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Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/23/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 50/26 Μαρτίου 2010)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 19/2010
Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε
συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

ορισµοί:
1. Ως «υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας» νο−
είται υπηρεσία η οποία παρέχεται µε σκοπό την πρό−
ληψη των συγκρούσεων µεταξύ αεροσκαφών, και, στην
περιοχή ελιγµών, µεταξύ αεροσκαφών και εµποδίων,
και τη διεκπεραίωση και διατήρηση οµαλής ροής της
εναέριας κυκλοφορίας.
2. Ως «φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας»
νοείται οιαδήποτε δηµόσια ή ιδιωτική οντότητα που
παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια
κυκλοφορία. Ως δε «φορέας παροχής υπηρεσιών εναέρι−
ας κυκλοφορίας» νοείται επιµέρους φορέας του γενικού
όρου «φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας».
3. Ως «γενική εναέρια κυκλοφορία» νοείται κάθε κί−
νηση πολιτικού αεροσκάφους καθώς και κάθε κίνηση
κρατικού αεροσκάφους (συµπεριλαµβανοµένων των
στρατιωτικών, των τελωνειακών και των αστυνοµικών
αεροσκαφών) όταν η κίνηση αυτή πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ICAO.
4. Ως «άδεια» νοείται πιστοποιητικό, µε οιαδήποτε ονο−
µασία, που εκδίδεται και καταχωρίζεται σύµφωνα µε
την παρούσα οδηγία και το οποίο παρέχει στον νόµιµο
κάτοχό του το δικαίωµα παροχής υπηρεσιών ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις ειδικότητες και
τις καταχωρίσεις που περιλαµβάνει το πιστοποιητικό.
5. Ως «ειδικότητα» νοείται η εξουσιοδότηση που ανα−
γράφεται στην άδεια ή τη συνοδεύει και αποτελεί ανα−
πόσπαστο µέρος της, η οποία αναφέρει τους ειδικούς
όρους, τα δικαιώµατα ή τους περιορισµούς που συνεπά−
γεται η συγκεκριµένη άδεια· οι ειδικότητες της άδειας
είναι τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες:
α) Έλεγχος αεροδροµίου εξ όψεως
β) Ενόργανος έλεγχος αεροδροµίου
γ) ∆ιαδικασιακός έλεγχος προσέγγισης
δ) Έλεγχος προσέγγισης µε επιτήρηση
ε) ∆ιαδικαστικός έλεγχος περιοχής
στ) Έλεγχος περιοχής µε επιτήρηση.
6. Ως «καταχώριση ειδικότητας» νοείται η εξουσιοδό−
τηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί ανα−
πόσπαστο µέρος της, η οποία αναφέρει τους ειδικούς
όρους, τα δικαιώµατα ή τους περιορισµούς που συνε−
πάγεται η σχετική ειδικότητα.
7. Ως «καταχώριση µονάδας» νοείται η εξουσιοδότηση
που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπα−
στο µέρος της και η οποία αναφέρει τον ενδείκτη το−
πωνυµίας ICAO και τους τοµείς ή/και θέσεις εργασίας
όπου είναι ικανός να εργάζεται ο κάτοχος της άδειας.
8. Ως «καταχώριση γλωσσικής επάρκειας» νοείται η
εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια και απο−
τελεί αναπόσπαστο µέρος της, η οποία αναφέρει τη
γλωσσική επάρκεια του κατόχου.
9. Ως «καταχώριση εκπαιδευτή» νοείται η εξουσιοδό−
τηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί ανα−
πόσπαστο µέρος της, η οποία αναφέρει την ικανότητα
του κατόχου για παροχή πρακτικής εκπαίδευσης.
10. Ως «ενδείκτης τοπωνυµίας ICAO» νοείται ο τετρα−
ψήφιος κωδικός, που σχηµατίζεται σύµφωνα µε κανό−
νες προβλεπόµενους από τον ICAO στο εγχειρίδιο του
DOC 7910 και προσδιορίζει την τοποθεσία ενός σταθε−
ρού αεροναυτικού σταθµού.
11. Ως «τοµέας» νοείται ένα µέρος µιας περιοχής ελέγ−
χου ή/και µέρος µιας περιοχής/ανώτερης περιοχής πλη−
ροφοριών πτήσης.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34)
«Εφαρµογή Κοινοτικού ∆ικαίου» όπως αντικαταστάθη−
καν µε το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων 7 του
ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19
του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και
48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικα−
ταστάθηκε µε το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή του παρόντος
δεν προκαλείται καµία δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
4. Τις υπ’ αριθµ. 247/09 και 23/10 γνωµοδοτήσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, αποφασίζουµε:
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Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1. Το παρόν ενσωµατώνει την Εθνική Νοµοθεσία µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/23/EC του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και έχει ως στόχο την
ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας και τη βελτίωση
της λειτουργίας του κοινοτικού συστήµατος ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας, µέσω της έκδοσης κοινοτικής
άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται:
− στους µαθητευόµενους ελεγκτές εναέριας κυκλο−
φορίας και − στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
που εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό την ευθύνη των
φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πρωτίστως σε κινήσεις
αεροσκαφών της γενικής εναέριας κυκλοφορίας.
3. Με επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 και του
άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, στις
περιπτώσεις στις οποίες τακτικές και προγραµµατι−
σµένες εξυπηρετήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
παρέχονται σε γενική εναέρια κυκλοφορία υπό την ευ−
θύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας,
οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πρωτίστως
σε κινήσεις αεροσκαφών εκτός της γενικής εναέριας
κυκλοφορίας, η Εθνική Εποπτική Αρχή εξασφαλίζει ότι
το επίπεδο ασφάλειας και η ποιότητα των υπηρεσι−
ών στη γενική εναέρια κυκλοφορία είναι τουλάχιστον
ισοδύναµες προς το επίπεδο που προκύπτει από την
εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι κάτωθι
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12. Ως «εκπαίδευση» νοείται το σύνολο των θεωρητι−
κών µαθηµάτων, πρακτικών ασκήσεων, συµπεριλαµβανο−
µένης της προσοµοίωσης, και η πρακτική εφαρµογή (on
the job training) που απαιτούνται για να αποκτηθούν και
να διατηρηθούν οι αναγκαίες ικανότητες για την παροχή
ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών ελέγχου εναέριας
κυκλοφορίας η εκπαίδευση συνίσταται στα εξής:
α) αρχική εκπαίδευση, που παρέχει βασική εκπαίδευση
και εκπαίδευση ειδικότητας, η οποία οδηγεί στη χορή−
γηση άδειας εκπαιδευόµενου
β) εκπαίδευση σε µονάδα, που συµπεριλαµβάνει µετα−
βατική εκπαίδευση, εκπαίδευση πριν από την πρακτική
εφαρµογή, και πρακτική εφαρµογή, η οποία οδηγεί στη
χορήγηση άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας
γ) διαρκή εκπαίδευση, για τη διατήρηση της ισχύος
των καταχωρίσεων
δ) εκπαίδευση των εκπαιδευτών πρακτικής εκπαί−
δευσης, η οποία οδηγεί στη χορήγηση καταχώρισης
εκπαιδευτή
ε) εκπαίδευση εξεταστών και/ή αξιολογητών.
13. Ως «εκπαιδευτικός φορέας» νοείται οργανισµός
ο οποίος έχει πιστοποιηθεί από την εθνική εποπτική
αρχή προκειµένου να παρέχει έναν ή περισσότερους
τύπους εκπαίδευσης.
14. Ως «κανονισµός επιχειρησιακής επάρκειας προ−
σωπικού «µονάδος» νοείται εγκεκριµένο σχέδιο που
αναφέρει τη µέθοδο µε την οποία η µονάδα διατηρεί
την επάρκεια των κατόχων αδειών που απασχολούνται
σε αυτήν.
15. Ως «πλαίσιο εκπαίδευσης µονάδας» νοείται ένα
εγκεκριµένο σχέδιο στο οποίο αναπτύσσονται λεπτοµε−
ρώς οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραµµα που χρειά−
ζονται ώστε οι διαδικασίες της µονάδας να µπορούν να
εφαρµόζονται στην τοπική περιοχή, υπό την εποπτεία
εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης.
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α) η άδεια, οι ειδικότητες ή καταχωρίσεις είναι δυνατόν
να αναστέλλονται όταν υπάρχουν αµφιβολίες για την
επάρκεια του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή σε περί−
πτωση παραπτώµατός του εξαιτίας της µη συµµόρφωσής
του µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν.
β) η άδεια είναι δυνατόν να ανακαλείται µόνον σε
περίπτωση βαριάς αµέλειας ή καταχρήσεων.
5. Με την άδεια εκπαιδευόµενου ελεγκτή εναέριας
κυκλοφορίας εξουσιοδοτείται ο κάτοχος να παρέχει
υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπό την επο−
πτεία εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης.
6. Η άδεια περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται
στο παράρτηµα Ι.
7. Στην εκδιδόµενη στην ελληνική γλώσσα άδεια περι−
λαµβάνεται ακριβής αγγλική µετάφραση των στοιχείων
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
8. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διασφαλίζει ότι
οι ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας είναι επαρκώς εκπαι−
δευµένοι στη διαχείριση ασφάλειας και κρίσεων.
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Άρθρο 5
Όροι για την απόκτηση άδειας
1. Άδειες εκπαιδευόµενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφο−
ρίας χορηγούνται σε υποψηφίους οι οποίοι:
α) είναι τουλάχιστον 18 ετών και κάτοχοι πτυχίου
τουλάχιστον δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή πτυχίου
που επιτρέπει την πρόσβαση σε πανεπιστηµιακές ή
ισοβάθµιες σπουδές.
β) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριµένη σειρά
µαθηµάτων αρχικής εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς
διάρκειας, σχετικής µε την ειδικότητα και την καταχώ−
ριση ειδικότητας, κατά περίπτωση όπως προβλέπεται
στο µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ.
γ) διαθέτουν σε ισχύ ιατρικό πιστοποιητικό, και
δ) έχουν επιδείξει ικανό επίπεδο γλωσσικής επάρκει−
ας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο
παράρτηµα III.
Η άδεια περιλαµβάνει τουλάχιστον µία ειδικότητα και
µία καταχώριση ειδικότητας, κατά περίπτωση.
2. Άδειες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας χορηγούνται
σε υποψηφίους οι οποίοι:
α) έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 ετών.
β) είναι κάτοχοι άδειας εκπαιδευόµενου ελεγκτή ενα−
έριας κυκλοφορίας και έχουν ολοκληρώσει εγκεκριµένο
πλαίσιο εκπαίδευσης µονάδας, έχουν δε επιτύχει στις
ανάλογες εξετάσεις ή αξιολογήσεις, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις που προβλέπονται στο µέρος Β του πα−
ραρτήµατος ΙΙ.
γ) διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό σε ισχύ και
δ) έχουν επιδείξει επαρκές επίπεδο γλωσσικής επάρ−
κειας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται
στο παράρτηµα III.
Η άδεια είναι έγκυρη αν περιλαµβάνει µία ή περισ−
σότερες ειδικότητες και τις σχετικές καταχωρήσεις
ειδικότητας, µονάδας και γλωσσικής επάρκειας στις
οποίες η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
3. Η καταχώριση εκπαιδευτή χορηγείται σε κατόχους
άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι:
α) έχουν παράσχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυ−
κλοφορίας σε αµέσως προηγούµενη περίοδο διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους ή µεγαλύτερης διάρκειας, όπως
καθορίζεται από την Εθνική Εποπτική Αρχή, λαµβάνο−
ντας υπόψη τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις για
τις οποίες παρασχέθηκε εκπαίδευση.
β) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριµένο πρό−
γραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευ−
σης, κατά τη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκαν οι
απαιτούµενες γνώσεις και παιδαγωγικές δεξιότητες,
µέσω καταλλήλων εξετάσεων.
Άρθρο 6
Ειδικότητες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας
Οι άδειες περιέχουν µία ή περισσότερες από τις ακό−
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Άρθρο 3
Εθνική Εποπτική Αρχή
1. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος αρµό−
δια είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας, εφε−
ξής Εθνική Εποπτική Αρχή του άρθρου 25 του νόµου
3446/2006 (ΦΕΚ Α΄49).
2. Η Εθνική Εποπτική Αρχή είναι ανεξάρτητη από τους
φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τους
εκπαιδευτικούς φορείς. Η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται
µέσω επαρκούς διαχωρισµού, τουλάχιστον στο λειτουρ−
γικό επίπεδο, µεταξύ της Εθνικής Εποπτικής Αρχής και
των φορέων αυτών. Η Εθνική Εποπτική Αρχή ασκεί τις
εξουσίες της κατά τρόπο αµερόληπτο και διαφανή.
3. Η ονοµασία και διεύθυνση της Εθνικής Εποπτικής
Αρχής και κάθε σχετική µεταβολή, καθώς και τα µέτρα
που λαµβάνονται για την εξασφάλιση συµµόρφωσης
µε την παράγραφο 2 κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, εφεξής Επιτροπή.
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Άρθρο 4
Βασικές αρχές αδειοδότησης
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 3
του παρόντος, η Εθνική Εποπτική Αρχή εξασφαλίζει
ότι οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που
εµπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος
Προεδρικού ∆ιατάγµατος, παρέχονται µόνον από ελε−
γκτές εναέριας κυκλοφορίας που έχουν λάβει άδεια
σύµφωνα µε το παρόν ∆ιάταγµα.
2. Οι υποψήφιοι για άδεια αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί
να ασκούν καθήκοντα ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή
εκπαιδευόµενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.
Η απόδειξη αναφέρεται στις γνώσεις, την πείρα, τις
δεξιότητες και τη γλωσσική επάρκεια.
3. Η άδεια παραµένει στην κυριότητα του ατόµου στο
οποίο έχει χορηγηθεί και το οποίο την υπογράφει.
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 1:
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λουθες ειδικότητες προκειµένου να αναφέρεται ο τύπος
υπηρεσίας την οποία δύναται να παρέχει ο κάτοχος
της άδειας:
α) Η ειδικότητα για έλεγχο αεροδροµίου εξ όψεως
(ADV) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός
να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
για κυκλοφορία αεροδροµίου σε αεροδρόµιο που δεν
διαθέτει δηµοσιευµένες διαδικασίες προσέγγισης ή ανα−
χώρησης µε όργανα.
β) Η ειδικότητα για ενόργανο έλεγχο αεροδροµίου
(ADI) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να
παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για
κυκλοφορία αεροδροµίου σε αεροδρόµιο που διαθέτει
δηµοσιευµένες διαδικασίες προσέγγισης ή αναχώρησης
µε όργανα και συνοδεύεται τουλάχιστον από µία από
τις καταχωρίσεις ειδικότητας, που περιγράφονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 1.
γ) Η ειδικότητα για διαδικασιακό έλεγχο προσέγγισης
(ΑΡΡ) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να
παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε
αφικνούµενα, αναχωρούντα ή διερχόµενα αεροσκάφη
χωρίς τη χρήση εξοπλισµού επιτήρησης.
δ) Η ειδικότητα ελέγχου προσέγγισης µε επιτήρηση
(APS) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να
παρέχει εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε
αφικνούµενα, αναχωρούντα ή διερχόµενα αεροσκάφη,
µε τη χρήση εξοπλισµού επιτήρησης, και συνοδεύεται
τουλάχιστον από µία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας
που περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.
ε) Η ειδικότητα για διαδικασιακό έλεγχο περιοχής
(ACP) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να
παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε
αεροσκάφη, χωρίς τη χρήση εξοπλισµού επιτήρησης.
στ) Η ειδικότητα για έλεγχο περιοχής µε επιτήρηση
(ACS) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός
να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
σε αεροσκάφη, µε τη χρήση εξοπλισµού επιτήρησης,
και συνοδεύεται τουλάχιστον από µία από τις κατα−
χωρίσεις ειδικότητας, που περιγράφονται στο άρθρο
7 παράγραφος 3.
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α) καταχώριση για ραντάρ (RAD): δηλώνει ότι ο κά−
τοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία
ελέγχου προσέγγισης µε τη χρήση πρωτεύοντος ή /και
δευτερεύοντος ραντάρ.
β) καταχώριση για ραντάρ προσέγγισης ακριβείας
(PAR), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης
για ραντάρ: δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι
ικανός να παρέχει προσεγγίσεις ακριβείας ελεγχόµε−
νες από το έδαφος, µε τη χρήση ραντάρ προσέγγισης
ακριβείας, σε αεροσκάφη κατά την τελική προσέγγιση
στο διάδροµο.
γ) καταχώριση για προσέγγιση µε ραντάρ επιτήρησης
(SRA), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης
για ραντάρ: δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να πα−
ρέχει προσεγγίσεις µη ακριβείας ελεγχόµενες από το
έδαφος, µε τη χρήση εξοπλισµού επιτήρησης, σε αερο−
σκάφη κατά την τελική προσέγγιση στο διάδροµο.
δ) καταχώριση για αυτόµατη εξαρτώµενη επιτήρηση
(ADS): δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει
υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης µε τη χρήση επιτήρη−
σης εξαρτώµενης από αυτόµατα όργανα.
ε) καταχώριση για έλεγχο τερµατικής περιοχής (TCL),
που χορηγείται επιπροσθέτως των καταχωρίσεων για
ραντάρ ή για αυτόµατη εξαρτώµενη επιτήρηση: δηλώνει
ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας, µε τη χρήση οιουδήποτε εξοπλι−
σµού επιτήρησης, σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε συ−
γκεκριµένη τερµατική περιοχή ή /και γειτονικούς τοµείς.
3. Η ειδικότητα για επιτήρηση ελέγχου περιοχής (ACS)
πρέπει να περιέχει τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες
καταχωρίσεις:
α) καταχώριση για ραντάρ (RAD): δηλώνει ότι ο κάτο−
χος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου περιο−
χής µε τη χρήση εξοπλισµού ραντάρ επιτήρησης
β) καταχώριση για αυτόµατη εξαρτώµενη επιτήρηση
(ADS): δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει
υπηρεσίες ελέγχου περιοχής µε τη χρήση επιτήρησης
εξαρτώµενης από αυτόµατα όργανα.
γ) καταχώριση για έλεγχο τερµατικής περιοχής (TCL),
που χορηγείται επιπροσθέτως των καταχωρίσεων για
ραντάρ ή για αυτόµατη εξαρτώµενη επιτήρηση: δηλώ−
νει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, µε τη χρήση οιουδή−
ποτε εξοπλισµού επιτήρησης, σε αεροσκάφη που κυ−
κλοφορούν σε συγκεκριµένη τερµατική περιοχή ή /και
γειτονικούς τοµείς.

Άρθρο 7
Καταχώριση ειδικότητας
1. Η ειδικότητα για ενόργανο έλεγχο αεροδροµίου
(ADI) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον µία από τις ακό−
λουθες καταχωρίσεις:
α) καταχώριση για πύργο ελέγχου (TWR): δηλώνει ότι
ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου
όταν ο έλεγχος αεροδροµίου παρέχεται από µία θέση
εργασίας.
β) καταχώριση για έλεγχο κινήσεων εδάφους (GMC):
δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να πα−
ρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους.
γ) καταχώριση για επιτήρηση κινήσεων εδάφους
(GMS), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρι−
σης για έλεγχο κινήσεων εδάφους ή της καταχώρισης
για πύργο ελέγχου: δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός
να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους µε
τη βοήθεια συστηµάτων καθοδήγησης επιφανειακής
κίνησης στο αεροδρόµιο.
δ) καταχώριση για εναέριο έλεγχο (AIR): δηλώνει ότι
ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει εναέριο
έλεγχο.
ε) καταχώριση για έλεγχο αεροδροµίου µε ραντάρ
(RAD), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης
για εναέριο έλεγχο ή της καταχώρισης για πύργο ελέγ−
χου: δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να
παρέχει έλεγχο αεροδροµίου µε τη βοήθεια εξοπλισµού
ραντάρ επιτήρησης.
2. Η ειδικότητα για έλεγχο προσέγγισης µε επιτήρη−
ση (APS) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες καταχωρίσεις:
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Άρθρο 8
Καταχωρίσεις γλωσσικής επάρκειας
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας οφείλουν να δια−
θέτουν ικανοποιητική ικανότητα οµιλίας και κατανόησης
της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια
τους καθορίζεται σύµφωνα µε την κλίµακα διαβάθµι−
σης γλωσσικής επάρκειας του Παραρτήµατος III του
παρόντος.
1. Το απαιτούµενο επίπεδο κατ’ εφαρµογή της πα−
ραγράφου 1 στην αγγλική γλώσσα είναι το επίπεδο 4
της κλίµακας διαβάθµισης γλωσσικής επάρκειας που
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα III.
2. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της πολυπλο−
κότητας που επικρατούν στον ελληνικό εναέριο χώρο
µε αυξηµένες ανάγκες επικοινωνίας των Ελεγκτών Ενα−
έριας Κυκλοφορίας µε ελληνικές στρατιωτικές υπηρε−
σίες και τοπικές αρχές, το απαιτούµενο επίπεδο κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 1, στην Ελληνική γλώσσα,
είναι το επίπεδο 5 της κλίµακας διαβάθµισης γλωσσικής
επάρκειας που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα III, για
όλες τις ειδικότητες και καταχωρήσεις.
3. Η γλωσσική επάρκεια αποδεικνύεται µε πιστοποι−
ητικό που εκδίδεται µετά από διαφανή και αντικειµενι−
κή διαδικασία αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από την
Εθνική Εποπτική Αρχή.
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«Requirements for European Class 3 Medical Certification
of Air Traffic Controllers».
3. To ιατρικό πιστοποιητικό ισχύει από την ηµερο−
µηνία της ιατρικής εξέτασης και για 24 µήνες έως την
ηλικία των 40 ετών και για δώδεκα µήνες για ηλικίες
άνω των 40 ετών. Το ιατρικό πιστοποιητικό µπορεί να
ανακαλείται ανά πάσα στιγµή εάν αυτό απαιτείται από
την κατάσταση της υγείας του κατόχου.
4. Ο Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλο−
φορίας, σχετικά µε τα ιατρικά πιστοποιητικά, µεριµνά
ώστε να υπάρχουν αποτελεσµατικές διαδικασίες αναθε−
ώρησης ή προσφυγής, σε δευτεροβάθµιες υγειονοµικές
επιτροπές µε την κατάλληλη συµµετοχή ανεξάρτητων
ιατρικών συµβούλων.
5. Ο Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλο−
φορίας εξασφαλίζει την καθιέρωση διαδικασιών για
την αντιµετώπιση περιπτώσεων µειωµένης υγείας των
Ελεγκτών και παρέχει στους κατόχους αδείας τη δυ−
νατότητα να ειδοποιούν τον προϊστάµενο της µονάδας
τους ότι αντιλαµβάνονται µείωση της υγείας τους ή
ότι ευρίσκονται υπό την επήρεια οποιασδήποτε ψυχο−
τρόπου ουσίας ή φαρµάκου, που θα µπορούσε να τους
καταστήσει ανίκανους να ασκήσουν τα δικαιώµατα της
αδείας µε ασφαλή και ενδεδειγµένο τρόπο. Με ευθύνη
του ∆ιοικητή της ΥΠΑ θα καθορισθούν οι περαιτέρω
εσωτερικές διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, το αργότερο εντός τριµήνου από την έναρξη
της ισχύος του παρόντος.
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Άρθρο 9
Καταχωρίσεις εκπαιδευτή
Η καταχώριση εκπαιδευτή δηλώνει ότι ο κάτοχος της
άδειας είναι επαρκής να παρέχει εκπαίδευση και επο−
πτεία σε θέση εργασίας για τοµείς που καλύπτονται
από ισχύουσα ειδικότητα.
Άρθρο 10
Καταχωρίσεις µονάδας
Η καταχώριση µονάδας δηλώνει ότι ο κάτοχος της
άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ενα−
έριας κυκλοφορίας για ένα συγκεκριµένο τοµέα, οµάδα
τοµέων ή θέσεων εργασίας, υπό την ευθύνη µονάδας
της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
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Άρθρο 11
Όροι για τη διατήρηση των ειδικοτήτων και τις ισχύος
των καταχωρίσεων
1. Οι καταχωρίσεις µονάδας ισχύουν για αρχική περί−
οδο δώδεκα µηνών. Η ισχύς των καταχωρίσεων αυτών
παρατείνεται για το επόµενο δωδεκάµηνο, αν ο φορέας
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας αποδεικνύει ότι:
α) ο υποψήφιος έχει ασκήσει τα δικαιώµατα της άδει−
ας επί έναν ελάχιστο αριθµό ωρών, όπως αναφέρεται
στον εγκεκριµένο κανονισµό επιχειρησιακής επάρκειας
προσωπικού µονάδος, κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο.
β) έχει αξιολογηθεί η επάρκεια του υποψηφίου σύµ−
φωνα µε το µέρος Γ του παραρτήµατος II, και
γ) υποψήφιος διαθέτει εν ισχύ ιατρικό πιστοποιητικό.
Ο ελάχιστος αριθµός ωρών εργασίας, χωρίς καθήκο−
ντα εκπαίδευσης, που απαιτείται για τη διατήρηση της
ισχύος της καταχώρισης µονάδας, µπορεί να µειώνεται
για τους εκπαιδευτές πρακτικής εκπαίδευσης, ανάλο−
γα µε το χρόνο που αφιερώνουν για την εκπαίδευση
των ασκουµένων στις θέσεις εργασίας για τις οποίες
ζητείται η παράταση.
2. Σε περίπτωση που παύουν να ισχύουν οι καταχω−
ρίσεις µονάδας, για την εκ νέου επικύρωση της κατα−
χώρισης πρέπει να ολοκληρώνεται επιτυχώς πλαίσιο
εκπαίδευσης µονάδας.
3. Ο κάτοχος ειδικότητας ή καταχώρισης ειδικότητας,
ο οποίος δεν έχει παράσχει υπηρεσίες ελέγχου εναέρι−
ας κυκλοφορίας, συνδεόµενες µε την εν λόγω ειδικότη−
τα ή καταχώριση ειδικότητας, για οποιοδήποτε χρονικό
διάστηµα εντός τεσσάρων συναπτών ετών, δύναται να
αρχίζει εκπαίδευση σε µονάδα για τη συγκεκριµένη ειδι−
κότητα ή καταχώριση ειδικότητας µόνο αν αξιολογηθεί
δεόντως από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Εναερίου
Κυκλοφορίας, ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να πληροί
τους όρους αυτής της ειδικότητας ή καταχώρισης ειδι−
κότητας, και εφόσον πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης
που προκύπτουν από την αξιολόγηση αυτήν.
4. Η επίσηµη αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας
του υποψηφίου, εκτός από την περίπτωση υποψηφίων,
οι οποίοι αποδεικνύουν γλωσσική επάρκεια επιπέδου
6, πραγµατοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
που δεν υπερβαίνουν τα τρία έτη για υποψηφίους που
επιδεικνύουν γλωσσική επάρκεια επιπέδου 4 και τα έξι
έτη για υποψηφίους που αποδεικνύουν γλωσσική επάρ−
κεια επιπέδου 5.
5. Η καταχώριση εκπαιδευτή ισχύει για ανανεώσιµη
περίοδο 36 µηνών.
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Άρθρο 13
Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων
1. Η παροχή εκπαίδευσης σε ελεγκτές εναέριας κυκλο−
φορίας, καθώς και η σχετική διαδικασία αξιολόγησης,
πιστοποιούνται από την Εθνική Εποπτική Αρχή.
2. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης αφορούν την τεχνική
και επιχειρησιακή επάρκεια και καταλληλότητα για δι−
οργάνωση εκπαιδευτικών µαθηµάτων, όπως προβλέπε−
ται στο σηµείο 1 του παραρτήµατος ΙV.
3. Οι αιτήσεις πιστοποίησης από υποψηφίους εκ−
παιδευτικούς φορείς που έχουν τον κύριο χώρο επι−
χειρήσεων και την έδρα τους, εφόσον υπάρχει, εντός
της Ελληνικής Επικράτειας, υποβάλλονται στην Εθνική
Εποπτική Αρχή.
Η Εθνική Εποπτική Αρχή εκδίδει πιστοποιητικά, όταν ο
υποψήφιος εκπαιδευτικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις
που προβλέπονται στο σηµείο 1 του παραρτήµατος IV.
Είναι δυνατόν να εκδίδονται πιστοποιητικά για κάθε
τύπο εκπαίδευσης, ή σε συνδυασµό µε άλλες υπηρεσί−
ες αεροναυτιλίας, στα οποία ο τύπος εκπαίδευσης και
ο τύπος υπηρεσίας αεροναυτιλίας πιστοποιούνται ως
δέσµη υπηρεσιών.
4. Στα πιστοποιητικά καθορίζονται επακριβώς οι πλη−
ροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο 2 του παραρ−
τήµατος IV.
5. Η Εθνική Εποπτική Αρχή παρακολουθεί τη συµµόρ−
φωση προς τις απαιτήσεις και τους όρους που προ−
σαρτώνται στα πιστοποιητικά. Εάν διαπιστώσει ότι ο
κάτοχος πιστοποιητικού δεν πληροί πλέον τις εν λόγω
απαιτήσεις ή όρους λαµβάνει ενδεδειγµένα µέτρα τα
οποία µπορούν να περιλαµβάνουν ανάκληση του πι−
στοποιητικού.
6. Η Εθνική Εποπτική Αρχή αναγνωρίζει κάθε πιστο−
ποιητικό που εκδίδεται νοµίµως σε άλλο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12
Ιατρικά πιστοποιητικά
1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται από αρµόδιο
ιατρικό φορέα ή από ιατρικούς εξεταστές οι οποίοι είναι
εγκεκριµένοι από την Εθνική Εποπτική Αρχή.
2. Η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών είναι συνεπής
προς τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι της σύµβασης
του Σικάγου για τη ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία και τις
απαιτήσεις που ορίζονται στο έγγραφο του Eurocontrol

Άρθρο 14
Εξασφάλιση συµµόρφωσης προς τα πρότυπα επάρκειας
1. Προκειµένου να εξασφαλίζονται τα επίπεδα επάρκει−
ας που είναι απαραίτητα για να εκτελούν τα καθήκοντα
τους οι Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σύµφωνα µε
υψηλά πρότυπα ασφαλείας, η Εθνική Εποπτική Αρχή
εξασφαλίζει την εποπτεία και την παρακολούθηση της

4

Proslipsis.gr
Employ and Education
_________________________

εκπαίδευσής τους.
Τα καθήκοντα της περιλαµβάνουν:
α) την έκδοση και ανάκληση των αδειών, ειδικοτήτων
και καταχωρίσεων για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η
αντίστοιχη εκπαίδευση και αξιολόγηση στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων της Εθνικής Εποπτικής Αρχής.
β) τη διατήρηση και αναστολή των ειδικοτήτων και
των καταχωρίσεων, τα δικαιώµατα των οποίων ασκού−
νται υπ’ ευθύνη της Εθνικής Εποπτικής Αρχής.
γ) την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων.
δ) την έγκριση των εκπαιδευτικών µαθηµάτων, των
προγραµµάτων εκπαίδευσης σε µονάδα και των κανονι−
σµών επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού µονάδος.
ε) την έγκριση εξεταστών επάρκειας ή των αξιολο−
γητών επάρκειας.
στ) την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εκπαι−
δευτικού συστήµατος, και
ζ) την καθιέρωση κατάλληλων µηχανισµών προσφυγής
και κοινοποίησης.
2. Η Εθνική Εποπτική Αρχή παρέχει τις δέουσες πλη−
ροφορίες και αµοιβαία συνδροµή στις Εθνικές Εποπτι−
κές Αρχές των λοιπών κρατών µελών, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρµογή του παρόντος,
ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν την ελεύθερη κυ−
κλοφορία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εντός
της Κοινότητας.
3. Η Εθνική Εποπτική Αρχή µεριµνά για την τήρηση
βάσης δεδοµένων, η οποία περιέχει τα στοιχεία για τις
ικανότητες όλων των κατόχων αδείας που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητά της και για τις ηµεροµηνίες ισχύος
των καταχωρίσεών τους. Προς το σκοπό αυτόν, οι επι−
χειρησιακές µονάδες των φορέων παροχής υπηρεσιών
αεροναυτιλίας τηρούν αρχεία σχετικά µε τις ώρες που
κάθε κάτοχος αδείας εργαζόµενος στη µονάδα πράγ−
µατι απασχολήθηκε στους τοµείς, στην οµάδα τοµέων ή
στις θέσεις εργασίας, διαβιβάζουν δε τα δεδοµένα αυτά
στην Εθνική Εποπτική Αρχή, εφόσον ζητηθούν.
4. Η Εθνική Εποπτική Αρχή εγκρίνει τους κατόχους
αδείας που έχουν δικαίωµα να ασκούν καθήκοντα εξε−
ταστή επάρκειας ή αξιολογητή επάρκειας για εκπαίδευ−
ση σε µονάδα και συνεχή εκπαίδευση. Η έγκριση ισχύει
επί τριετία, µε δυνατότητα ανανέωσης.
5. Η Εθνική Εποπτική Αρχή διενεργεί τακτικά έλεγχο
των εκπαιδευτικών φορέων, για να εξασφαλίζει ουσι−
αστική συµµόρφωση µε τα πρότυπα που καθορίζονται
στο παρόν διάταγµα.
Επιπλέον του τακτικού ελέγχου, η Εθνική Εποπτική
Αρχή µπορεί να πραγµατοποιεί επιτόπιες επισκέψεις,
για να ελέγχει την ουσιαστική εφαρµογή και τη συµµόρ−
φωση µε τα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν.
6. Η Εθνική Εποπτική Αρχή µπορεί να αναθέσει, εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει, τα καθήκοντα ελέγχου και τις
επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου σε αναγνωρισµένους οργανισµούς, οι
οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 550/2004.
7. Η Εθνική Εποπτική Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπα−
ϊκή Επιτροπή έκθεση για την εφαρµογή της Οδηγίας
2006/23/EC και του παρόντος έως τις 17 Μαΐου 2011 και
στη συνέχεια ανά τριετία.
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2. Σε περιπτώσεις που κάτοχος άδειας που εξεδόθη
σε άλλο κράτος µέλος ασκεί τα εκ της αδείας απορ−
ρέοντα δικαιώµατα στην Ελληνική Επικράτεια, έχει το
δικαίωµα να ανταλλάσσει την άδειά του µε άδεια που
εκδίδει η Εθνική Εποπτική Αρχή, χωρίς να επιβάλλονται
πρόσθετοι όροι.
3. Προκειµένου να χορηγήσει την καταχώριση µονά−
δας που έχει ζητηθεί, η Εθνική Εποπτική Αρχή απαιτεί
να πληροί ο υποψήφιος τους ειδικούς όρους που συνο−
δεύουν την εν λόγω καταχώριση, µε προσδιορισµό της
µονάδας, του τοµέα ή της θέσης εργασίας.
Όταν καταρτίζει το πλαίσιο εκπαίδευσης µονάδας,
ο εκπαιδευτικός φορέας λαµβάνει δεόντως υπόψη τις
κτηθείσες ικανότητες και την πείρα του υποψηφίου.
4. Η Εθνική Εποπτική Αρχή εγκρίνει και εκδίδει αιτιο−
λογηµένη απόφαση σχετικά µε το πλαίσιο εκπαίδευσης
µονάδας, που περιέχει την προτεινόµενη εκπαίδευση]
για τον υποψήφιο, το αργότερο εντός έξι εβδοµάδων
από την υποβολή των δικαιολογητικών. Στις αποφάσεις
της, η Εθνική εποπτική Αρχή εξασφαλίζει την τήρηση
των αρχών της αµεροληψίας και της αναλογικότητας.
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Άρθρο 16
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατά−
ξεις του παρόντος διατάγµατος από Ελεγκτή Εναέριας
Κυκλοφορίας, η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας,
µετά από ενηµέρωση του φορέα παροχής υπηρεσιών
εναέριας κυκλοφορίας δύναται να αναστείλει προσωρι−
νά την άδεια, τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις του
ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.
Η προσωρινή αυτή αναστολή µπορεί να διαρκέσει έως
ότου εκλείψουν οι συνθήκες ή αιτίες που οδήγησαν σε
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος. Το διάστηµα
της προσωρινής αναστολής δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους έξι µήνες. Το διάστηµα όµως αυτό των έξι µηνών,
ειδικά για την περίπτωση µη ύπαρξης ιατρικού πιστο−
ποιητικού, µπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3)
µήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν κριθεί αδύνατο
να προσκοµισθεί το ιατρικό πιστοποιητικό εντός του
αρχικού διαστήµατος των έξι µηνών.
Κατά τη διάρκεια της αναστολές ο ελεγκτής εναέριας
κυκλοφορίας, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η
άδεια, οι ειδικότητες και οι καταχωρίσεις, λόγω αδυνα−
µίας γλωσσικής επάρκειας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
που προβλέπονται στο παρόν, είτε στην ελληνική, είτε
στην αγγλική γλώσσα, είτε και στις δύο, οφείλει να
εκπαιδευτεί και στη συνέχεια να επανεξετασθεί, ούτως
ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αδυναµίες αυτές
έχουν εκλείψει. Σε περίπτωση δε προσωρινής αναστο−
λής, λόγω µη ύπαρξης ιατρικού πιστοποιητικού, ο ελε−
γκτής εναέριας κυκλοφορίας οφείλει να το προσκοµίσει
εντός του ως άνω αναφερόµενου διαστήµατος.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, εντός του ανωτέρου
διαστήµατος, ότι οι αδυναµίες γλωσσικής επάρκειας έχουν
εκλείψει ή ότι το ιατρικό πιστοποιητικό έχει προσκοµισθεί,
τότε παύει η προσωρινή αναστολή και η Εθνική Εποπτική
Αρχή θέτει σε ισχύ πάλι την άδεια, τις ειδικότητες και τις
καταχωρίσεις του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση που παρέλθει το διάστηµα της προ−
σωρινής αναστολής και δεν έχουν εκλείψει οι συνθήκες
ή αιτίες, που οδήγησαν σε παραβάσεις των διατάξεων
του παρόντος, η Εθνική Εποπτική Αρχή, κατόπιν αιτιο−
λογηµένης απόφασής της, ανακαλεί οριστικά την άδεια
του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.
2. Η άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι δυ−
νατόν να ανακαλείται από την Εθνική Εποπτική Αρχή
Αεροναυτιλίας µε αιτιολογηµένη απόφασή της, κατόπιν
εισήγησης του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας
Κυκλοφορίας σε περίπτωση που ο ελεγκτής εναέρι−
ας κυκλοφορίας έχει επιδείξει βαριά αµέλεια κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.
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Άρθρο 15
Αµοιβαία αναγνώριση των αδειών των ελεγκτών
εναέριας κυκλοφορίας
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, η Εθνική Εποπτι−
κή Αρχή αναγνωρίζει την άδεια και τις σχετικές ειδι−
κότητες, καταχωρίσεις ειδικοτήτων και καταχωρίσεις
γλωσσικής επάρκειας, που εκδίδονται από την Εθνι−
κή Εποπτική Αρχή άλλου κράτους µέλους βάσει της
Οδηγίας 2006/23/EC, καθώς και το συνοδευτικό ιατρικό
πιστοποιητικό, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν ηλικία
τουλάχιστον 21 ετών.
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Άρθρο 17
Μεταβατικές ρυθµίσεις
Ειδικά για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που
υπηρετούσαν την 17.05.2008 και προς το σκοπό της το
πρώτον χορήγησης κοινοτικής άδειας ελεγκτή εναέριας
κυκλοφορίας, το διάστηµα των έξι µηνών για την περί−
πτωση µη χορήγησης ιατρικού πιστοποιητικού ή έλλει−
ψης πιστοποίησης γλωσσικής επάρκειας που προβλέπει
το άρθρο 16 παρ. 1 εδ. β΄ και γ΄ του παρόντος, µπορεί
να παραταθεί έως συνολικά δύο (2) έτη από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Μέχρις ότου οι εν λόγω ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας αναπληρώσουν την έλλειψη στο
πρόσωπό τους είτε του ιατρικού πιστοποιητικού είτε
της γλωσσικής επάρκειας ή και των δύο, η άδειά τους
θεωρείται ανασταλείσα.
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Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος τα παραρτήµατα τα οποία έχουν ως
ακολούθως:

Απαιτήσεις αρχικής εκπαίδευσης για ελεγκτές εναέ−
ριας κυκλοφορίας
Με την αρχική εκπαίδευση εξασφαλίζεται όχι οι
µαθητευόµενοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πλη−
ρούν τουλάχιστον τους στόχους βασικής εκπαίδευσης
και εκπαίδευσης ειδικότητας, όπως περιγράφονται
στα έγγραφα του Eurocontrol «Guidelines for air traffic
controller Common Core Content Initial Training», έκδοση
της 10.12.2004, ούτως ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυ−
κλοφορίας να είναι σε θέση να χειρίζονται την εναέρια
κυκλοφορία µε ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.
Η αρχική εκπαίδευση καλύπτει τα ακόλουθα θέµατα:
αεροπορικό δίκαιο, διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας,
που συµπεριλαµβάνει διαδικασίες για συνεργασία µε−
ταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τοµέα, µετεωρολογία,
αεροναυτιλία, αεροσκάφη και θεωρία πτήσης, που συ−
µπεριλαµβάνει συνεννόηση µεταξύ ελεγκτή εναέριας
κυκλοφορίας και χειριστή, ανθρώπινος παράγοντας,
εξοπλισµός και συστήµατα, επαγγελµατικό περιβάλ−
λον, ασφάλεια και καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας,
συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας, ασυνήθεις καταστά−
σεις και καταστάσεις ανάγκης, συστήµατα µειωµένης
απόδοσης, γλωσσικές γνώσεις, που συµπεριλαµβάνει
φρασεολογία ραδιοτηλεφωνίας.
Τα θέµατα διδάσκονται κατά τρόπο ώστε οι υποψήφιοι
να προετοιµάζονται για τους διάφορους τύπους υπηρε−
σιών εναέριας κυκλοφορίας και να τονίζονται οι πλευρές
ασφαλείας. Η αρχική εκπαίδευση περιλαµβάνει θεω−
ρητικά και πρακτικά µαθήµατα, συµπεριλαµβανοµένης
της προσοµοίωσης, η δε διάρκεια της καθορίζεται στα
εγκεκριµένα σχέδια αρχικής εκπαίδευσης. Με τις απο−
κτηθείσες ικανότητες εξασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος
µπορεί να θεωρηθεί ικανός να χειρίζεται καταστάσεις
πολύπλοκης και πυκνής κυκλοφορίας, και διευκολύνεται
η µετάβαση στην εκπαίδευση σε µονάδα. Η επάρκεια
του υποψηφίου µετά την αρχική εκπαίδευση αξιολο−
γείται µε κατάλληλες εξετάσεις ή βάσει συστήµατος
συνεχούς αξιολόγησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Προδιαγραφές αδειών
Οι άδειες που εκδίδονται από την εθνική εποπτική
αρχή δυνάµει του παρόντος τηρούν τις ακόλουθες προ−
διαγραφές:
1. Αναγραφόµενα λεπτοµερή στοιχεία
1.1. Αναγράφονται στην άδεια τα ακόλουθα λεπτοµερή
στοιχεία, σηµειώνονται δε µε αστερίσκο τα στοιχεία
εκείνα που πρέπει να µεταφράζονται στα αγγλικά:
α) Ονοµασία του κράτους ή της αρχής έκδοσης της
άδειας (µε έντονους µαύρους χαρακτήρες).
β) Τίτλος της άδειας (µε πολύ έντονους µαύρους χα−
ρακτήρες).
γ) Αύξων αριθµός της άδειας, µε αραβικούς αριθµούς,
τον οποίο έχει δώσει η αρχή έκδοσης της άδειας.
δ) Πλήρες όνοµα κατόχου (και µε λατινικούς χαρακτή−
ρες εάν η εθνική γλώσσα δεν χρησιµοποιεί λατινικούς
χαρακτήρες).
ε) Ηµεροµηνία γεννήσεως,
στ) Ιθαγένεια του κατόχου,
ζ) Υπογραφή του κατόχου,
η) Πιστοποίηση της ισχύος και εξουσιοδότηση του
κατόχου να ασκεί δικαιώµατα αντίστοιχα της άδειας,
η οποία θα αναφέρει:
i) τις ειδικότητες, τις καταχωρίσεις ειδικοτήτων, τις
καταχωρίσεις γλωσσικής επάρκειας, τις καταχωρίσεις
εκπαιδευτή και τις καταχωρίσεις µονάδας,
ii) την ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης,
iii) τις ηµεροµηνίες λήξης της ισχύος τους.
θ) Υπογραφή του υπαλλήλου που εκδίδει την άδεια
και ηµεροµηνία έκδοσής της.
ι) Σφραγίδα της αρχής έκδοσης της άδειας.
1.2. Η άδεια πρέπει να συνοδεύεται από εν ισχύ ιατρικό
πιστοποιητικό.
2. Υλικό
Χρησιµοποιείται χαρτί αρίστης ποιότητας ή άλλο κα−
τάλληλο υλικό, τα δε στοιχεία που απαριθµούνται στο
ανωτέρω σηµείο 1 πρέπει να είναι ευανάγνωστα.
3. Χρώµα
3.1. Οσάκις χρησιµοποιείται οµοιόχρωµο υλικό για όλες
τις σχετικές µε την αεροπορία άδειες που εκδίδει η
εθνική εποπτική αρχή, το χρώµα αυτό είναι το λευκό.
3.2. Οσάκις οι σχετικές µε την αεροπορία άδειες που
εκδίδει η εθνική εποπτική αρχή φέρουν διακριτική χρω−
µατική σήµανση, το χρώµα της άδειας ελεγκτή εναέριας
κυκλοφορίας είναι το κίτρινο.
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ΜΕΡΟΣ Β
Απαιτήσεις εκπαίδευσης σε µονάδα
για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Στα προγράµµατα εκπαίδευσης σε µονάδα αναπτύσ−
σονται λεπτοµερώς οι απαιτούµενες διαδικασίες και το
αναγκαίο χρονοδιάγραµµα που επιτρέπουν την εφαρµο−
γή των διαδικασιών της µονάδας στην τοπική περιοχή,
υπό την εποπτεία εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης.
Το εγκεκριµένο πρόγραµµα περιλαµβάνει ενδείξεις
όλων των στοιχείων του συστήµατος αξιολόγησης
των ικανοτήτων, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται
οι εργασιακές ρυθµίσεις, η αξιολόγηση της προόδου
και οι εξετάσεις, καθώς και διαδικασίες κοινοποίησης
στην εθνική εποπτική αρχή. Η εκπαίδευση σε µονάδα
µπορεί να περιλαµβάνει ορισµένα στοιχεία της αρχι−
κής εκπαίδευσης τα οποία προσιδιάζουν στις εγχώριες
συνθήκες.
Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη µονάδα καθορίζεται
στο πλαίσιο εκπαίδευσης µονάδας. Οι απαιτούµενες
ικανότητες θα αξιολογούνται µε κατάλληλες εξετάσεις
ή σύστηµα συνεχούς αξιολόγησης, από εγκεκριµένους
εξεταστές ή αξιολογητές επάρκειας, οι οποίοι κρίνουν
µε ουδετερότητα και αντικειµενικότητα. Για το σκοπό
αυτόν, η εθνική εποπτική αρχή δηµιουργεί µηχανισµούς
προσφυγής, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιη µεταχείριση
των υποψηφίων.
ΜΕΡΟΣ Γ
Απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης
για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Οι καταχωρίσεις ειδικότητας και µονάδας στις άδει−
ες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας διατηρούνται
σε ισχύ µέσω εγκεκριµένης συνεχούς εκπαίδευσης, η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α
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οποία συνίσταται σε εκπαίδευση για να διατηρηθούν οι
ικανότητες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, επα−
ναληπτικά µαθήµατα, εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και,
ανάλογα µε την περίπτωση, γλωσσική εκπαίδευση.
Η συνεχής εκπαίδευση αποτελείται από θεωρητικά
και πρακτικά µαθήµατα, µαζί µε προσοµοίωση. Για το
σκοπό αυτόν, ο εκπαιδευτικός φορέας καταρτίζει κανο−
νισµούς επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού µονά−
δος, όπου αναπτύσσονται λεπτοµερώς οι διαδικασίες,
η επάνδρωση και το χρονοδιάγραµµα που χρειάζονται
για την παροχή κατάλληλης συνεχούς εκπαίδευσης και
για την απόδειξη των ικανοτήτων. Τα σχέδια αυτά επα−
νεξετάζονται και εγκρίνονται τουλάχιστον ανά τριετία.
Η διάρκεια της συνεχούς εκπαίδευσης αποφασίζεται
ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες των ελεγκτών
εναέριας κυκλοφορίας που εργάζονται στη µονάδα,
ιδίως ενόψει αλλαγής ή προγραµµατισµένης αλλαγής
διαδικασιών ή εξοπλισµού, ή ενόψει των συνολικών απαι−
τήσεων διαχείρισης της ασφάλειας. Τα προσόντα κάθε
ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας αξιολογούνται δεόντως
τουλάχιστον ανά τριετία. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών
αεροναυτιλίας διασφαλίζει την εφαρµογή µηχανισµών
που εξασφαλίζουν τη δίκαιη µεταχείριση των κατόχων
αδείας των οποίων η ισχύς των καταχωρίσεων δεν µπο−
ρεί να παραταθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Οι απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας του άρθρου 8,
εφαρµόζονται για τη χρήση τόσο φρασεολογίας, όσο
και απλής γλώσσας. Για να θεωρηθεί ότι πληροί τις
απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας, ο υποψήφιος για
άδεια ή ο κάτοχος αδείας αξιολογείται και πρέπει να
επιδείξει συµµόρφωση τουλάχιστον µε το επιχειρη−
σιακό επίπεδο (επίπεδο 4) της κλίµακας διαβάθµισης
γλωσσικής επάρκειας, που περιγράφεται στο παρόν
παράρτηµα.
Οι οµιλητές που έχουν γλωσσική επάρκεια:
α) επικοινωνούν αποτελεσµατικά σε αποκλειστικά φω−
νητικές (τηλεφωνικές/ραδιοτηλεφωνικές) και πρόσωπο
µε πρόσωπο καταστάσεις.
β) επικοινωνούν επί κοινών, συγκεκριµένων και εργα−
σιακών θεµάτων µε ακρίβεια και σαφήνεια.
γ) χρησιµοποιούν κατάλληλες επικοινωνιακές στρα−
τηγικές για την ανταλλαγή µηνυµάτων και για την
αναγνώριση και την άρση παρανοήσεων (π.χ. έλεγχος,
επιβεβαίωση ή διευκρίνιση πληροφοριών) σε γενικό ή
εργασιακό πλαίσιο.
δ) χειρίζονται επιτυχώς και µε σχετική άνεση τις γλωσ−
σικές προκλήσεις που θέτει µια περιπλοκή ή απρόσµενη
τροπή των γεγονότων, η οποία συµβαίνει στο πλαίσιο
συνήθους κατάστασης εργασίας ή καθήκοντος επικοι−
νωνίας µε το οποίο είναι κανονικά εξοικειωµένοι, και
ε) χρησιµοποιούν διάλεκτο ή προφορά που είναι κα−
τανοητή από την αεροναυτική κοινότητα.
Κλίµακα διαβάθµισης γλωσσικής επάρκειας:
Προεπιχειρησιακό, στοιχειώδες
και προστοιχειώδες επίπεδο.
1. Επίπεδο προστοιχειώδες
α. Προφορά: Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώ−
τερο του στοιχειώδους επιπέδου.
β. ∆οµή: Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο
του στοιχειώδους επιπέδου.
γ. Λεξιλόγιο: χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώ−
τερο του στοιχειώδους επιπέδου.
δ. Ευχέρεια λόγου: χρήση της γλώσσας σε επίπεδο
κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.
ε. Κατανόηση: χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώ−
τερο του στοιχειώδους επιπέδου.
στ. Ανταπόκριση: χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κα−
τώτερο τον στοιχειώδους επιπέδου.
2. Επίπεδο στοιχειώδες

α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθµός και ο το−
νισµός επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από την πρώτη
γλώσσα ή τοπικές ιδιοµορφίες και συνήθως παρεµβάλ−
λονται στην ευχέρεια κατανόησης.
β. ∆οµή: Επιδεικνύει µόνον περιορισµένο έλεγχο µε−
ρικών απλών αποστηθισµένων δοµών και γραµµατικής
και των προτάσεων.
γ. Λεξιλόγιο: Περιορισµένο φάσµα λεξιλογίου, που
αποτελείται µόνον από µεµονωµένες λέξεις και απο−
µνηµονευµένες φράσεις.
δ. Ευχέρεια λόγου: Μπορεί να αρθρώσει πολύ µικρές,
αποµονωµένες, αποµνηµονευµένες λέξεις, µε συχνές
παύσεις και συµπληρώσεις που διασπούν το λόγο, για
την αναζήτηση εκφράσεων και την άρθρωση λιγότερο
οικείων λέξεων.
ε. Κατανόηση: Η κατανόηση περιορίζεται σε αποµονω−
µένες, αποµνηµονευµένες φράσεις, όταν αρθρώνονται
προσεκτικά και αργά.
στ. Ανταπόκριση: Ο χρόνος απόκρισης είναι βραδύς,
και η απόκριση συχνά ακατάλληλη. Η απόκριση περιο−
ρίζεται σε απλή συνοµιλία ρουτίνας.
3. Προεπιχειρησιακό επίπεδο
α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθµός και ο το−
νισµός, επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές
ιδιοµορφίες και συχνά παρεµβάλλονται στην ευχέρεια
κατανόησης.
β. ∆οµή: Οι βασικές δοµές της γραµµατικής και των
προτάσεων που συνδέονται µε προβλέψιµες καταστά−
σεις δεν είναι πάντοτε καλά ελεγχόµενες. Τα λάθη συ−
χνά παρεµβάλλονται στο νόηµα.
γ. Λεξιλόγιο: Το φάσµα του λεξιλογίου και η ακρίβεια
είναι συχνά επαρκή για επικοινωνία σε κοινά, συγκεκρι−
µένα ή εργασιακά θέµατα, αλλά το φάσµα είναι περιο−
ρισµένο και η επιλογή των λέξεων συχνά ακατάλληλη.
Συχνά υπάρχει αδυναµία επιτυχούς παράφρασης, όταν
υπάρχει έλλειψη λεξιλογίου.
δ. Ευχέρεια λόγου: Εκφέρει τµήµατα λόγου, αλλά η
διατύπωση και οι παύσεις είναι συχνά ακατάλληλες. Οι
δισταγµοί ή η βραδύτητα της επεξεργασίας του λόγου
µπορεί να εµποδίσουν την αποτελεσµατική επικοινωνία.
Οι συµπληρώσεις µερικές φορές διασπούν το λόγο.
ε. Κατανόηση: Η κατανόηση είναι συχνά ακριβής σε
κοινά, συγκεκριµένα και εργασιακά θέµατα, όταν η
χρησιµοποιούµενη προφορά ή ποικιλία είναι επαρκώς
κατανοητή για τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Ενδέχεται
να υπάρχει έλλειψη κατανόησης της περιπλοκής της
γλώσσας ή της κατάστασης ή της απρόσµενης τροπής
των γεγονότων.
στ. Ανταπόκριση: Οι αποκρίσεις είναι ενίοτε άµεσες,
κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Μπορεί να αρ−
χίσει και να διατηρήσει τη συνοµιλία µε εύλογη άνεση
σε οικεία θέµατα και προβλέψιµες καταστάσεις. Γενικώς
ανεπαρκής στην αντιµετώπιση απρόσµενης τροπής των
γεγονότων.
Κλίµακα διαβάθµισης γλωσσικής επάρκειας:
Επιχειρησιακό, εκτεταµένο και άριστο επίπεδο
4. Επιχειρησιακό επίπεδο
α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθµός και ο το−
νισµός επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές
ιδιοµορφίες, αλλά µόνον µερικές φορές παρεµβάλλονται
στην ευχέρεια κατανόησης.
β. ∆οµή: Οι βασικές δοµές της γραµµατικής και των
προτάσεων χρησιµοποιούνται δηµιουργικά και είναι συ−
νήθως καλά ελεγχόµενες. Ενδέχεται να υπάρξουν λάθη,
ιδίως σε ασυνήθεις ή απρόσµενες περιστάσεις, αλλά
σπανίως παρεµβάλλονται στο νόηµα.
γ. Λεξιλόγιο: Το φάσµα του λεξιλογίου και η ακρίβεια
είναι συνήθως επαρκή για αποτελεσµατική επικοινωνία
σε κοινά, συγκεκριµένα και εργασιακά θέµατα. Μπορεί
συχνά να γίνεται επιτυχής χρήση παραφράσεων, όταν
υπάρχει έλλειψη λεξιλογίου σε ασυνήθεις ή απρόσµενες
περιστάσεις.
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δ. Ευχέρεια λόγου: Εκφέρει τµήµατα λόγου µε κα−
τάλληλο ρυθµό. Ενδέχεται να υπάρχει περιστασιακή
απώλεια της ευχέρειας λόγου κατά τη µετάβαση από
επαναλαµβανόµενες ή στερεότυπες φράσεις σε αυθόρ−
µητη ανταπόκριση, αλλά αυτό δεν εµποδίζει την απο−
τελεσµατική επικοινωνία. ∆υνατότητα περιορισµένης
χρήσης δεικτικών ή συνδετικών στοιχείων της οµιλίας.
Οι συµπληρώσεις δεν διασπούν το λόγο.
ε. Κατανόηση: Η κατανόηση είναι µάλλον ακριβής
σε κοινά, συγκεκριµένα και εργασιακά θέµατα, όταν η
χρησιµοποιούµενη προφορά ή ποικιλία είναι επαρκώς
κατανοητά για τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Όταν ο
οµιλητής αντιµετωπίζει περιπλοκή της γλώσσας ή της
κατάστασης ή απρόσµενη τροπή των γεγονότων, η
κατανόηση µπορεί να είναι βραδύτερη ή να απαιτεί
στρατηγικές αποσαφήνισης.
στ. Ανταπόκριση: Oι αποκρίσεις είναι συνήθως άµε−
σες, κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Αρχίζει
και διατηρεί τη συνοµιλία, ακόµη και στην αντιµετώπι−
ση απρόσµενης τροπής των γεγονότων. Αντιµετωπίζει
κατάλληλα τις φαινοµενικές παρανοήσεις µε, έλεγχο,
επιβεβαίωση ή αποσαφήνιση.
5. Εκτεταµένο επίπεδο
α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθµός και ο
τονισµός, αν και επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα
ή τοπικές ιδιοµορφίες, σπανίως παρεµβάλλονται στην
ευχέρεια κατανόησης.
β. ∆οµή: Οι βασικές δοµές της γραµµατικής και των
προτάσεων είναι συνεχώς καλά ελεγχόµενες. Επιχει−
ρείται η χρήση πολύπλοκων δοµών, αλλά µε λάθη που
κάποιες φορές παρεµβάλλονται στο νόηµα.
γ. Λεξιλόγιο: Το φάσµα του λεξιλογίου και η ακρίβεια
είναι επαρκή για αποτελεσµατική επικοινωνία σε κοινά,
συγκεκριµένα και εργασιακά θέµατα. Συνεχής και επιτυ−
χής χρήση παραφράσεων. Το λεξιλόγιο µερικές φορές
περιέχει ιδιωµατισµούς.
δ. Ευχέρεια λόγου: Ικανότητα οµιλίας επί µακρόν µε
σχετική άνεση για οικεία θέµατα, αλλά µπορεί να µην
υπάρχει διακύµανση της ροής του λόγου για λόγους
ύφους. ∆υνατότητα χρήσης κατάλληλων δεικτικών ή
συνδετικών στοιχείων της οµιλίας.
ε. Κατανόηση: Η κατανόηση είναι ακριβής σε κοινά,
συγκεκριµένα και εργασιακά θέµατα και µάλλον ακρι−
βής, όταν ο οµιλητής αντιµετωπίζει περιπλοκή της
γλώσσας ή της κατάστασης ή απρόσµενη τροπή των
γεγονότων. ∆υνατότητα κατανόησης ενός φάσµατος
ποικιλιών της οµιλίας (διάλεκτο ή/ και προφορά) ή νο−
ηµατικών πλαισίων.
στ. Ανταπόκριση: Οι αποκρίσεις είναι άµεσες, κατάλ−
ληλες και παρέχουν πληροφορίες. ∆ιαχειρίζεται απο−
τελεσµατικά τη σχέση οµιλητή/ ακροατή.
6. Άριστο Επίπεδο
α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθµός και ο
τονισµός, αν και επηρεάζονται ενδεχοµένως από την
πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιοµορφίες, σχεδόν ποτέ δεν
παρεµβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης.
β. ∆οµή: Οι βασικές και πολύπλοκες δοµές τόσο της
γραµµατικής, όσο και των προτάσεων είναι συνεχώς
καλά ελεγχόµενες.
γ. Λεξιλόγιο: Το φάσµα του λεξιλογίου και η ακρίβεια
είναι επαρκή για αποτελεσµατική επικοινωνία σε µια
ευρεία ποικιλία οικείων και µη οικείων θεµάτων. Το λε−
ξιλόγιο περιέχει ιδιωµατισµούς, εννοιολογικές αποχρώ−
σεις και είναι ευπροσάρµοστο στα διάφορα νοηµατικά
πλαίσια.
δ. Ευχέρεια λόγου: Ικανότητα οµιλίας επί µακρόν µε
φυσική, αβίαστη ροή. ∆ιακύµανση της ροής του λόγου
για λόγους ύφους, π.χ. για να τονιστεί ένα σηµείο. Αυ−
θόρµητη χρήση κατάλληλων δεικτικών και συνδετικών
στοιχείων της οµιλίας.
ε. Κατανόηση: Η κατανόηση είναι συνεχώς ακριβής σε
όλα σχεδόν τα πλαίσια και περιλαµβάνει κατανόηση των
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γλωσσικών και πολιτιστικών λεπτών διακρίσεων.
στ. Ανταπόκριση: Ανταποκρίνεται µε άνεση σε όλες
σχεδόν τις καταστάσεις. Είναι ευπροσάρµοστος στις
λεκτικές και µη λεκτικές νύξεις και αποκρίνεται σε αυ−
τές αναλόγως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
1. Η τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 13 πρέπει να αποδεικνύεται µε στοιχεία ότι οι
εκπαιδευτικοί φορείς έχουν το κατάλληλο προσωπικό
και εξοπλισµό και λειτουργούν εντός περιβάλλοντος
κατάλληλου για την παροχή της εκπαίδευσης που
απαιτείται για την απόκτηση ή τη διατήρηση άδειας
εκπαιδευόµενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και
άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Ειδικότερα, οι
εκπαιδευτικοί φορείς:
α) διαθέτουν αποτελεσµατική δοµή διαχείρισης και
επαρκές προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και πείρα
προκειµένου να παρέχουν εκπαίδευση σύµφωνα µε τα
πρότυπα που ορίζει το παρόν.
β) διαθέτουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, εξοπλισµό
και καταλύµατα που αντιστοιχούν στο είδος της παρε−
χόµενης εκπαίδευσης.
γ) γνωστοποιούν τη µεθοδολογία που θα ακολουθή−
σουν για να καθορίσουν λεπτοµερώς το περιεχόµενο,
την οργάνωση και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών µαθη−
µάτων, τα σχέδια εκπαίδευσης σε µονάδα και τους κα−
νονισµούς επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού µονά−
δος. Η εν λόγω µεθοδολογία θα περιλαµβάνει τον τρόπο
διοργάνωσης των εξετάσεων ή των αξιολογήσεων. Για
τις εξετάσεις που αφορούν την αρχική εκπαίδευση, συ−
µπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης προσοµοίωσης,
τα προσόντα των εξεταστών πρέπει να αναφέρονται
λεπτοµερώς.
δ) αποδεικνύουν ότι διαθέτουν σύστηµα διαχείρισης
της ποιότητας προκειµένου να παρακολουθείται η κα−
ταλληλότητα και η συµµόρφωση µε τα συστήµατα και
τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι οι παρεχόµενες
υπηρεσίες εκπαίδευσης ανταποκρίνονται προς τα πρό−
τυπα του παρόντος.
ε) αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονοµικούς
πόρους για την πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης σύµ−
φωνα µε τα πρότυπα που ορίζονται στο παρόν και ότι
οι δραστηριότητες έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη
ανάλογα µε τη φύση της παρεχόµενης εκπαίδευσης.
2. Στα πιστοποιητικά αναγράφονται:
α) η εθνική εποπτική αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό
β) ο υποψήφιος (όνοµα και διεύθυνση)
γ) ο τύπος υπηρεσιών που πιστοποιούνται
δ) δήλωση της συµµόρφωσης του υποψηφίου προς
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο
ε) η ηµεροµηνία εκδόσεως και η περίοδος ισχύος του
πιστοποιητικού.
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Άρθρο 18
Έναρξη Ισχύος
1) Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε
άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.
2) Θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το παρόν Προε−
δρικό ∆ιάταγµα εξακολουθούν να ρυθµίζονται από την
υπάρχουσα Νοµοθεσία.
3) Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 17.5.2008,
πλην εκείνων που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων,
οι οποίες ισχύουν από τη δηµοσίευσή του και το άρθρο
8, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 17.05.2010.
Στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
∆ιατάγµατος.
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Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΟΥΚΑ −Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ
Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝIKHΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆ΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ
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