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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ∆ΗΛΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΑΘΛΗΤΗ ΥΠΑΜ  

 
 

ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ  ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος μέλος  της Αερολέσχης Χανίων  
 
..................................... ................................................ .  
 
∆ηλώνω ότι : 
 

1. Συμφωνώ ανεπιφύλακτα  με όλα τα άρθρα του ΦΕΚ 1360Β/2-9-2010 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» της ΥΠΑ/∆2/∆ τον οποίο έχω μελετήσει 
και έχω κατανοήσει τις υποχρεώσεις και ευθύνες που μου απορρέουν σαν χειριστή ΥΠΑΜ. 

2.  Συμφωνώ ανεπιφύλακτα  με τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ  της Αερολέσχης Χανίων τον οποίο έχω μελετήσει, έχω κατανοήσει  και  θα 
εφαρμόζω με πάσα επιμέλεια τις διατάξεις του.  Σε περίπτωση δε που διαφωνώ με άρθρο ή άρθρα του  
θα εκτελώ σύμφωνα με τον κανονισμό και θα αναφέρω την διαφορά μου με ταυτόχρονη πρόταση  αλλαγής, 
στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για οποιανδήποτε αλλαγή.  

3. Συμφωνώ με το  ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ΥΠΑΜ  της Αερολέσχης Χανίων, τους όρους του 
οποίου έχω διαβάσει προσεκτικά και τους οποίους με δικιά μου ευθύνη θα μεταβιβάζω  και στον 
επιβαίνοντα (εφόσον υπάρχει επιβαίνων)  στον οποίο  θα  επιτρέπω την επιβίβαση στην ΥΠΑΜ  μόνο αν 
οι όροι αυτοί γίνονται αποδεκτοί.   

4.  Σαν ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ είμαι υποχρεωμένος να  ελέγξω ΠΡΙΝ την ΠΤΗΣΗ το αεροπλάνο σύμφωνα με το 
MANUALs (Check list) του κατασκευαστή , τα υπάρχοντα σωσίβια / βάρκες και η αποδοχή της πτήσης 
από μένα σημαίνει αποδοχή της κατάστασης του αεροπλάνου ως έχει ( as it is ). 

5. ∆εν θα  επεμβαίνω επί του αεροπλάνου παρά μόνο σε ότι  ο κατασκευαστής προβλέπει  να διενεργεί ο 
χειριστής. Σε περίπτωση  που νομίζω ότι κάτι δεν είναι σωστό είμαι υποχρεωμένος  να ενημερώσω το 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ  και να ακυρώσω την πτήση. 

     
 
 

         Χανιά την ......../........  / ..201..... 
         Ο / Η   

                       ∆ΗΛΩΝ     
 
 
         

  Έλαβε Αντίγραφο     
             Γραφείο Πτήσεων  (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
 
 

   (Υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως ) 
                    (Βεβαίωση για το Γνήσιο της Υπογραφής από αρμόδια  Υπηρεσία) 

     
 
  
       


