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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιτροπή Υπερελαφρών της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛΑΟ), στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας
Επιτροπών Αεραθλημάτων της ΕΛ.Α.Ο (Άρθρο 2, παρ. 8), πρότεινε ένα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΑΜ, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες τιμητικές
διακρίσεις (με τη μορφή κεντητών διακριτικών σημάτων συνοδευόμενων από αντίστοιχες
βεβαιώσεις) που θα απονέμονται στους δικαιούχους χειριστές κατόπιν υποδείξεως από τα
αεραθλητικά σωματεία στα οποία υπάγονται.
Η αρχική ιδέα για τον παρόντα Κανονισμό προήλθε το φθινόπωρο του 2011 κατόπιν
πρότασης του Ευάγγελου Αθανασόπουλου, της Αερολέσχης Αθηνών «Δαίδαλος» προς την
Επιτροπή Υπερελαφρών η οποία αρχικά την ενέκρινε σαν δόκιμη και την έθεσε σε διαβούλευση.
Όλα σχεδόν τα σωματεία που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση απάντησαν
θετικά στην πρόταση και προσέθεσαν επιπλέον στοιχεία. Η παρούσα πρόταση είναι το
αποτέλεσμα της επεξεργασίας της αρχικής πρότασης και των προτάσεων που προήλθαν από
τη διαβούλευση που επακολούθησε.
Ο Κανονισμός αυτός, συνεπώς προήλθε μετά από πρόταση και ζύμωση εντός των
αεραθλητικών σωματείων με ενασχόληση με τις ΥΠΑΜ και πιστεύουμε ότι για το λόγο αυτό θα
υιοθετηθεί από τα σωματεία και τους αθλητές.
Η παρούσα έκδοση (έκδοση 1.0) αποτελεί τον πρώτο κανονισμό. Σε βάθος χρόνου και
αφού αρχίσει η εφαρμογή του συστήματος τυχόν νεώτερες προτάσεις και παρατηρήσεις των
σωματείων που κριθούν αξιόλογες θα ενσωματωθούν σε επόμενη έκδοση ώστε το σύστημα να
προσαρμοστεί απόλυτα στα δεδομένα των ΥΠΑΜ στην Ελλάδα αλλά και να εξελίσσεται
διαρκώς όπως το απαιτούν οι περιστάσεις.
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Με την πρώτη έκδοση του Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών
Μηχανών (ΥΠΑΜ) το 2006 (ΦΕΚ 1068Β/4-8-2006) και κατόπιν, με την νεότερη έκδοση το 2010
(ΦΕΚ 1360Β/2-9-2010), τέθηκε το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας και εκμετάλλευσης των ΥΠΑΜ
στην Ελλάδα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν αρκετές σχολές εκπαίδευσης με ενιαίο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και καθορίστηκαν οι διαδικασίες απόκτησης άδειας ΥΠΑΜ από την Υ.Π.Α. Έτσι,
σήμερα υπάρχουν πλέον αρκετοί πτυχιούχοι ΥΠΑΜ οι οποίοι έχουν λάβει μια πλήρη θεωρητική
και πρακτική εκπαίδευση. Πολλοί από αυτούς τους πτυχιούχους υπάγονται σε σωματεία μέλη
της ΕΛΑΟ και είναι συγχρόνως και αεραθλητές.
Με τον Κανονισμό Αναγνώρισης Προσπάθειας Χειριστών ΥΠΑΜ δίνεται η ευκαιρία
στους αεραθλητές αυτούς να αναγνωριστεί το πτητικό τους έργο μέσω μιας ηθικής, τιμητικής
διάκρισης που θα έχει τη μορφή έντυπης βεβαίωσης και κεντητού σήματος που θα μπορούν να
φορούν στην φόρμα πτήσεως ή/και σε κάποιο άλλο είδος ρουχισμού. Μια τέτοια διάκριση είναι
αναμενόμενο να ωθήσει και άλλους αεραθλητές να προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν και αυτοί
με τη σειρά τους τις απαιτήσεις των διαφόρων Αναγνωρίσεων Προσπάθειας. Το όλο σύστημα
θα λειτουργήσει σαν ένας μοχλός ανάπτυξης του αεραθλήματος και θα καλλιεργήσει την ευγενή
άμιλλα μεταξύ των αεραθλητών του ίδιου σωματείου αλλά και μεταξύ των σωματείων
πανελλαδικά αφού θα υπάρχει τυποποιημένο σύστημα για όλους. Επίσης, η απαίτηση της
συμμετοχής σε επίσημους αγώνες της ΕΛΑΟ προκειμένου να λάβουν τις διακρίσεις αυτές
πιστεύουμε ότι θα ανανεώσει το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αγώνες ΥΠΑΜ, οι οποίοι ακόμη
και σήμερα δεν χαίρουν το ανάλογο ενδιαφέρον από αθλητές και σωματεία.
Οι απονομές θα γίνονται με μέριμνα των σωματείων που έκαναν την σχετική υπόδειξη,
κατά την διάρκεια ειδικών τελετών, κατά τη διάρκεια αγώνων, εγκαινίων αερολεσχών & πεδίων,
ή άλλων αεροπορικών εκδηλώσεων.

Τέλος, με τις προβλέψεις του Κανονισμού αυτού δίνεται η ευκαιρία να τιμηθούν
εκπαιδευτές και εξεταστές ΥΠΑΜ καθώς και κάποια άτομα όπως αεραθλητές, τοπικοί
παράγοντες, ευεργέτες κ.λ.π. οι οποίοι έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των ΥΠΑΜ
στην Ελλάδα και χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.
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3. ΕΙΔΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ

Στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΑΜ
προβλέπονται οι ακόλουθες αναγνωρίσεις:
3.1 Χάλκινο Διακριτικό και Βεβαίωση για κάθε είδους ΥΠΑΜ
Αποτελεί την εισαγωγική αναγνώριση και απευθύνεται σε νέους χειριστές.
Οι δικαιούχοι του διακριτικού αυτού μπορεί να είναι πτυχιούχοι χειριστές ΥΠΑΜ, ενταγμένοι
στο Αθλητικό Μητρώο της ΕΛΑΟ:


Κατέχοντες εν ισχύ Άδεια Χειριστή ΥΠΑΜ από την ΥΠΑ



Κατέχοντες

πτυχίο

εκδοθέν

πριν

τον

Κανονισμό

Υπερελαφρών

Πτητικών

Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) του 2006 με βάση προγενέστερους Κανονισμούς
Υπερελαφρών
Χειριστές ΥΠΑΜ που ανήκουν και στις 2 ανωτέρω κατηγορίες ταυτόχρονα μπορούν να
πιστωθούν τις ώρες που έχουν ανά κατηγορία αθροιστικά.
Οι απαιτήσεις για την απονομή αυτή είναι:


Ο χειριστής να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες πτήσης σαν PIC
(συμπεριλαì βανομένων των ωρών της εκπαίδευσης που πέταξε σαν PIC) ή PICUS
καταγεγραμμένες στο logbook του με νηολογημένες ΥΠΑΜ από και προς κρατικούς
αερολιμένες ή αναγνωρισμένα πεδία με βάση τον ισχύοντα ή παλαιότερους κανονισμούς

Το διακριτικό αποτελείται από υφασμάτινο κεντητό σήμα χρώματος χαλκού και διαστάσεων
8 X 5 cm περίπου, στο άνω μέρος υπάρχει η λέξη ΕΛΑΟ, στη μέση το σύμβολο της ανάλογης
ΥΠΑΜ (3axis, w/s ή gyro) και στο κάτω μέρος οι λέξεις 50 HRS.

3.2 Ασημένιο Διακριτικό και Βεβαίωση για κάθε είδος ΥΠΑΜ
Αποτελεί την επόμενη αναγνώριση και απευθύνεται σε χειριστές με περισσότερη πτητική
εμπειρία.
Οι δικαιούχοι του διακριτικού αυτού μπορεί να είναι πτυχιούχοι χειριστές ΥΠΑΜ, ενταγμένοι
στο Αθλητικό Μητρώο της ΕΛΑΟ:


Κατέχοντες εν ισχύ Άδεια Χειριστή ΥΠΑΜ από την ΥΠΑ



Κατέχοντες

πτυχίο

εκδοθέν

πριν

τον

Κανονισμό

Υπερελαφρών

Πτητικών

Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) του 2006 με βάση προγενέστερους Κανονισμούς
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Υπερελαφρών
Χειριστές ΥΠΑΜ που ανήκουν και στις 2 ανωτέρω κατηγορίες ταυτόχρονα μπορούν να
πιστωθούν τις ώρες που έχουν ανά κατηγορία αθροιστικά.
Οι απαιτήσεις για την απονομή αυτή είναι:


Ο χειριστής να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 100 ώρες πτήσης σαν PIC
(συμπεριλαμβανομένων των ωρών της εκπαίδευσης που πέταξε σαν PIC) ή PICUS
καταγεγραì μένες στο logbook του με νηολογημένες ΥΠΑΜ από και προς κρατικούς
αερολιμένες ή αναγνωρισμένα πεδία με βάση τον ισχύοντα ή παλαιότερους κανονισμούς



Ο χειριστής να έχει κάνει τουλάχιστον μια πτήση ταξιδίου (cross country) μετά τη
απόκτηση του πτυχίου του (απομάκρυνση τουλάχιστον 20nm από το αεροδρόμιοπεδίο αναχώρησης) σαν PIC



Ο χειριστής να έχει συμμετάσχει σαν PIC σε έναν τουλάχιστον αγώνα ΥΠΑΜ που έχει
διοργανώσει η ΕΛΑΟ

Το διακριτικό αποτελείται από υφασμάτινο κεντητό σήμα χρώματος ασημί και διαστάσεων 8
X 5 cm περίπου, στο άνω μέρος υπάρχει η λέξη ΕΛΑΟ, στη μέση το σύμβολο της ανάλογης
ΥΠΑΜ (3axis, w/s ή gyro) και στο κάτω μέρος οι λέξεις 100 HRS.

3.3 Χρυσό Διακριτικό και Βεβαίωση για κάθε είδος ΥΠΑΜ
Αποτελεί την επόμενη αναγνώριση και απευθύνεται σε περισσότερο έμπειρους χειριστές.
Οι δικαιούχοι του διακριτικού αυτού μπορεί να είναι πτυχιούχοι χειριστές ΥΠΑΜ, ενταγμένοι
στο Αθλητικό Μητρώο της ΕΛΑΟ:


Κατέχοντες εν ισχύ Άδεια Χειριστή ΥΠΑΜ από την ΥΠΑ



Κατέχοντες

πτυχίο

εκδοθέν

πριν

τον

Κανονισμό

Υπερελαφρών

Πτητικών

Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) του 2006 με βάση προγενέστερους Κανονισμούς
Υπερελαφρών
Χειριστές ΥΠΑΜ που ανήκουν και στις 2 ανωτέρω κατηγορίες ταυτόχρονα μπορούν να
πιστωθούν τις ώρες που έχουν ανά κατηγορία αθροιστικά.
Οι απαιτήσεις για την απονομή αυτή είναι:


Ο χειριστής να έχει συμπληρώσει 300 ώρες πτήσης σαν PIC (συμπεριλαμβανομένων
των ωρών της εκπαίδευσης που πέταξε σαν PIC) ή PICUS καταγεγραμμένες στο
logbook του με νηολογημένες ΥΠΑΜ από και προς κρατικούς αερολιμένες ή
αναγνωρισμένα πεδία με βάση τον ισχύοντα ή παλαιότερους κανονισμούς



Ο χειριστής να έχει κάνει τουλάχιστον τρεις πτήσεις ταξιδίου (cross country) μετά τη
λήψη του πτυχίου του (απομάκρυνση τουλάχιστον 20nm από το αεροδρόμιο-πεδίο
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αναχώρησης) σαν PIC


Ο χειριστής να έχει συμμετάσχει σαν PIC σε δύο τουλάχιστον αγώνες ΥΠΑΜ που έχει
διοργανώσει η ΕΛΑΟ

Το διακριτικό αποτελείται από υφασμάτινο κεντητό σήμα χρώματος χρυσαφί και διαστάσεων
8 X 5 cm περίπου, στο άνω μέρος υπάρχει η λέξη ΕΛΑΟ, στη μέση το σύμβολο της ανάλογης
ΥΠΑΜ (3axis, w/s ή gyro) και στο κάτω μέρος οι λέξεις 300 HRS.

3.4 Πορτοκαλί Διακριτικό και βεβαίωση για κάθε είδος ΥΠΑΜ
Αποτελεί αναγνώριση που απευθύνεται σε εκπαιδευτές και εξεταστές ΥΠΑΜ.

3.4.1 Εκπαιδευτές ΥΠΑΜ
Οι δικαιούχοι του διακριτικού αυτού μπορεί να είναι πτυχιούχοι χειριστές ΥΠΑΜ, ενταγμένοι
στο Αθλητικό Μητρώο της ΕΛΑΟ:


Κατέχοντες εν ισχύ άδεια Εκπαιδευτού ΥΠΑΜ από την ΥΠΑ με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία



Κατέχοντες άδεια Εκπαιδευτού εκδοθείσα πριν τον Κανονισμό Υπερελαφρών
Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) του 2006 (ΦΕΚ 1068Β/4-8-2006) με
βάση προγενέστερους Κανονισμούς Υπερελαφρών

Οι απαιτήσεις για την απονομή αυτή είναι:


Σαν Εκπαιδευτής ΥΠΑΜ να έχει εκπαιδεύσει τουλάχιστον 5 μαθητευόμενους
χειριστές οι οποίοι κατόπιν έλαβαν άδεια Χειριστή ΥΠΑΜ

Το διακριτικό αποτελείται από υφασμάτινο κεντητό σήμα χρώματος πορτοκαλί και
διαστάσεων 8 X 5 cm περίπου, στο άνω μέρος υπάρχει η λέξη ΕΛΑΟ, στη μέση το σύμβολο
της ανάλογης ΥΠΑΜ (3axis, w/s ή gyro) και στο κάτω μέρος η λέξη INSTRUCTOR.

3.4.2 Εξεταστές Αέρος ΥΠΑΜ
Οι δικαιούχοι του διακριτικού αυτού μπορεί να είναι πτυχιούχοι χειριστές ΥΠΑΜ, ενταγμένοι
στο Αθλητικό Μητρώο της ΕΛΑΟ:


Κατέχοντες άδεια Εξεταστού Αέρος ΥΠΑΜ από την ΥΠΑ με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία

Οι απαιτήσεις για την απονομή αυτή είναι:


Σαν Εξεταστής Αέρος ΥΠΑΜ να έχει εξετάσει τουλάχιστον 10 μαθητευόμενους
χειριστές
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Το διακριτικό αποτελείται από υφασμάτινο κεντητό σήμα χρώματος πορτοκαλί και
διαστάσεων 8 X 5 cm περίπου, στο άνω μέρος υπάρχει η λέξη ΕΛΑΟ, στη μέση το σύμβολο
της ανάλογης ΥΠΑΜ (3axis, w/s ή gyro) και στο κάτω μέρος η λέξη EXAMINER.

3.5 Διακριτικό Χρυσής Έλικας και βεβαίωση
Αποτελεί ειδική τιμητική αναγνώριση για όσους έχουν επί σειρά ετών (άνω των 10)
ενεργά βοηθήσει την διάδοση των υπερελαφρών και τους σκοπούς της ΕΛΑΟ γενικότερα. Η
αναγνώριση αυτή μπορεί να δοθεί σε χειριστές ΥΠΑΜ καθώς και σε μη ιπτάμενους όπως
μηχανικούς, κατασκευαστές, τοπικούς άρχοντες, πολιτικούς κ.λ.π. που έχουν συμβάλει
σημαντικά στη διάδοση του αθλήματος με τις πράξεις και το ήθος τους. Η αναγνώριση αυτή θα
μπορεί να δίνεται και μετά θάνατο στους συγγενείς ή/και στο Σωματείο αυτού που
αναγνωρίζεται.
Δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πολίτης, ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας, ο
οποίος καλύπτει τις προϋποθέσεις για την απονομή του διακριτικού αυτού.
Για τη συγκεκριμένη αναγνώριση θα πρέπει:


Οι προτεινόμενοι να προταθούν από τουλάχιστον τρία διαφορετικά αεραθλητικά
σωματεία



Να συνηγορήσει η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΛΑΟ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Υπερελαφρών, κατά πλειοψηφία για να πραγματοποιηθεί η απονομή

Το διακριτικό αποτελείται από υφασμάτινο κεντητό σήμα χρώματος χρυσού και διαστάσεων
8 X 5 cm περίπου, στο άνω μέρος υπάρχει η λέξη ΕΛΑΟ και στη μέση το σήμα μιας χρυσής
δίφυλλης έλικας.
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Η διαδικασία για την απονομή ενός εκ των ανωτέρω διακριτικών θα ακολουθεί την
παρακάτω διαδικασία:

5.1 Χάλκινο, Αργυρό και Χρυσό Διακριτικό
Η Επιτροπή Υπερελαφρών δέχεται από τα ενδιαφερόμενα Σωματεία, τα οποία πρέπει αν
είναι ταμειακώς τακτοποιημένα έναντι της ΕΛΑΟ, ηλεκτρονικά Αιτήσεις Αναγνώρισης, οι
οποίες υπάρχουν αναρτημένες στο δικτυακό της τόπο, και οι οποίες συνοδεύονται από:


Αντίγραφο Αδείας ΥΠΑΜ των προτεινόμενων σε ηλεκτρονική μορφή



Αντίγραφα, σε ηλεκτρονική μορφή, σελίδων του logbook των προτεινόμενων
χειριστών με θεώρηση από τον Πρόεδρο και Γραμματέα και σφραγίδα του
σωματείου.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Υπερελαφρών ελέγχει τα δικαιολογητικά και εισηγείται
αιτιολογημένα στο Δ.Σ. της ΕΛΑΟ την απονομή ή μη των αιτούμενων διακρίσεων.
Σε περίπτωση έγκρισης από το Δ.Σ. της ΕΛΑΟ, ενημερώνεται η Επιτροπή και
αποστέλλονται από την γραμματεία της ΕΛΑΟ στο Σωματείο το ανάλογο διακριτικό και η
ονομαστική βεβαίωση, αφού πρώτα κατατεθεί στο λογαριασμό της ΕΛΑΟ το σχετικό τίμημα του
διακριτικού.

5.2 Πορτοκαλί Διακριτικό για Εκπαιδευτές ΥΠΑΜ
Η Επιτροπή Υπερελαφρών δέχεται από τα ενδιαφερόμενα Σωματεία, τα οποία πρέπει αν
είναι ταμειακώς τακτοποιημένα έναντι της ΕΛΑΟ, ηλεκτρονικά Αιτήσεις Αναγνώρισης, οι
οποίες υπάρχουν αναρτημένες στο δικτυακό της τόπο, και οι οποίες συνοδεύονται από:


Αντίγραφο Αδείας Εκπαιδευτών ΥΠΑΜ των προτεινόμενων σε ηλεκτρονική μορφή



Βεβαίωση, σε ηλεκτρονική μορφή, από αναγνωρισμένη σχολή εκπαίδευσης ΥΠΑΜ
που να περιέχει τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς αδειών χειριστή ΥΠΑΜ
τουλάχιστον 5 χειριστών ΥΠΑΜ που έχουν εκπαιδεύσει οι προτεινόμενοι

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Υπερελαφρών ελέγχει τα δικαιολογητικά και εισηγείται
αιτιολογημένα στο Δ.Σ. της ΕΛΑΟ την απονομή ή μη της αιτούμενης διάκρισης.
Σε περίπτωση έγκρισης από το Δ.Σ. ενημερώνεται η Επιτροπή και αποστέλλονται από την
γραμματεία της ΕΛΑΟ στο Σωματείο το ανάλογο διακριτικό και η ονομαστική βεβαίωση, αφού
πρώτα κατατεθεί στο λογαριασμό της ΕΛΑΟ το σχετικό τίμημα του διακριτικού.
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5.3 Πορτοκαλί Διακριτικό για Εξεταστές Αέρος ΥΠΑΜ
Η Επιτροπή Υπερελαφρών δέχεται από τα ενδιαφερόμενα Σωματεία, τα οποία πρέπει αν
είναι ταμειακώς τακτοποιημένα έναντι της ΕΛΑΟ, ηλεκτρονικά Αιτήσεις Αναγνώρισης, οι
οποίες υπάρχουν αναρτημένες στο δικτυακό της τόπο, και οι οποίες συνοδεύονται από:


Αντίγραφο Αδείας Εξεταστών Αέρος ΥΠΑΜ των προτεινόμενων σε ηλεκτρονική
μορφή



Αντίγραφο του logbook όπου να φαίνεται ο αριθμός των εξετάσεων αέρος που έχουν
πραγματοποιήσει οι προτεινόμενοι

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Υπερελαφρών ελέγχει τα δικαιολογητικά και εισηγείται
αιτιολογημένα στο Δ.Σ. της ΕΛΑΟ την απονομή ή μη της αιτούμενης διάκρισης.
Σε περίπτωση έγκρισης από το Δ.Σ. ενημερώνεται η Επιτροπή και αποστέλλονται από την
γραμματεία της ΕΛΑΟ στο Σωματείο το ανάλογο διακριτικό και η ονομαστική βεβαίωση, αφού
πρώτα κατατεθεί στο λογαριασμό της ΕΛΑΟ το τίμημα του διακριτικού.

5.4 Διακριτικό Χρυσής Έλικας
Η Επιτροπή Υπερελαφρών δέχεται από 3 τουλάχιστον ενδιαφερόμενα Σωματεία, τα οποία
πρέπει αν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα έναντι της ΕΛΑΟ, ηλεκτρονικά Αιτήσεις Αναγνώρισης,
οι οποίες υπάρχουν αναρτημένες στο δικτυακό της τόπο, σχετικά με το προτεινόμενο για την
απονομή αυτή πρόσωπο.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή εξετάζει τις εισηγήσεις των σωματείων και εισηγείται αιτιολογημένα
στο Δ.Σ. της ΕΛΑΟ την απονομή ή μη της αιτούμενης διάκρισης.
Σε περίπτωση έγκρισης από το Δ.Σ. ενημερώνεται η Επιτροπή και αποστέλλονται από την
γραμματεία της ΕΛΑΟ στο Σωματείο που ανήκει ή στον ίδιον τον δικαιούχο ή σε συγγενείς του
το διακριτικό και η ονομαστική βεβαίωση, αφού πρώτα κατατεθεί στο λογαριασμό της ΕΛΑΟ το
τίμημα του διακριτικού από τα 3 σωματεία που έκαναν την πρόταση. Εναλλακτικά, η απονομή
μπορεί να γίνει από μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΑΟ ή της Επιτροπής Υπερελαφρών με την ευκαιρία
Γενικής Συνέλευσης, αγώνα κλπ.

5.5 Διαδικασία Απονομών
Ο Πρόεδρος του κάθε σωματείου θα έχει τη δυνατότητα να απονείμει εκ μέρους της ΕΛΑΟ
την βεβαίωση και το σήμα στον τιμούμενο χειριστή. Επίσης, θα μπορούν να κάνουν απονομές
εκπρόσωποι της ΕΛΑΟ (μέλη ΔΣ ή μέλη της Επιτροπής Υπερελαφρών). Τέλος οι απονομές θα
μπορούν να γίνονται και παρουσία κοινού επι τη ευκαιρία αγώνων, αεροπορικών εκδηλώσεων,
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γενικών συνελεύσεων της ΕΛΑΟ ή και σε εκδηλώσεις ειδικά οργανωμένων για το σκοπό αυτό.
Είναι δόκιμο οι απονομές να κοινοποιούνται στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

5.6 Μητρώο Απονομών
Η Επιτροπή Υπερελαφρών θα διατηρεί στον δικτυακό της τόπο Μητρώο Απονομών με τα
ονόματα χειριστών και μη που έχουν λάβει τις σχετικές διακρίσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Χάλκινο

Ασημένιο
Κατέχοντες άδεια χειριστή ΥΠΑΜ

Αθλητής ΕΛΑΟ

Χρυσό

Εκπαιδευτή



> 50 ώρες σαν PIC ή PICUS



> 100 ώρες σαν PIC ή PICUS



1 πτήση ταξιδιού σαν PIC



1 αγώνας ΥΠΑΜ σαν PIC



> 300 ώρες σαν PIC ή PICUS



3 πτήσεις ταξιδιού σαν PIC



2 αγώνες ΥΠΑΜ σαν PIC



Έχει εκπαιδεύσει τουλάχιστον 5 υποψήφιους

Κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή ΥΠΑΜ

χειριστές

σε

αναγνωρισμένη

σχολή

εκπαίδευσης ΥΠΑΜ
Εξεταστή

Κατέχοντες άδεια εξεταστή ΥΠΑΜ

Χρυσή Έλικα

Οποιοσδήποτε



Έχει εξετάσει τουλάχιστον 10 υποψήφιους
χειριστές

Έχει συμβάλλει σημαντικά και επί πολλά έτη (>10) στη διάδοση των ΥΠΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Χάλκινο

Ασημένιο

Χρυσό

Εκπαιδευτή
ΥΠΑΜ

ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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Εξεταστή
ΥΠΑΜ

Χρυσή Έλικα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΛΚΙΝΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥ-ΧΡΥΣΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ

Προς την Επιτροπή Υπερελαφρών
Σωματείο: ……………………………………………………………………………………………..
Προτεινόμενος για απονομή: ……………………………………………………………………………
Είδος ΥΠΑΜ:

 3axis

 W/S

 Gyro

Αιτούμενο διακριτικό:

 Χάλκινο

 Αργυρό

 Χρυσό

Αρ. Αδείας Χειριστή ΥΠΑΜ: …………………………………………………………………………
Ώρες σαν PIC ή PICUS……………………………………………………………………………….
Ημερομηνία/ες ταξιδιού/ιών cross country σαν PIC: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Αγώνες ΥΠΑΜ της ΕΛΑΟ που συμμετείχε ο προτεινόμενος σαν PIC:……………………………
……………………………………………………………………………………………………….….
Άλλες πληροφορίες:…………………………………………………………………………………….
(να συμπληρωθούν τα πεδία που έχουν σχέση με την αιτούμενη διάκριση)

Παρακαλούμε να εξετάσετε την απονομή του αιτούμενου διακριτικού στον ανωτέρω
αθλητή μας καθώς καλύπτει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό
Αναγνώρισης Προσπάθειας Χειριστών ΥΠΑΜ της ΕΛΑΟ.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε:


Αντίγραφο Αδείας Χειριστή ΥΠΑΜ



Αντίγραφο logbook χειριστή θεωρημένο από τον πρόεδρο του σωματείου

……….., …../…../……
Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραì ματέας

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(Υπογραφή)
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ-ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Προς την Επιτροπή Υπερελαφρών
Σωματείο: ……………………………………………………………………………………………..
Προτεινόμενος για απονομή: ……………………………………………………………………………
Είδος ΥΠΑΜ:

 3axis

 W/S

Αιτούμενο διακριτικό:

 Εκπαιδευτή ΥΠΑΜ

 Gyro
 Εξεταστή ΥΠΑΜ

Αρ. Αδείας Εκπαιδευτή ή Εξεταστή ΥΠΑΜ: ………………………………………………………
Όνομα σχολής εκπαίδευσης ΥΠΑΜ:………………….…………………………………………….
Αριθμός χειριστών που έχει εκπαιδεύσει ο προτεινόμενος: ……………………………………
Αριθμός χειριστών που έχει εξετάσει ο προτεινόμενος: ………………………………………
Άλλες πληροφορίες:…………………………………………………………………………………….
(να συμπληρωθούν τα πεδία που έχουν σχέση με την αιτούμενη διάκριση)

Παρακαλούμε να εξετάσετε την απονομή του αιτούμενου διακριτικού στον ανωτέρω
αθλητή μας καθώς καλύπτει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό
Αναγνώρισης Προσπάθειας Χειριστών ΥΠΑΜ της ΕΛΑΟ.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε (σημειώνετε ότι ισχύει):

 Αντίγραφο Αδείας εκπαιδευτή ΥΠΑΜ (για εκπαιδευτές)
 Βεβαίωση εκπαιδεύσεων από σχολή εκπαίδευσης ΥΠΑΜ (για εκπαιδευτές)
 Αντίγραφο Αδείας εξεταστή ΥΠΑΜ (για εξεταστές)
 Αντίγραφο logbook (για εξεταστές)
……….., …../…../……
Ο Πρόεδρος

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Ο Γ. Γραì ματέας

(Υπογραφή)
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΛΙΚΑΣ

Προς την Επιτροπή Υπερελαφρών

Σωματείο 1: ……………………………………………………………………………………………..
Σωματείο 2: ……………………………………………………………………………………………..
Σωματείο 3: ……………………………………………………………………………………………..
Προτεινόμενος για απονομή: ……………………………………………………………………………
Προσφορά στα ΥΠΑΜ:…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλούμε να εξετάσετε την απονομή του διακριτικού της Χρυσής Έλικας στον
ανωτέρω καθώς καλύπτει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό
Αναγνώρισης Προσπάθειας Χειριστών ΥΠΑΜ της ΕΛΑΟ.
……….., …../…../……
Οι Πρόεδροι

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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