεληθέο δηαηάμεηο
Άξζξν 1
θνπόο – πεδίν εθαξκνγήο
1. θνπφο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο είλαη ε ζέζπηζε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ αθνξνχλ
ζηελ νξγάλσζε, ζηελ δηδαθηέα χιε, ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζηνλ ηξφπν αδεηνδφηεζεο ησλ
Αεξνπνξηθψλ ρνιψλ, πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε πξνζσπηθφ, ην νπνίν εκπιέθεηαη ζηελ
αεξνπνξηθή κεηαθνξά επηθηλδχλσλ πιηθψλ.
2. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ ζίγεηαη ην δηθαίσκα ησλ Αεξνκεηαθνξέσλ θαη ησλ Φνξέσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο γηα ηελ παξνρή βαζηθήο θαη επαλαιεπηηθήο εθπαίδεπζεο
ζε ζέκαηα αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ πιηθψλ απνθιεηζηηθά ζην πξνζσπηθφ, πνπ
απαζρνινχλ, ππφ ηνλ φξν ηεο θαηνρήο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ή έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο, ε νπνία ηνπο έρεη ρνξεγεζεί βάζεη εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ Νφκνπ.
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Άξζξν 2
Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
Αεξνκεηαθνξέαο: θάζε επηρείξεζε αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, πνπ δηαζέηεη έγθπξν θαη ελ ηζρχη
Πηζηνπνηεηηθφ Αεξνκεηαθνξέα (AOC) θαη, Άδεηα αεξνπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο
Αεξνπνξηθή ρνιή: Οξγαληζκφο, πνπ έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή αεξνπνξηθήο εθπαίδεπζεο ζε
ηξίηα πξφζσπα
Άδεηα ιεηηνπξγίαο: Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, κε ηελ
νπνία ρνξεγείηαη ε Άδεηα ιεηηνπξγίαο Αεξνπνξηθήο ρνιήο
Δθπαίδεπζε επηθηλδχλσλ πιηθψλ: ε αξρηθή θαη επαλαιεπηηθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα
αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ
Έγθξηζε παξνρήο εθπαίδεπζεο: Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε Αεξνπνξηθή ρνιή ε παξνρή
εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ
Δπηθίλδπλα πιηθά: Αληηθείκελα ή νπζίεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καηάινγν επηθηλδχλσλ
εκπνξεπκάησλ ησλ Σερληθψλ Οδεγηψλ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
(ΓΟΠΑ - ICAO) ή έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηθίλδπλα, ζχκθσλα κε απηέο ηηο Οδεγίεο, θαη πνπ
ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα ή
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλζξψπσλ ζηνλ αέξα ή ζην έδαθνο
Δπξσπατθή Τπεξεζία Αζθάιεηαο Αεξνπνξίαο (European Aviation Safety Agency - EASA)
Γηεζλήο Έλσζε Αεξνκεηαθνξέσλ: International Air Transport Association (IATA)
Σερληθέο Οδεγίεο: Η ηειεπηαία ηζρχνπζα έθδνζε ησλ Σερληθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ αζθαιή
αεξνπνξηθή κεηαθνξά επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη
νπνηαζδήπνηε ηξνπνίεζεο ή πξνζζήθεο, εγθεθξηκέλεο θαη δεκνζηεπκέλεο θαηφπηλ Απφθαζεο
ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (έγγξαθν ΓΟΠΑ 9284–
AN/905)
Φνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ
παξέρεη ζε ηξίηνπο κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο
Άξζξν 3
Γηθαηνύρνη Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή Έγθξηζεο παξνρήο εθπαίδεπζεο
1. Με ηελ εμαίξεζε ησλ Αεξνκεηαθνξέσλ θαη ησλ Φνξέσλ Παξνρήο Δπίγεηαο εμππεξέηεζεο πνπ
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα παξέρνπλ αξρηθή θαη επαλαιεπηηθή εθπαίδεπζε Δπηθηλδχλσλ Τιηθψλ ζην
πξνζσπηθφ, πνπ απαζρνινχλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, ε
παξνρή ηεο αλσηέξσ εθπαίδεπζεο ζε εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ, επηηξέπεηαη κφλνλ απφ Αεξνπνξηθή
ρνιή, ζηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί Άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Γηαηάγκαηνο, θαζψο, επίζεο, θαη απφ ήδε ιεηηνπξγνχζα Αεξνπνξηθή ρνιή, ζηελ νπνία ρνξεγήζεθε
επί πιένλ Έγθξηζε παξνρήο εθπαίδεπζεο, αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο
2. Η Άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, εθ’
φζνλ απηφ έρεη ηελ εζληθφηεηα Κξάηνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ), έρεη λνκίκσο
ζπζηαζεί ζε Κξάηνο ΔΟΥ θαη είλαη λνκίκσο εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα.
3. Η Άδεηα ιεηηνπξγίαο δελ ρνξεγείηαη ζε πξφζσπν, πνπ δελ είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά
ελήκεξν, πνπ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή επξίζθεηαη ππφ εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πνπ
εηο βάξνο ηνπ έρεη θαηαηεζεί αληίζηνηρε αίηεζε, πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ηίζεληαη,
αθ’ ελφο, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ Α' 26) θαη, αθ’ εηέξνπ, ζηα εδάθηα
δ΄ έσο ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2518/1997 (ΦΔΚ Α΄ 164), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, ή πνπ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξέο παξαβάζεηο ηνπ αεξνπνξηθνχ δηθαίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία
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4. Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε Αλψλπκε Δηαηξεία, νη πξνυπνζέζεηο ηεο σο άλσ
παξαγξάθνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν θαζελφο απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηπρφλ εληεηαικέλσλ ή Γηεπζπλφλησλ πκβνχισλ ηεο
5. Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε ή
Δηεξφξξπζκε εηαηξεία, νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν
θαζελφο απφ ηνπο εηαίξνπο, ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο. Πξνθεηκέλνπ πεξί
πλεηαηξηζκψλ ή σκαηείσλ, νη πξνυπνζέζεηο απηέο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν θαζελφο
απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο
6. Οη Γηεπζπληέο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ παξνρή
εθπαίδεπζεο νθείινπλ, εάλ είλαη αιινδαπνί, λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα.
Άξζξν 4
Τπνβνιή αηηήκαηνο – απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
1. Η Αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο Αεξνπνξηθήο ρνιήο ή Έγθξηζεο παξνρήο
εθπαίδεπζεο ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ,
Σκήκα Πηεηηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ απφδεημε πιεξσκήο παξαβφινπ χςνπο δχν
ρηιηάδσλ (2.000) επξψ πνπ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
2. Η Αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ), ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο
πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο. Η ΤΠΑ νθείιεη
λα απνθαλζεί επί ηεο Αηηήζεσο, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
3. Μαδί κε ηελ Αίηεζε, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη, επίζεο, θαη ηα φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ ηνπ
Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.
4. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Αίηεζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ απηήο ζηνηρείσλ, ν
ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα επαλέιζεη κε λέα Αίηεζε , πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο, Δπί ηεο λέαο αίηεζεο
ε ΤΠΑ νθείιεη λα απνθαλζεί εληφο λέαο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ.
Κεθάιαην Β
Απαηηήζεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
Άξζξν 5
Καηαιιειόηεηα εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ
1. Η Αεξνπνξηθή ρνιή πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο θαη κέζα, σο θαη
ηερληθφ ή θάζε άιινπ είδνπο απαηηνχκελν εθπαηδεπηηθφ εμνπιηζκφ, θαη ζρεηηθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ
παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη
λα δηαζέηνπλ επαξθή αεξηζκφ, θσηηζκφ, ππξαζθάιεηα θαη ερνκφλσζε. Ο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ
Αεξνπνξηθή ρνιή νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηπρφλ ηξνπνπνίεζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ
απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο.
2. Δλδερφκελεο δξαζηεξηφηεηεο Αεξνπνξηθψλ ρνιψλ ζε ππνθείκελνπο ζε έιεγρν ρψξνπο
Αεξνιηκέλσλ, ππφθεηληαη – ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο (safety) θαη αζθάιεηαο θαηά
εθλφκσλ ελεξγεηψλ (security) - ζηηο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία
ηνπ Αεξνιηκέλα, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Αζθάιεηαο Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε Πξνγξάκκαηνο αζθάιεηαο ηνπ Αεξνιηκέλα, αληίζηνηρα.
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Άξζξν 6
Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο
1. Η Αεξνπνξηθή ρνιή πξέπεη λα νξίδεη έλα Γεληθφ Γηεπζπληή ν νπνίνο ζα είλαη θαη ππφινγνο
έλαληη ηεο ΤΠΑ. Ο Γελ. Γ/ληήο πξέπεη:
λα δηαζέηεη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ή πξνεγνχκελε επαξθή δηνηθεηηθή εκπεηξία
λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 3
λα κε έρεη ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο ηνπ αεξνπνξηθνχ δηθαίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
λα είλαη απνδεθηφο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ
Γηα ηελ απνδνρή ηνπ Γελ .Γ/ληή ε Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ κπνξεί λα θαιεί ηνλ ππνςήθην θαη
ζε ζπλέληεπμε.
2. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο εμαζθαιίδεη ηελ ελ γέλεη νκαιή θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο, θαζψο θαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο γλσξίδεη
ηελ Ννκνζεζία θαη ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ θαζεθφλησλ ηνπ
θαη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε απηέο .Δπίζεο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο, είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ παξερνκέλσλ Βεβαηψζεσλ εθπαίδεπζεο ζχκθσλα θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 7
Γηεπζπληήο εθπαίδεπζεο επηθηλδύλσλ πιηθώλ
1. Η Αεξνπνξηθή ρνιή νξίδεη Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο,
πνπ αθνξνχλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ε Αεξνπνξηθή ρνιή
κπνξεί λα νξίδεη θαη αλαπιεξσηή ηνπ. Ο Γηεπζπληήο θαη ν αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο εθπαίδεπζεο
επηθηλδχλσλ πιηθψλ δελ κπνξεί λα είλαη ην ίδην πξφζσπν κε ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ αλαπιεξσηή
Γηεπζπληή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
2. Ο Γηεπζπληήο εθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ πξέπεη λα δηαζέηεη:
δηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε πξνζσπηθφ Φνξέσλ, πνπ εκπιέθνληαη
ζηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά επηθηλδχλσλ πιηθψλ
επαξθή δηνηθεηηθή εκπεηξία,
λα κε έρεη ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο ηνπ αεξνπνξηθνχ δηθαίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
λα είλαη απνδεθηφο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ
Γηα ηελ απνδνρή ηνπ Γ/ληή εθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ε Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ
κπνξεί λα θαιεί ηνλ ππνςήθην θαη ζε ζπλέληεπμε.
3. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ απφ ηελ Αεξνπνξηθή
ρνιή, ηφζν ν απνρσξψλ ππάιιεινο φζν θαη ε Αεξνπνξηθή ρνιή, ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ
εγγξάθσο ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο ελσξίηεξα απφ ηελ
εκεξνκελία απνρψξεζήο ηνπ. Δληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ θαη επί πνηλή αλάθιεζεο ηεο Άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ή ηεο Έγθξηζεο παξνρήο εθπαίδεπζεο, ε Αεξνπνξηθή ρνιή νθείιεη λα νξίζεη ην λέν
πξφζσπν, πνπ ζα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζα δηαζέηεη ηα πξνζφληα
ηεο παξαγξάθνπ 2.
4. ε πεξίπησζε κε νξηζκνχ λένπ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ εληφο ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο, ε Αεξνπνξηθή ρνιή κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, κφλνλ εθ’ φζνλ δηαζέηεη
αλαπιεξσηή Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο, έσο θαη ηνλ νξηζκφ λένπ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο, αιιά, πάλησο,
φρη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο.
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Άξζξν 8
Γηεπζπληήο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
1. Η Αεξνπνξηθή ρνιή πξέπεη λα νξίδεη έλα Γηεπζπληή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Τπφ
ηνπο ίδηνπο φξνπο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,
ε Αεξνπνξηθή ρνιή κπνξεί λα νξίδεη θαη αλαπιεξσηή ηνπ. Ο Γηεπζπληήο ή ν αλαπιεξσηήο
Γηεπζπληήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη ην ίδην πξφζσπν κε ηνλ
Γηεπζπληή θαη ηνλ αλαπιεξσηή Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηέρεη θαη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, νη έιεγρνη πνηφηεηαο
ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ πξνζσπηθφ ηξίηνπ αξκνδίσο πηζηνπνηεκέλνπ Φνξέα.
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξέπεη:
λα δηαζέηεη ζπλαθή ηξηεηή εκπεηξία
πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη
λα κελ έρεη ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο ηνπ αεξνπνξηθνχ δηθαίνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη
λα είλαη απνδεθηφο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ.
Γηα ηελ απνδνρή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ε Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ
Πξνηχπσλ κπνξεί λα θαιεί ηνλ ππνςήθην θαη ζε ζπλέληεπμε.
2. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΤΠΑ δηαδηθαζίεο, ηα
πξφηππα θαη ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο
Αεξνπνξηθήο ρνιήο, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ησλ εθάζηνηε ηπρφλ απαηηνχκελσλ δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ
Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο ΤΠΑ, ζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ,
δηαπηζηψλεη παξαιείςεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο, γηα ηηο νπνίεο ε
Αεξνπνξηθή ρνιή δελ πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
3. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπ Γηεπζπληή δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ηελ Αεξνπνξηθή ρνιή,
ηφζν ν απνρσξψλ ππάιιεινο φζν θαη ε Αεξνπνξηθή ρνιή ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο
ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο ελσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία
απνρψξεζήο ηνπ. Δληφο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ θαη επί πνηλή αλάθιεζεο ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ηεο
Έγθξηζεο παξνρήο εθπαίδεπζεο, ε Αεξνπνξηθή ρνιή νθείιεη λα νξίζεη ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
4. ε πεξίπησζε κε νξηζκνχ λένπ Γηεπζπληή ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο εληφο ηεο θαηά ηα
αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε Αεξνπνξηθή ρνιή κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, κφλνλ εθ’ φζνλ
δηαζέηεη αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, έσο θαη ηνλ νξηζκφ λένπ
Γηεπζπληή ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αιιά, πάλησο, φρη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν
ηνπ ελφο κελφο.
Άξζξν 9
Πξνζσπηθό ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο
1. Η δηνηθεηηθή δνκή ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
επίβιεςε φισλ ησλ βαζκίδσλ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία.
Δπίζεο, ε Αεξνπνξηθή ρνιή πξέπεη λα δηαζέηεη:
α) Ιθαλφ αξηζκφ εθπαηδεπηψλ/εμεηαζηψλ επηθηλδχλσλ πιηθψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη νκαιή εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πνπ παξαθνινπζνχλ
θάζε ζεηξά καζεκάησλ.
Οη ελ ιφγσ εθπαηδεπηέο / εμεηαζηέο επηθηλδχλσλ πιηθψλ:
αα) πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ δηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε εηδηθφηεηα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα παξέρνπλ, θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’
ειάρηζηνλ δηεηή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απνδνρήο θνξηίνπ (cargo) επηθηλδχλσλ πιηθψλ αεξνπνξηθήο
εηαηξείαο ή Φνξέα επίγεηαο εμππεξέηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηελ
θαηεγνξία έμη (6) ηνπ άξζξνπ 12 παξάγξαθνο 4.
αβ) έρνπλ ππνζηεί εθπαίδεπζε επηθηλδχλσλ πιηθψλ ζε αληίζηνηρε ή κεγαιχηεξε θαηεγνξία κε ην
αληηθείκελν εθπαίδεπζεο πνπ ζα παξέρνπλ, απφ ηελ Διιεληθή Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ή λα
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έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπαηθή Τπεξεζία
Αζθάιεηαο Αεξνπνξίαο ( European Aviation Safety Agency – EASA ), IATA, ή ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO)
β) Καηά παξέθθιηζε ηνπ εδαθίνπ α) θαη ππφ ηνλ φξν ηεο πξνεγνχκελεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο
Γηεχζπλζεο Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, ε Αεξνπνξηθή ρνιή δχλαηαη πέξαλ ησλ εθπαηδεπηψλ / εμεηαζηψλ
πιήξνπο απαζρφιεζεο, θαη γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ, λα απαζρνιεί θαη εθπαηδεπηέο /
εμεηαζηέο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηέο / εμεηαζηέο
πιήξνπο απαζρφιεζεο
γ) Δπαξθέο δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηεο
δ) Δπαξθέο ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά ηελ εθπαίδεπζε
2. Η Αεξνπνξηθή ρνιή ππνρξενχηαη λα κεξηκλά γηα ηελ εηήζηα επαλεθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ, σο θαη ηνπ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο επί ησλ εμειίμεσλ ηεο ζρεηηθήο
Ννκνζεζίαο θαη ησλ ζεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο
Οη εθπαηδεπηέο πνπ παξαδίδνπλ αξρηθή θαη επαλαιεπηηθή εθπαίδεπζε ζηα Δπηθίλδπλα Τιηθά, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο εθπαηδεχζεηο ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 24 κελψλ,
ππνρξενχηαη λα ππνβιεζνχλ ζε επαλαιεπηηθή εθπαίδεπζε.
3. ε πεξίπησζε πξφζιεςεο λένπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε
Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Άξζξν 10
Δγρεηξίδην δηαδηθαζηώλ
1. Η Αεξνπνξηθή ρνιή ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη Δγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ, ζην νπνίν πεξηέρνληαη θαη’
ειάρηζηνλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηψλ θαη θαηάζηαζε ελ ηζρχη ζειίδσλ
β) Γηαδηθαζία ηξνπνπνηήζεσλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πεξηερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο
γλσζηνπνίεζήο ηνπο ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
γ) Γηνηθεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε ηεο ζρνιήο
δ) Αξκνδηφηεηεο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ
ε) Όιεο ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο, πνπ παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε
ζεηξάο καζεκάησλ
Η Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δεηά λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο ζην Δγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ.
2. Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, ην πεξηερφκελν ηνπ Δγρεηξηδίνπ
δηαδηθαζηψλ θαζίζηαηαη δεζκεπηηθφ γηα ηελ Αεξνπνξηθή ρνιή. Γηα νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή
ηξνπνπνίεζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ Αεξνπνξηθή ρνιή, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε
απνδνρή ηνπο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, ε νπνία, πάλησο, κεηά ηελ αξρηθή ηνπ
απνδνρή, κπνξεί, επίζεο, λα δεηά κνλνκεξψο θαη απηεπαγγέιησο ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ ζε
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θξίλεη ηνχην απαξαίηεην.
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Άξζξν 11
Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο επηθηλδύλσλ πιηθώλ
1. Η Αεξνπνξηθή ρνιή ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ζην
νπνίν πεξηέρνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ Δθπαίδεπζεο θαη θαηάζηαζε ελ ηζρχη ζειίδσλ
β) Γηαδηθαζία ηξνπνπνηήζεσλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλσζηνπνίεζήο
ηνπο ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
γ) αθήο πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ, πνπ ζα κπνξεί λα αλαιάβεη ν εθπαηδεπφκελνο κεηά ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο
δ) Διάρηζηεο απαηηήζεηο, πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ
απνδεθηνί απφ πιεπξάο ειηθίαο, γιψζζαο, εθπαηδεπηηθψλ γλψζεσλ θαη θαηάζηαζεο πγείαο
ε) Γηδαθηέα χιε θαη κεζνδνινγία ηεο ζεηξάο καζεκάησλ
ζη) Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα:
Καζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο
Γηάξζξσζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ σξψλ
Μέγηζηνο εκεξήζηνο θαη εβδνκαδηαίνο ρξφλνο εθπαίδεπζεο
ζη) Κάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα αξρεία εθπαίδεπζεο θαη ηδίσο ηνπο αθνινπζνχκελνπο θαλφλεο
αζθαιείαο ησλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ, ηα παξνπζηνιφγηα, ηνλ ρξφλν ηήξεζεο ησλ αξρείσλ, ηνπο
ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αξρείσλ, ηνλ ηξφπν θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ, ηελ ηππνπνίεζε
ησλ εγγξαθψλ ζηα αξρεία εθπαίδεπζεο
δ) Λεπηνκεξήο αλαθνξά ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ εμεηάζεσλ θαη ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ην
πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο
ε) Πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηδίσο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε:
Αίζνπζεο, ρψξνπο αλάπαπιαο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
Αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη εθπαηδεπνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ
Καηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ απφ πιεπξάο αεξηζκνχ, θσηηζκνχ, ππξαζθάιεηαο θαη ερνκφλσζεο
Αλαινγία εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ
Καηάινγν εμνπιηζκνχ, πιηθνχ θαηάξηηζεο, DVD’s, εθπαηδεπηηθψλ θπιιαδίσλ θ.ιπ.
Καηάινγν, εηδίθεπζε θαη πξνζφληα εθπαηδεπηψλ θαη εμεηαζηψλ
Δλδείμεηο γηα ηελ ζπλερή δηαζεζηκφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ, εθπαηδεπηψλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ
ζ) Γείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηδίσο δείγκα ρνξεγνπκέλσλ Βεβαηψζεσλ εθπαίδεπζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο θαη δηαηήξεζήο ηνπο
η) Σππνπνηεκέλα έληππα ειέγρνπ πξνφδνπ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
2. Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, ην πεξηερφκελν ηνπ Δγρεηξηδίνπ
Δθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ θαζίζηαηαη δεζκεπηηθφ γηα ηελ Αεξνπνξηθή ρνιή. Γηα νπνηαδήπνηε
πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Δθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ απφ ηελ Αεξνπνξηθή
ρνιή, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε απνδνρή ηνπο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, ε νπνία,
πάλησο, κεηά ηελ αξρηθή ηνπ απνδνρή, κπνξεί, επίζεο, λα δεηά κνλνκεξψο θαη απηεπαγγέιησο ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θξίλεη ηνχην απαξαίηεην.
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Άξζξν 12
Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα – δηδαθηέα ύιε επηθηλδύλσλ πιηθώλ
1. Σν Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ πεξηέρεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα πξφηππα θαη ηνπο ζηφρνπο θάζε
εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο, πνπ πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη.
2. Οη ειάρηζηεο ψξεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο εθπαίδεπζεο, αλά θαηεγνξία
απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνπ απαζρνινχληαη ζε Αεξνκεηαθνξείο ή ζε πξφζσπα πνπ
ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ Αεξνκεηαθνξέσλ, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ έγθξηζε κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ
πιηθψλ, θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1:
Πίλαθαο 1
Θεκαηηθέο ελόηεηεο
Γεληθή θηινζνθία
Πεξηνξηζκνί ζηελ αεξνκεηαθνξά ησλ επηθηλδχλσλ πιηθψλ
Δπηγξαθέο θαη ζεκάλζεηο επί ησλ ζπζθεπαζηψλ
Έγγξαθα πνπ εθδίδεη ν απνζηνιέαο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
επηθηλδχλσλ πιηθψλ
Αλαγλψξηζε ησλ αδήισησλ επηθηλδχλσλ πιηθψλ
Δπηθίλδπλα πιηθά ζηηο απνζθεπέο ησλ επηβαηψλ θαη ησλ κειψλ
ηνπ πιεξψκαηνο
Γηαδηθαζίεο εθηάθηνπ αλάγθεο.
Διάρηζηεο ώξεο εθπαίδεπζεο αλά θαηεγνξία απαζρόιεζεο

Δπηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο
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3. Οη ειάρηζηεο ψξεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο εθπαίδεπζεο, αλά
θαηεγνξία απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνπ απαζρνινχληαη ζε Αεξνκεηαθνξείο ή ζε
πξφζσπα, πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ Αεξνκεηαθνξέσλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ έγθξηζε κεηαθνξάο
επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ή ζε Φνξείο επίγεηαο εμππεξέηεζεο ή Φνξείο, πνπ ζπζθεπάδνπλ θαη/ή ζεκαίλνπλ
θαη/ή πξνσζνχλ θνξηία, πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα πιηθά, θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2:
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Πίλαθαο 2
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Αζθάιεηα
θαηά
εθλόκσλ
ελεξγεηώλ
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Απνζηνιείο θαη
ζπζθεπαζηέο
Θεκαηηθέο ελόηεηεο
Γεληθή θηινζνθία
Πεξηνξηζκνί
ζηελ
αεξνκεηαθνξά
ησλ
επηθηλδχλσλ πιηθψλ
Γεληθέο απαηηήζεηο γηα
θνξησηέο/απνζηνιείο
Καηάηαμε
ησλ
επηθηλδχλσλ πιηθψλ
Καηάινγνο
ησλ
επηθηλδχλσλ πιηθψλ
Γεληθέο
απαηηήζεηο
ζπζθεπαζίαο θαη νδεγίεο
ζπζθεπαζίαο
Δπηγξαθέο θαη ζεκάλζεηο
επί ησλ ζπζθεπαζηψλ
Έγγξαθα πνπ εθδίδεη ν
απνζηνιέαο γηα ηελ
κεηαθνξά
ησλ
επηθηλδχλσλ πιηθψλ
Παξαιαβή
ησλ
επηθηλδχλσλ
πιηθψλ
πεξηιακβαλνκέλεο
θαη
ζηηο ρξήζεο ηνπ εληχπνπ
απνδνρήο
Αλαγλψξηζε
ησλ
αδήισησλ επηθηλδχλσλ
πιηθψλ
Γηαδηθαζίεο
απνζήθεπζεο
θαη
θφξησζεο
Παξνρή
πιεξνθνξηψλ
ζηνλ θπβεξλήηε ηνπ
αεξνζθάθνπο
Δπηθίλδπλα πιηθά ζηηο
απνζθεπέο ησλ επηβαηψλ
θαη ησλ κειψλ ηνπ
πιεξψκαηνο
Γηαδηθαζίεο
εθηάθηνπ
αλάγθεο.
Διάρηζηεο
ώξεο
εθπαίδεπζεο
αλά
θαηεγνξία
απαζρόιεζεο

Γηαρεηξηζηέο θνξηίνπ

Δπηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο –
Φνξείο επίγεηαο εμππεξέηεζεο
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4. Οη θαηεγνξίεο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ είλαη νη θαησηέξσ δψδεθα (12):
1. Απνζηνιείο θνξηίσλ θαη πξφζσπα, πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο
2. πζθεπαζηέο θνξηίσλ
3. Πξνζσπηθφ πξνψζεζεο θνξηίνπ εκπιεθφκελν ζηε δηαθίλεζε (processing) επηθηλδχλσλ
πιηθψλ
4. Πξνζσπηθφ πξνψζεζεο θνξηίνπ εκπιεθφκελν ζηε δηαθίλεζε, ζπζθεπαζία θαη απνζήθεπζε
θνξηίνπ, ηαρπδξνκείνπ ή απνζεκάησλ άιισλ απφ επηθίλδπλα πιηθά
5. Πξνζσπηθφ πξνψζεζεο θνξηίνπ εκπιεθφκελν ζηε δηαρείξηζε, απνζήθεπζε θαη θφξησζε
θνξηίνπ, ηαρπδξνκείνπ ή απνζεκάησλ
6. Πξνζσπηθφ Αεξνκεηαθνξέσλ θαη Φνξέσλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο, ην νπνίν απνδέρεηαη
επηθίλδπλα πιηθά
7. Πξνζσπηθφ Αεξνκεηαθνξέσλ θαη θνξέσλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο, ην νπνίν απνδέρεηαη
θνξηίν, ηαρπδξνκείν ή απνζέκαηα (εθηφο απφ επηθίλδπλα πιηθά)
8. Πξνζσπηθφ Αεξνκεηαθνξέσλ θαη Φνξέσλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο ππεχζπλν γηα ηελ
δηαρείξηζε, απνζήθεπζε θαη θφξησζε θνξηίνπ, ηαρπδξνκείνπ ή απνζεκάησλ (storage) θαη απνζθεπψλ
9. Πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο επηβαηψλ
10. Μέιε πιεξψκαηνο πηήζεο θαη ζρεδηαζηέο θφξησζεο (load planners)
11. Μέιε πιεξψκαηνο (εθηφο ησλ κειψλ πιεξψκαηνο πηήζεο)
12. Πξνζσπηθφ αζθάιεηαο (security), πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ
ηνπο θαη θνξηίνπ, ηαρπδξνκείνπ θαη απνζεκάησλ (storage)
5. Η παξερφκελε εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ ηεο θαηεγνξίαο 12 ηεο παξαγξάθνπ 4 δελ ζίγεη ηηο
δηαηάμεηο Nφκνπ, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε αζθάιεηαο θαηά εθλφκσλ ελεξγεηψλ (aviation
security) θαη ηελ παξερφκελε απφ ηελ ρνιή Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΠΟΑ) εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Δζληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αεξνπνξηθήο Αζθαιείαο.
6. Η Αεξνπνξηθή ρνιή πξέπεη λα παξέρεη ζε θάζε λέν εθπαηδεπφκελν, Δγρεηξίδην κε ηα ζέκαηα ηεο
εθπαίδεπζεο.
Άξζξν 13
Δγρεηξίδην δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
1. Η Αεξνπνξηθή ρνιή πξέπεη λα δηαζέηεη ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. ην ζρεηηθφ
Δγρεηξίδην πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλνληαη ε πνιηηηθή πνηφηεηαο, ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ
νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ν θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
θαζεθφλησλ θαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία
ηεο Αεξνπνξηθήο ρνιήο, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, ηα πξφηππα θαη ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία.
2. Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, ην πεξηερφκελν ηνπ Δγρεηξηδίνπ
θαζίζηαηαη δεζκεπηηθφ γηα ηελ Αεξνπνξηθή ρνιή. Γηα νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ
Δγρεηξηδίνπ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο απφ ηελ Αεξνπνξηθή ρνιή απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε απνδνρή
ηνπο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, ε νπνία, πάλησο, κεηά ηελ αξρηθή ηνπ απνδνρή, κπνξεί,
επίζεο, λα δεηά κνλνκεξψο θαη απηεπαγγέιησο ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή
θξίλεη ηνχην απαξαίηεην.
Άξζξν 14
Δθπαηδεπηηθέο ζεηξέο-Δμεηάζεηο επηθηλδύλσλ πιηθώλ
Η Αεξνπνξηθή ρνιή κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμεηάζεσλ ζε θάζε δηδαζθφκελν κάζεκα. Η
Αεξνπνξηθή ρνιή νθείιεη, επί πνηλή αθχξσζεο ησλ εμεηάζεσλ, λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ
Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θάζε εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο θαη
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή
ηνπο.
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Άξζξν 15
Αρχεία εκπαίδευςησ / εξζταςησ επικινδφνων υλικών
Η Αεξνπνξηθή ρνιή νθείιεη λα ηεξεί αξρεία εθπαίδεπζεο / εμέηαζεο. Σα αξρεία εθπαίδεπζεο
πεξηέρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ηνλ εθπαηδεπηή, ηνλ εμεηαζηή, ηνλ
εθπαηδεπφκελν, θαη ηελ παξαζρεζείζα εθπαίδεπζε θαη ηελ αληίζηνηρε εμέηαζε (κάζεκα, εκεξνκελίεο,
ψξεο, ηφπνο). Η κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξεγνχκελεο
Βεβαίσζεο εθπαίδεπζεο, ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηά απφ ηε
Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ, πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. Σα αξρεία πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη, ζε αζθαιέο ζεκείν, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ
Ννκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Άξζξν 16
Γιώζζα καζεκάησλ
Σα καζήκαηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή θαη/ή Αγγιηθή γιψζζα, ελψ γηα ηηο ινηπέο
ιεηηνπξγίεο ηεο ζρνιήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε Διιεληθή γιψζζα.
Κεθάιαην Γ
Λεηηνπξγία θαη επνπηεία
Άξζξν 17
Υνξήγεζε Άδεηαο ιεηηνπξγίαο
1. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ δελ πθίζηαληαη
ειιείςεηο, θαη έπεηηα απφ επηζεψξεζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ,
γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη ε αθξίβεηα ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνβιεζέληνο
Φαθέινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ πξνζψπσλ, κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ρνξεγείηαη Άδεηα ιεηηνπξγίαο, αξρηθά γηα δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο. Η
Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο κπνξεί, πξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο, λα δεηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζεηξάο εηθνληθψλ καζεκάησλ.
2. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη εθ’ φζνλ ε Αεξνπνξηθή ρνιή ζπλερίδεη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο, ε Άδεηα ιεηηνπξγίαο αλαλεψλεηαη γηα αφξηζην
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Άρθρο 18
Υνξήγεζε Έγθξηζεο παξνρήο εθπαίδεπζεο επηθηλδύλσλ πιηθώλ
Με ηηο αληίζηνηρεο πξνο ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ηδία ησλ άξζξσλ 4, 7, 9, 11, 12,
14, 15 θαη 17 ηνπ παξφληνο Π.Γ. θαη πάληα κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο, είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί ζε ιεηηνπξγνχζα Αεξνπνξηθή ρνιή , θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ.33/02 θαη 102/08, επί πιένλ Έγθξηζε παξνρήο εθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, κε επέθηαζε ηεο
πθηζηάκελεο Άδείαο ηεο.
Άξζξν 19
Υνξήγεζε βεβαίσζεο εθπαίδεπζεο επηθηλδύλσλ πιηθώλ
1. Η Αεξνπνξηθή ρνιή ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζε θάζε πξφζσπν πνπ νινθιήξσζε επηηπρψο φια ηα
καζήκαηα ηεο αξρηθήο ή επαλαιεπηηθήο εθπαίδεπζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ζρεηηθή Βεβαίσζε
εθπαίδεπζεο. ηε Βεβαίσζε εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη θαη ε ζρεηηθή αεξνπνξηθή Ννκνζεζία, πνπ
ίζρπε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο.
2. Οη ρνξεγνχκελεο Βεβαηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο
Αεξνπνξηθήο ρνιήο. Ο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ Αεξνπνξηθή ρνιή ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη
αληίγξαθα ησλ ρνξεγεζεηζψλ Βεβαηψζεσλ ζηελ Γηεχζπλζε Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο ΤΠΑ.
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Άξζξν 20
Δπηζεσξήζεηο
1. Οη αξκφδηνη Δπηζεσξεηέο ηεο Γηεχζπλζεο Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ επηζεσξνχλ θάζε Αεξνπνξηθή ρνιή
ζχκθσλα κε ην εηήζην πξφγξακκα επηζεσξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλνπλ ηελ αλά πάζα
ζηηγκή ηήξεζε ηεο Ννκνζεζίαο θαη ησλ φξσλ ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ηεο Έγθξηζεο παξνρήο
εθπαίδεπζεο θαη λα αμηνινγνχλ ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Η Αεξνπνξηθή ρνιή
νθείιεη λα παξέρεη θάζε δπλαηή δηεπθφιπλζε ζην έξγν ησλ αξκνδίσλ Δπηζεσξεηψλ θαηά ηελ
επηζεψξεζε, θαζψο θαη λα ηνπο παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ζηε κνξθή θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ
ζα ηεο δεηεζνχλ.
2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα επηζεσξήζεσλ πξνθχςνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο ηέιεζεο
αμηφπνηλεο πξάμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθδνζεο ή ρξήζεο ςεπδψλ Βεβαηψζεσλ ηνπ
άξζξνπ 18, ν ζρεηηθφο Φάθεινο απνζηέιιεηαη ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα κε κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο
Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ.
Άξζξν 21
Παξαβάζεηο
1. Η ηζρχο ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ηεο Έγθξηζεο παξνρήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα αλαζηαιεί ή λα
αλαθιεζεί κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, εάλ δελ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο απηή ρνξεγήζεθε, είηε νη απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα ηεο
αεξνπνξηθήο Ννκνζεζίαο, είηε ε Αεξνπνξηθή ρνιή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, εληφο ησλ ηαζζνκέλσλ πξνζεζκηψλ. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο
ηζρχνο ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ηεο Έγθξηζεο παξνρήο εθπαίδεπζεο, ηίζεηαη θαη πξνζεζκία
ζπκκφξθσζεο, φρη κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, πέξαλ ηεο νπνίαο ε Άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ε
Έγθξηζε παξνρήο εθπαίδεπζεο αλαθαιείηαη νξηζηηθά.
2. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ επηβνιή κέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, θάζε παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο ή ησλ φξσλ ηεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ησλ φξσλ ηεο Έγθξηζεο
παξνρήο εθπαίδεπζεο, ηηκσξείηαη θαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, ην ειάρηζην θαη κέγηζην χςνο ηνπ
νπνίνπ είλαη απηά πνπ εθάζηνηε θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ Κψδηθα Αεξνπνξηθνχ
Γηθαίνπ (λ.1815/1988, ΦΔΚ Α’ 250).
3. Υξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ κέρξη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ
επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ελψ ρξεκαηηθά πξφζηηκα
κεγαιχηεξνπ χςνπο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,
πάληα κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Πηεηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο ΤΠΑ.
4. Πξηλ απφ ηελ επηβνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ν παξαβάηεο θαιείηαη εγγξάθσο ζε απνινγία
εληφο πξνζεζκίαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο θιήζεο ζε
απνινγία.
5. Καηά ηεο Απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
επηηξέπεηαη ε άζθεζε ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο. ε πεξίπησζε κε
έθδνζεο Απφθαζεο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, απηή ζεσξείηαη απνξξηθζείζα.
6. Καηά ησλ Απνθάζεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνζθπγήο
ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. Η
άζθεζε ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, αίηεζεο αλαζηνιήο, εθηέιεζεο, αθχξσζεο, θαζψο θαη ε άζθεζε
νπνηνπδήπνηε έλδηθνπ κέζνπ θαηά ησλ αλσηέξσ Απνθάζεσλ, δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο
Απφθαζεο.
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Άξζξν 22
ρνιή Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ ζίγνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο εθπαίδεπζεο γηα ηε κεηαθνξά
επηθηλδχλσλ πιηθψλ απφ ηελ ρνιή Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο.
Άξζξν 23
Ιζρύο
Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ
παξφληνο.
-ΟΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΚΑΡΟΛΟ ΓΡ. ΠΑΠΟΤΛΙΑ

-Ο- ΤΠΟΤΡΓΟ

-Ο- ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

Γ. ΡΔΠΠΑ
-ΟΤΠΟΤΡΓΟ
ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

Ι. ΡΑΓΚΟΤΗ

13

