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H ΑΟΡΑ καλεί όλους τους φίλους της Γεν Αεροπορίας να κινητοποιηθούν. Πείτε στην ΥΠΑ τις απόψεις
σας. Αν συμφωνείτε με τις απόψεις της ΑΟΡΑ να το πείτε. Αν έχετε άλλη άποψη, πάλι να το πείτε. Να
μην μείνετε σιωπηλοί και απαθείς. Αρκεί ένα απλό e-mail στο οποίο θα αναφερετε (α) ποιός είστε (β)
ότι συμφωνείτε με τις απόψεις της ΑΟΡΑ (αν συμφωνείτε) ή ποιές απόψεις έχετε.
Συγκεκριμένα κάθε χειριστής και κάθε εταιρεία αεροπορικού ενδιαφέροντος, πρέπει εντός 2 ημερών
και μέχρι το αργότερο το πρωί της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου να αποστείλει επιστολή στην ΥΠΑ στο
d11c@hcaa.gr με την άποψή του «Περί του καθορισμού των τελών πρακτικής σε πτήση
εξέταση», συμμετέχοντας έτσι στην δημόσια διαβούλευση που η ΥΠΑ διοργανώνει.
Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ypa.gr και πιο συγκεκριμένα στο
http://www.ypa.gr/content/index.asp?tid=637, όπου αναφέρεται:
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκπόνησε σχέδιο υπουργικής απόφασης περι «Τροποποίησης
απόφασης περί καθορισμού τελών πρακτικής σε πτήση εξέτασης».
Το ως άνω κείμενο το θέτει σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ληφθούν υπόψιν σχόλια
ενδιαφερομένων φορέων και φυσικών προσώπων.
Τα σχόλια δύναται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της Υπηρεσίας, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση d11c@hcaa.gr από την 27η Δεκεμβρίου 2011 έως και την 16η Ιανουαρίου
2012.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενιαία άποψη. Σας ζητάμε να υποστηρίξετε την πρόταση της AOPA
Hellas η οποία έχει ήδη αποσταλεί στην ΥΠΑ και Υπουργείο ΥΜΔ. Την παραθέτουμε:

Προς την Διοικητή ΥΠΑ, κα Φώφη Παπαδημητροπούλου
Fax 2108944279, Email governor@hcaa.gr
Υπόψη: Δ11/Γ Fax 2108947112 Email d11c@hcaa.gr
Κοιν : Υπουργό ΥΜΔ, Κο Μαυρουδή Βορίδη Fax 210 6508024
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Για την Δημόσια Διαβούλευση με θέμα : «Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού τελών
πρακτικής σε πτήση εξέτασης»
Σχετικό: ΥΠΑ Δ11/Γ/27000/10992/11-7-2007
Σχετικό: ΑΟΡΑ Hellas: 051/2011
Η ΑΟΡΑ Hellas με προσωπική παράσταση της Προέδρου και του Αντιπροέδρου της στην Διοικητή της
ΥΠΑ αλλά και με επιστολή της, καταδίκασε την αύξηση κόστους στα παράβολα που ορίζεται με την
διυπουργική απόφαση Δ11/Γ/27000/10992/11-7-2007 και φθάνει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 600 %
(εξακόσια τοις εκατό)!
Με την σημερινή εξέλιξη όπου η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκπόνησε σχέδιο υπουργικής
απόφασης περί «Τροποποίησης της απόφασης περί καθορισμού τελών πρακτικής εξέτασης»
προτείνοντας νέες χαμηλότερες τιμές παραβόλων, καθώς επίσης την θέτει σε δημόσια διαβούλευση,
η ΑΟΡΑ Hellas συγχαίρει την Διοικητή της ΥΠΑ κα Παπαδημητροπούλου, διότι κατάλαβε την ουσία
του προβλήματος και είχε το θάρρος να δώσει τις κατάλληλες εντολές για να την επίλυση του.
Σήμερα όλοι συμφωνούμε ότι η υπάρχουσα κατάσταση πρέπει να διορθωθεί «προκειμένου και ο
αεροπορικός χώρος να διευκολυνθεί αλλά και το Δημόσιο συμφέρον να μην θιγεί». Προτείνουμε οι
αυξήσεις Τελών Πρακτικής σε Πτήση Εξέτασης των α και β κατηγοριών να μην φτάνουν το 120%
όπως διαμορφώνονται με την νέα πρόταση της ΥΠΑ, άλλα να περιοριστεί στην παρακάτω πρόταση:

α.

β.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρακτική σε πτήση εξέταση για έκδοση/περιοδικό έλεγχο
ικανότητας πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων και
ελικοπτέρων (PPL)
Πρακτική σε πτήση εξέταση για έκδοση/περιοδικό έλεγχο
ικανότητας πτυχίου επαγγελματία χειριστή για τάξη /
τύπο (αεροπλάνα και ελικόπτερα) (CPL)

ΤΙΜΗ
? 70

? 80

κα Διοικητή,
η σημερινή οικονομική συγκυρία καθιστά της πρόταση της AOPA Hellas πολύ λογική και σας ζητάμε
να την αποδεχτείτε, εκπροσωπεί δε τις απόψεις των 550 ιδιωτών χειριστών – μελών της, καθώς και
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των 9 εταιρικών μελών της, τα οποία είναι οι μεγαλύτερες Σχολές εκπαίδευσης της Ελλάδας.
Με εκτίμηση
Γιούλη Καλαφάτη
Πρόεδρος ΑΟΡΑ Hellas
info@aopa.gr
www.aopa.gr
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