ΥΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ζην ζρέδην πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο «Αδεηνδόηεζε θαη ιεηηνπξγία αεξνπνξηθώλ ζρνιώλ γηα ηελ
παξνρή εθπαίδεπζεο ζηελ αεξνκεηαθνξά επηθηλδύλσλ πιηθώλ»

Με ην παξόλ ζρέδην πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο επηρεηξείηαη ε ζέζπηζε ησλ ειαρίζησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ
αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε, ζηελ δηδαθηέα ύιε, ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ζηνλ ηξόπν αδεηνδόηεζεο ησλ
αεξνπνξηθώλ ζρνιώλ πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθαινύο κεηαθνξάο επηθηλδύλσλ πιηθώλ.
Η αλάγθε γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ δηαηάγκαηνο πξνέθπςε από ην γεγνλόο όηη ην ηζρύνλ εζληθό λνκνζεηηθό
πιαίζην δελ ξπζκίδεη ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο παξόκνησλ ζρνιώλ (ρνξήγεζε άδεηαο, ηξόπνο νξγάλσζεο θιπ).
Σν παξόλ ζρέδην δηαηάγκαηνο έρεη σο λόκηκν έξεηζκα ην άξζξν 13 ηνπ λ. 1815/1988 (ΦΕΚ Α 250), ην νπνίν
πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα έθδνζεο ζρεηηθνύ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο γηα ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε
ιεηηνπξγία αεξνπνξηθώλ ζρνιώλ.
Από ηε δεκνζίεπζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηαηάγκαηνο δελ πξνθύπηνπλ δαπάλεο γηα ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό,
ελώ αληίζεηα εθηηκάηαη ε ελ γέλεη ηόλσζε ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο.
Εηδηθόηεξα κε ην άξζξν 3 ηνπ ζρεδίνπ π.δ. θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ νη
ελδηαθεξόκελνη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο αεξνπνξηθήο ζρνιήο, ελώ κε ην άξζξν 4
θαζνξίδεηαη θαη ν ηξόπνο ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο.
Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 5 ηνπ ζρεδίνπ π.δ. θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ
θαηαιιειόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο αεξνπνξηθήο ζρνιήο, ελώ κε ην άξζξν 6 ξπζκίδνληαη ηα πξνζόληα πνπ
πξέπεη λα πιεξνί ην πξόζσπν πνπ ζα ηε δηεπζύλεη. Έηη πεξαηηέξσ, κε ηα άξζξα 7 θαη 8 θαζνξίδνληαη ηα
ειάρηζηα πξνζόληα ηνπ ππεπζύλνπ εθπαίδεπζεο ηεο αεξνπνξηθήο ζρνιήο, θαζώο θαη ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζα
είλαη ππεύζπλν γηα ην ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο αεξνπνξηθήο ζρνιήο.
Με ην άξζξν 9 θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο αεξνπνξηθήο ζρνιήο, ελώ κε ηα
άξζξα 10, 11 θαη 12 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην Εγρεηξίδην Δηαδηθαζηώλ, ζην Εγρεηξίδην
Εθπαίδεπζεο θαη ζην Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηεο ζρνιήο.
Με ην άξζξν 13 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ.
Με ην άξζξν 15 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν ηήξεζεο ησλ αξρείσλ ηεο ζρνιήο, ελώ κε ην
άξζξν 16 ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ γιώζζα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ.
Με ην άξζξν 17 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ελώ κε ην άξζξν 18 θαζνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ εθπαίδεπζεο.
Με ηα άξζξα 19 θαη 20 θαζνξίδνληαη ηα όξγαλα πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ αεξνπνξηθώλ ζρνιώλ,
θαζώο θαη νη πνηλέο γηα ηπρόλ παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο.
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Σέινο, κε ην άξζξν 21 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν παξνρήο ηεο ελ ιόγσ εθπαίδεπζεο από
ηελ ρνιή Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ελώ κε ην άξζξν 22 ξπζκίδεηαη ν ρξόλνο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ ζρεδίνπ
δηαηάγκαηνο.
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