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Αρ. Πρωτ.  29 / 2016        Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016 
 
ΠΡΟΣ  : Όλα τα Αεραθλητικά Σωματεία με ενασχόληση στο Αλεξ. Πλαγιάς 
 
ΘΕΜΑ  : Λειτουργία Σχολών Εκμάθησης 
 
 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Το ΔΣ της ΕΛΑΟ σε συνεργασία με την Επιτροπή Αλεξ. Πλαγιάς, ενημερώνει τα σωματεία μέλη της με 
αντικείμενο το αλεξίπτωτο πλαγιάς σχετικά με την εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών σε θέματα 
εκπαίδευσης και εξετάσεων. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη και τους εκπαιδευτές σχετικά. 
 
Είναι απαραίτητη από τούδε και στο εξής η πιστή εφαρμογή του κανονισμού εκπαίδευσης Ι.Α.Σ. που αφορά το 
αλεξίπτωτο πλαγιάς, δεδομένης της έκθεσης της ΕΛΑΟ και των σωματείων / εκπαιδευτών σε νομικές και άλλες 
ευθύνες. Πιο συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί, ότι οι παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με την εκπαίδευση δεν 
τηρούνται καθόλου ή τηρούνται σε ελάχιστες περιπτώσεις. 
 

1. Διαδικασία αδειοδότησης σχολών εκμάθησης 
2. Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων παραγωγής εκπαιδευομένων στο τέλος κάθε έτους. 
3. Τήρηση εντύπων βεβαίωσης εκπαίδευσης 
4. Χρήση πιστοποιημένου και σωστά συντηρημένου/ελεγμένου εξοπλισμού. 
5. Απόκτηση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας μέσω της ΕΛΑΟ των εκπαιδευομένων πριν ξεκινήσουν την 

εκπαίδευση. 
6. Παρουσία πιστοποιημένου για πρώτες βοήθειες ατόμου μαζί με τον σχετικό εξοπλισμό στην πρακτική 

εκπαίδευση  
7. Ενημέρωση εκπαιδευομένων για τους ισχύοντες κανονισμούς. 
8. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 

 
Με βάση τα παραπάνω, η ΕΛΑΟ εφιστά την προσοχή όλων στα θέματα εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, 
χρειάζεται να αποσαφηνιστούν τα παρακάτω.  
 

1. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται μόνο από αδειοδοτημένες σχολές, και όχι από μεμονωμένα άτομα που 
κατέχουν τον τίτλο του εκπαιδευτή. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας 
του εκπαιδευόμενου από την ΕΛΑΟ, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

3. Οι σχολές θα πρέπει στο τέλος κάθε έτους να αποστέλλουν δήλωση παραγωγής του 12μηνου που 
προηγήθηκε. 

4. Οι σχολές οφείλουν να τηρούν πιστά τον κανονισμό εκπαίδευσης. 
5. Σε περίπτωση μη τήρησης του κανονισμού η ΕΛΑΟ θα έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει την άδεια της 

Σχολής και να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΔΑΑΠ, Αστυνομία, Δήμο, κτλ.) 
6. Η ΕΛΑΟ θα τηρεί μητρώο αδειοδοτημένων σχολών το οποίο θα δημοσιεύσει. Το μητρώο θα 

ενημερώνεται και θα υποδεικνύει που να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για εκπαίδευση. 
7. Οι σχολές θα πρέπει να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης. 
8. Οι σχολές οφείλουν να τηρούν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος να είναι εναρμονισμένος με 

τον κανονισμό εκπαίδευσης. 
9. Ο εξοπλισμός εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος και συντηρημένος σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του κατασκευαστή. 

Λόγω ελλιπούς τήρησης του κανονισμού η ΕΛΑΟ δίνει χρονικό περιθώριο έως τις 15 Ιουλίου 2016 για την 
υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης σχολών. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά. 
 

1. Στοιχεία της σχολής. (Επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) 
2. Χώροι εξάσκησης πτητικής δραστηριότητας  
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3. Στοιχεία του υπεύθυνου της σχολής με στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email, φωτοτυπία 
ταυτότητας, φωτογραφία). 

4. Κατάσταση εκπαιδευτών της Σχολής με στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email, φωτοτυπία 
ταυτότητας, φωτογραφία). 

5. Στοιχεία του υπεύθυνου πρώτων βοηθειών της σχολής με στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, 
email, φωτοτυπία ταυτότητας). Θα συνοδεύεται από την πιστοποίησή του. 

6. Δήλωση παραγωγής για τα έτη 2013, 2014 και 2015 για όσους εκπαιδευτές είχαν εκπαιδευτική 
δραστηριότητα κατά τα έτη αυτά. Στις δηλώσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα των 
εκπαιδευομένων με αλφαβητική σειρά κατ’ επώνυμο, η διάρκεια της σχολής με ημερομηνίες και το 
επίπεδο ικανότητας για το οποίο έγινε η εκπαίδευση. Στις δραστηριότητες αυτές μπορούν να 
περιληφθούν και τα μαθήματα SIV. 

7. Δήλωση από τους εκπαιδευτές άλλων συναφών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 5ετία (2011-2015) 
όπως: 
α. Συμμετοχή σε SIV ως εποπτεύων παράλληλα με τον κύριο εκπαιδευτή. (ημερομηνίες, τόπος, 
διοργανωτής). 
β. Συμμετοχή σε σεμινάρια ως εισηγητής (ημερομηνίες, τόπος, διοργανωτής). 
γ. Συμμετοχή σε εξετάσεις ως εξεταστής (ημερομηνίες, τόπος, διοργανωτής). 

8. Αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου αστικής ευθύνης. 
9. Αντίγραφο του κανονισμού λειτουργίας της σχολής. 
10. Βεβαίωση από σωματείο-μέλος της ΕΛΑΟ για την κάλυψη των προδιαγραφών. 

Τα παραπάνω πρέπει να σταλούν μέσω σωματείου μέλους της ΕΛΑΟ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: elaoinfo@elao.gr και eapelao@gmail.com  

11. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου της σχολής προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) 
στην οποία θα περιλαμβάνεται το ακόλουθο κείμενο: 
 
« Δηλώνω υπεύθυνα ότι η Σχολή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς _____________________ για την οποία είμαι 
υπεύθυνος θα τηρεί απαρέγκλιτα τους κανονισμούς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας. Πιο 
ειδικά, θα έχει πάντα σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, θα χρησιμοποιεί πιστοποιημένο και 
σωστά συντηρημένο και ελεγμένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή, 
εξοπλισμό, θα  διαθέτει πάντα στον χώρο πρακτικής εκπαίδευσης άτομο με πιστοποίηση στην παροχή 
πρώτων βοηθειών, θα προβαίνει σε εκπαίδευση ατόμων μόνο εάν έχει γίνει η αθλητική εγγραφή τους 
στην ΕΛΑΟ, θα δηλώνει στην ΕΛΑΟ, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτος, την εκπαιδευτική της 
παραγωγή, θα δέχεται κάθε έλεγχο από την ΕΛΑΟ ή άλλους φορείς της και θα ενημερώνει την ΕΛΑΟ για 
κάθε αλλαγή στην σύνθεση των εκπαιδευτών της. Έχω λάβει γνώση των κανονισμών της ΕΛΑΟ, τους 
αποδέχομαι και θα τους τηρώ απαρέγκλιτα. Αναγνωρίζω και συμφωνώ με το δικαίωμα της ΕΛΑΟ να 
ανακαλέσει την άδεια της σχολής σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της. Σε κάθε περίπτωση η προτεραιότητά μου θα είναι η ασφάλεια των εκπαιδευομένων.» 

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να σταλεί πρωτότυπη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και 
ταχυδρομικά μέσω του σωματείου στην ΕΛΑΟ.  
 
Η αίτηση για συμμετοχή σε εξετάσεις θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνει σφραγίδα της σχολής και υπογραφή 
του υπεύθυνου της σχολής. Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις είναι απαραίτητη η βεβαίωση στην αίτηση από 
αδειοδοτημένη σχολή. 
 
Τα σωματεία που θα προωθήσουν στην ΕΛΑΟ τις αιτήσεις αυτές, θα αναλάβουν επίσης και τον εποπτικό 
ρόλο για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας εκ μέρους των σχολών που θα αδειοδοτηθούν τελικά και θα 
αναφέρουν στην ΕΛΑΟ τυχόν παρατυπίες και παραβάσεις κανονισμών. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΟ 
     
 
 
 
 
 
 
   
  Μάλαμας Χρήστος      Παπαδόπουλος Αντώνης 
  Πρόεδρος       Γεν. Γραμματέας 


