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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆' 
∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ &  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 
 

ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ  ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ 

 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος µέλος  της Αερολέσχης Χανίων  
 
..................................... ................................................ .  
 
∆ηλώνω ότι : 
Συµφωνώ ανεπιφύλακτα  µε τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ  τον οποίο έχω µελετήσει 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. 

Συµφωνώ µε το  ισχύον ασφαλιστήριο συµβόλαιο του αεροσκάφους της Αερολέσχης Χανίων µε το οποίο 
πρόκειται να πετάξω, τους όρους του οποίου έχω διαβάσει προσεκτικά και τους οποίους µε δικιά µου ευθύνη 
θα µεταβιβάζω στους επιβαίνοντες στους οποίους  θα  επιτρέπω την επιβίβαση στο αεροσκάφος µόνο αν οι 
όροι αυτοί γίνονται αποδεκτοί.   Σε περίπτωση ατυχήµατος ούτε εγώ ούτε οι συγγενείς µου  ούτε οι 
επιβαίνοντες δεν θα έχουν καµιά απαίτηση από την Αερολέσχη Χανίων  πέραν των προβλεπόµενων από το 
ισχύον ασφαλιστήριο συµβόλαιο , µε το οποίο είναι καλυµµένο το αεροσκάφος και το οποίο γνωρίζω . 

Με δικιά µου ευθύνη θα ενηµερώνοµαι κάθε φορά για τυχόν αλλαγές στους όρους του ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου και στα άρθρα του ισχύοντος κανονισµού ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ &  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΤΗΣΕΩΝ  και µόνο  εφ όσον συµφωνώ θα συµµετέχω στην πτήση. 

      Εφ όσον είµαι ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ είµαι υποχρεωµένος να  ελέγξω ΠΡΙΝ την ΠΤΗΣΗ το αεροπλάνο 
σύµφωνα µε το Check list του κατασκευαστού , τα ΜΗΤΡΩΑ σκάφους / κινητήρα, τα υπάρχοντα σωσίβια / 
βάρκες και η αποδοχή της πτήσης από µένα σηµαίνει αποδοχή της κατάστασης του αεροπλάνου ως έχει ( as 
it is ) και ότι συµβεί θα είναι αποκλειστικά και µόνο δικιάς µου ευθύνης.    

∆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 το γράψω στο έντυπο 
πτήσεων που βρίσκεται επί του αεροπλάνου, να ενηµερώσω το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΤΗΣΕΩΝ  και να ακυρώσω την 
πτήση. 
 
        Χανιά την ......../........  / ..200..... 
         Ο / Η   

                       ∆ΗΛΩΝ             
 
 
 
 
 

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


