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KANONIΜΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ ΆΓΔΗΑ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ (ΑΓΔΗΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ )
ΑΛΔΞΗΠΣΩΣΟΤ ΠΛΑΓΗΑ
1. ΓΔΝΗΚΑ
ε πεξηόδνπο πνπ ε Δπηηξνπή Αιεμηπησηηζκνύ Πιαγηάο (ΔΑΠ) ζα θαζνξίδεη , ζα δηεμάγνληαη γξαπηέο,
πξνθνξηθέο θαη πξαθηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ απόθηεζε πξώηνπ πηπρίνπ θαηεγνξίαο ΠΛ (άδεηα απόδεημεο εκπεηξίαο)
ηθαλόηεηνο πηήζεο αιεμηπηώηνπ πιαγηάο, αιιά θαη όισλ ησλ ππνινίπσλ αλαβαζκίζεσλ ( Πηιόηνπ, Πξνρσξεκέλνπ
Πηιόηνπ, ρεηξηζηή δηζέζηνπ). Δάλ ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ππάξρεη πηζαλόηεηα ην πξαθηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ λα
κελ γίλεη ηόηε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ζσκαηείν λα αλαβάιεη ηελ εμεηαζηηθή θαη λα εηδνπνηήζεη εγθαίξσο ηνπο
εκπιεθόκελνπο (ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο λσξίηεξα) γηα ηελ αλαβνιή γλσζηνπνηώληαο ηνπο ηελ λέα εκεξνκελία
δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ (ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηα επόκελα 2 ζαββαηνθύξηαθα) .
Σελ δηελέξγεηα εμεηάζεσλ ζα ηελ αλαιακβάλεη, θαηόπηλ εγθξίζεσο από ηελ ΔΑΠ, όπνην ζσκαηείν επηζπκεί θαη
κπνξεί λα ζπγθεληξώλεη γηα θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν ην ειάρηζην 15 (δεθαπέληε) ππνςεθίνπο πξνο εμέηαζε από
ηνπο αζιεηέο ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ ή άιισλ ζσκαηείσλ.
Σν ζσκαηείν πνπ επηζπκεί λα δηεμάγεη εμεηάζεηο ππνςεθίσλ πηιόησλ, ζα θάλεη αίηεζε ζηελ ΔΑΠ ηνπιάρηζηνλ έλα
κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο, θαη ζηελ αίηεζε ζα αλαθέξεη ηελ πηζαλή εκεξνκελία δηεμαγσγήο εμεηάζεσλ,
ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ησλ γξαπηώλ, πξνθνξηθώλ θαη πξαθηηθώλ εμεηάζεσλ, ην πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ νλνκαζηηθά,
θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ εμεηαζηώλ.
Σνπνζεζία εμεηάζεσλ γξαπηώλ, πξνθνξηθώλ θαη πξαθηηθώλ.
Σν ζσκαηείν πνπ δηνξγαλώλεη ηηο εμεηάζεηο ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη γηα ηελ παξαθάησ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.
Να ππάξρεη μερσξηζηόο ρώξνο γηα ηελ γξακκαηεία, έλαο γξήγνξνο εθηππσηήο (κε εθεδξηθό κειάλη) ή θσηνηππηθό
κεράλεκα, ιεπθό ραξηί Α4, ζηπιό θαη ηειεθσληθή ζύλδεζε (πξναηξεηηθά) γηα ηληεξλεη.
Ο ρώξνο γηα ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή εμέηαζε λα είλαη επαξθήο κε γξαθεία θαη θαζίζκαηα.
Ζ απνγείσζε γηα ηνπο ππνςήθηνπο Πηιόηνπο θαη Πεπεηξακέλνπο Πηιόηνπο θαη Υεηξηζηέο Γηζέζηνπ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ
400 κ. πςνκεηξηθή δηαθνξά κε ηελ πξνζγείσζε, θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο Πηιόηνπο Λέζρεο ηνπιάρηζηνλ 200 κ., έηζη
ώζηε λα ππάξρεη πάληα αζθαιέο ύςνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελαέξηαο εμέηαζεο. Ζ απνγείσζε λα είλαη επξύρσξε θαη
κε ηνπιάρηζηνλ 2 αλεκνύξηα. ηελ απνγείσζε θαη ηελ πξνζγείσζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλεκόκεηξν γηα ηελ κέηξεζε
έληαζεο ηνπ αλέκνπ. Ζ πξνζγείσζε λα είλαη κεγάιε θαη αζθαιήο ρσξίο εκπόδηα γύξσ ηεο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη
αζθαιήο πξνζγείσζε ζηνλ πην αξράξην πηιόην θαη κε 2 αλεκνύξηα ηνπιάρηζηνλ λα δείρλνπλ ηελ δηεύζπλζε ηνπ
αλέκνπ.
Ζ δηνξγάλσζε πξναηξεηηθά κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ππνςήθηνπο πξόρεηξν γεύκα θαη λεξό.
Γηθαηνινγεηηθά ππνςεθίσλ πηιόησλ θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο είλαη ε θαηνρή αεξαζιεηηθήο ηαπηόηεηαο ηεο ΔΛ.Α.Ο. ε
πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ ΔΛ.Α.Ο. ηόηε ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη αιιά
ε απόθηεζε ηνπ δηπιώκαηνο ή ε αλαβάζκηζε ζα ηζρύεη από ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο αεξαζιεηηθήο ηαπηόηεηαο.
Σα ζσκαηεία ζα ζηέιλνπλ ηελ Βεβαίσζε νινθιήξσζεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηνπο
ππνςεθίνπο ΠΛ, θαη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ αλάινγα ην επίπεδό ηνπ κέρξη 5 εκέξεο λσξίηεξα (κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή θαμ) ζηελ ΔΑΠ (e-mail: eap@hellenic-paragliding.gr), ππνγξακκέλα θαη ζθξαγηζκέλα
όπσο πξνβιέπεηαη.
Οη παξαπάλσ αηηήζεηο θαη ε βεβαίσζε νινθιήξσζεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ΔΑΠ (hellenicparagliding.gr) θαη επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα Α’.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνύλ όιεο ηηο ππνρξεσηηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο αηηήζεηο αλάινγα κε
ην επίπεδν ηνπο.
Δίλαη επζύλε ηνπ ζσκαηείνπ λα ειέγμεη εάλ ν ππνςήθηνο πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο κε
βάζε ηηο αηηήζεηο γηα ην θάζε επίπεδν. Σν ζσκαηείν νθείιεη επίζεο λα ειέγρεη:
- Δάλ ε εθπαίδεπζε ηνπ ππνςεθίνπ νινθιεξώζεθε ζσζηά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ
- Δάλ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην logbook ηνπ ππνςεθίνπ ζσζηά νη ώξεο πηήζεηο
- Δάλ νη ώξεο πηήζεηο ηνπ ππνςεθίνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο γηα ην θάζε επίπεδν
Δηδηθά νη ππνςήθηνη Υεηξηζηέο Γηζέζηνπ πνπ θαηέρνπλ άδεηα επηπέδνπ Π πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη θαη 2
εκεξνινγηαθά έηε από ηελ εκεξνκελία πνπ απέθηεζαλ ην δίπισκα ηνπο, κε δπλαηόηεηα απόθιηζεο ελόο κήλα εάλ δελ
έρεη πξνγξακκαηηζζεί εμεηαζηηθή γηα ην επόκελν εμάκελν ε νπνία λα θαιύπηεη ηε αξρηθή πξνϋπόζεζε ρξόλνπ.
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Πιήζνο εμεηαδνκέλσλ & ηξόπνη πιεξσκήο παξάβνινπ
Ζ ΔΑΠ κέζα ζε 10 κέξεο ζα πξέπεη λα απαληήζεη θαη λα θνηλνπνηήζεη ζε όια ηα ζσκαηεία κε δξαζηεξηόηεηα
αιεμηπησηηζκνύ πιαγηάο ηελ δηεμαγσγή εμεηάζεσλ.
Σν ζσκαηείν πνπ δηνξγαλώλεη ηηο εμεηάζεηο θαηόπηλ ηεο θνηλνπνίεζεο απηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δερηεί θαη
άιινπο ππνςεθίνπο γηα έθδνζε λέαο άδεηαο ή αλαβάζκηζεο θαζώο θαη επαλεμέηαζεο κε κέγηζην αξηζκό ζπλνιηθά
ηνπο ηξηάληα.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη όζνη έρνπλ νινθιεξώζεη ηνλ αληίζηνηρν θύθιν καζεκάησλ , κε αλαγλσξηζκέλν
από ηελ Τ.Π.Α. θαη ηελ ΔΛ.Α.Ο. εθπαηδεπηή / ζρνιή θαη εθ’ όζνλ δειώζνπλ ζπκκεηνρή κέζσ ηεο αεξνιέζρεο ζηελ
νπνία αλήθνπλ κε ηε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηή ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ππνςεθίσλ).
Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα 45 € γηα θάζε επίπεδν άδεηαο θαη ζα θαιύπηεη έμνδα εμεηάζεσλ θαη
έθδνζεο αδεηώλ θαη ην νπνίν ζα πξνθαηαβάιεηε πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ εθ’ όζσλ ην
ζσκαηείν ην δεηήζεη. Σν ζσκαηείν πνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή ηνπ πνζνύ
εμεηάζεσλ από ηνλ ίδην ακέζσο κόιηο εθδειώζεη ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο.
Α ) ε πεξίπησζε πνπ ν εμεηαδόκελνο δελ παξεπξεζεί ην παξάβνιν θξαηείηαη γηα ηελ επόκελε εμεηαζηηθή.
Β ) ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ επόκελε
εμεηαζηηθή νξίδεηαη ζηα 15 €.
Γ ) Οη πηιόηνη πνπ θαηέρνπλ παιαηόηεξν πηπρίν ΔΠ απηόκαηα κπνξνύλ λα δεηήζνπλ κέζσ ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο ηελ
επέθηαζε ηνπ ζε ΠΛ ρσξίο εμεηάζεηο θαη ρσξίο επηπιένλ ρξήκαηα.
.
Δ) ΔΞΔΣΑΣΔ
Οη εμεηαζηέο ζα είλαη ηξεηο ( 3 ) ζηνλ αξηζκό θαη έλαο αλαπιεξσκαηηθόο θαη νπσζδήπνηε εθπαηδεπηέο
αλαγλσξηζκέλνη από ηελ Τ.Π.Α. νη νπνίνη ζα νξίδνληαη από ην ζσκαηείν πνπ δηνξγαλώλεη ηηο εμεηάζεηο αιιά ηελ
ηειηθή έγθξηζε ζα ηελ έρεη ε ΔΑΠ. Σν ζσκαηείν πνπ δηνξγαλώλεη ηηο εμεηάζεηο ζα πξνηείλεη ηνλ έλα (1) εθ ησλ ηξηώλ
εμεηαζηώλ πνπ ζα αλήθεη ζηελ δύλακε ηνπ ζσκαηείνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζηελ δύλακή ηνπ εθπαηδεπηή
κπνξεί λα πξνηείλεη απηόλ κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη.
ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζα παξεπξίζθεηαη νπσζδήπνηε έλα κέινο ηεο ΔΑΠ (ή θαη’ εμαίξεζε ζε εηδηθέο
πεξηπηώζεηο ζα νξίδεηαη άηνκν εθηόο ΔΑΠ) ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ ζσζηή θαη νκαιή δηελέξγεηα ησλ
εμεηάζεσλ θαζνξίδνληαο ην πξόγξακκα εμεηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμεηαζηέο θαη ην ζσκαηείν. Δπίζεο ζα
εθδίδεη ηηο γξαπηέο εξσηήζεηο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηόκαηεο επηινγήο εξσηήζεσλ πνπ ζα έρεη ζηνλ
ππνινγηζηή, εθείλε ηελ ζηηγκή.
Σ) ΔΞΔΣΑΔΗ
Οη εμεηαζηέο κπνξνύλ λα ειέγρνπλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ηα log books ησλ εμεηαδνκέλσλ γηα λα
επηβεβαηώλνπλ όηη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ζύκθσλα κε ηηο αηηήζεηο ηνπο.
Ε) ΔΞΔΣΑΔΗ ΥΔΗΡΗΣΩΝ ΓΗΘΔΗΩΝ
Οη εμεηάζεηο γηα ΥΓ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο ππόινηπεο εμεηάζεηο. Θα γίλνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα
ζαββαηνθύξηαθν αλα έηνο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθό ζεκηλάξην από εθπαηδεπηέο. Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζα
αλαθνηλώλεηαη εγθαίξσο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ηα έμνδα ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ εηζεγεηώλ / εμεηαζηώλ. Οη
ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αίηεζε κε ηηο
ππνγξαθέο εθπαηδεπηνύ θαη ζσκαηείνπ.
2. ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
Ζ ύιε
πνπ ζα ηζρύεη κέρξη λεώηεξεο απόθαζεο ηεο ΔΑΠ ζα είλαη νη εξσηήζεηο / απαληήζεηο πνπ είλαη
δεκνζηεπκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Π. (www.hellenic-paragliding.gr) κε πνιιαπιέο απαληήζεηο κε επηινγή
αλάινγε γηα θάζε επίπεδν. Οη εθπαηδεπόκελνη πξνκεζεύνληαη ηελ ύιε απηή από ηελ ζρνιή ηνπο.
Οη εξσηήζεηο ζα είλαη 25 ηνλ αξηζκό κε βαζκνύο επηηπρίαο θάζε εξώηεζεο ην +6, θαη απνηπρίαο ην -6. Θα πξέπεη
λα απαληεζεί ηνπιάρηζην ην 65% ηνπ άξηζηα πνπ είλαη νη 150 βαζκνί ήηνη 97,5 γηα λα ζεσξεζεί ην γξαπηό
επηηπρέο.
3. ΠΡΟΦΟΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε είλαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εμεηαζηώλ όπνπ κε ηελ εκπεηξία ηνπο
αληηιακβάλνληαη ηε θύζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ππνβάινπλ,
ζπκβνπιεπόκελνη όκσο
γεληθέο θαηεπζύλζεηο πνπ ε ΔΑΠ ζα ηνπο ππνδεηθλύεη. Δάλ θάπνηνο εθπαηδεπηήο /
εμεηαζηήο έρεη εμεηαδόκελν καζεηή ηνπ ηόηε ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε δελ ζα ζπκκεηέρεη θαη ε αμηνιόγεζε ζα γίλεηαη
από ηνπο άιινπο εμεηαζηέο κε ζύκθσλε γλώκε. Δπίζεο θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη από ηνπο
εμεηαζηέο έιεγρνο ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ εμεηαδνκέλνπ.
4. ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΔΞΔΣΑΔΗ
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Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξαθηηθώλ εμεηάζεσλ νη εμεηαζηέο νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηνλ εμνπιηζκό ησλ εμεηαδνκέλσλ. Όια
ηα αιεμίπησηα θαη ηα εθεδξηθά πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα από νξγαληζκό αλαγλσξηζκέλν από ηελ FAI / CIVL, θαη
λα ηεξνύληαη νη νδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη επίζεο λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εθεδξηθό αιεμίπησην, θξάλνο, ζπζθεπή αζύξκαηεο
επηθνηλσλίαο (vhf), θάζηζκα κε πξνζηαζία πιάηεο, ζύζηεκα επηηάρπλζεο θαη ππνδήκαηα βνπλνύ (κπνηάθηα).
Οη ππνςήθηνη ΠΛ πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε αιεμίπησηα πηζηνπνηεκέλα σο LTF 1, LTF 1-2, EN A, EN B ή κε αλάινγε
πηζηνπνίεζε άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ από ηελ FAI/CIVL νξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο.
Οη ππνςήθηνη Π πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε αιεμίπησηα πηζηνπνηεκέλα σο LTF 1, LTF 1-2, LTF 2, EN A, EN B, EN C ή
κε αλάινγε πηζηνπνίεζε άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ από ηελ FAI/CIVL νξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο.
Οη ππνςήθηνη ΠΠ πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε αιεμίπησηα πηζηνπνηεκέλα σο LTF 1, LTF 1/2, LTF 2, EN A, EN B, EN C
ή κε αλάινγε πηζηνπνίεζε άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ από ηελ FAI/CIVL νξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο.
Οη ππνςήθηνη Υεηξηζηέο Γηζέζηνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε δηζέζηα αιεμίπησηα πηζηνπνηεκέλα σο LTF 1, LTF 1/2, EN
A, EN B ή κε αλάινγε πηζηνπνίεζε άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ από ηελ FAI/CIVL νξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο.
ηε
πξαθηηθή εμέηαζε ζα δεηνύληαη ηα παξαθάησ (κε ην όξν πξναηξεηηθά ελλνείηαη όηη ν εμεηαζηήο κπνξεί
πξναηξεηηθά θαη αλ θξίλεη ό ίδηνο ζσζηό λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεηηθνύ ρεηξηζκνύ):
Α . ΠΗΛΟΣΟ ΛΔΥΖ (ΠΛ )
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Να θάλεη ζσζηή απνγείσζε γηα θάζε επηρεηξνύκελν ζηόρν (δει. ζρνηλάθηα ηελησκέλα, έιεγρνο ησλ
ηκάλησλ, ζσζηή ζηάζε απνγείσζεο, νκαιή κεηάβαζε από ηξέμηκν ζε πέηαγκα, όρη πήδεκα ζην θάζηζκα
θιπ).
Να θάλεη θιείζηκν απηηώλ (big ears).
Να θάλεη ζηαζεξέο ζηξνθέο 90 θαη 180 κνηξώλ.
Να θάλεη ειεγρόκελεο αξηζηεξέο θαη δεμηέο ζηξνθέο 360 κνηξώλ κε big ears.
Να θάλεη αλάζηξνθε απνγείσζε (reverse) έρνληαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ αιεμίπησηνπ κε ζσζηνύο θαη
αζθαιείο ρεηξηζκνύο.
Να θάλεη ζσζηέο πξνζγεηώζεηο κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή.
Να έρεη δείμεη όηη έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά αλεκνπόξνπ θαη θαηαλόεζε ηεο εθπαίδεπζεο.

Β . ΠΗΛΟΣΟ (Π)
1. Να θάλεη είζνδν θαη έμνδν από big ears, Β stall (πξναηξεηηθά), κπξνζηηλό & αζύκκεηξν θιείζηκν (πξναηξεηηθά)
θαη από ηηο 2 πιεπξέο θαη ζπεηξνεηδή βύζηζε (spiral).
2. Να ρξεζηκνπνηεί ηελ επηηάρπλζε κόλε ηεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε big ears.
3. Να πξνζγεηώλεηαη ζην ρώξν απνγείσζεο (top landing) όηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.
4. Να έρεη δείμεη όηη έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά αλεκνπόξνπ θαη θαηαλόεζε ηεο εθπαίδεπζεο.
Όια ηα παξαπάλσ θαη επηπιένλ ε ζπγθέληξσζε 160 βαζκώλ ζε πεξίνδν 12 κελώλ ζηνλ Παλειιήλην Αγώλα
Πηιόησλ Λέζρεο (Leonardo) ζε δηάζηεκα 2 εηώλ από ηηο εμεηάζεηο
Γ . ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΟ

ΠΗΛΟΣΟ (ΠΠ)

1. Να θάλεη είζνδν θαη έμνδν από big ears, Β stall, κπξνζηηλό & αζύκκεηξν θιείζηκν (πξναηξεηηθά) θαη από ηηο 2
πιεπξέο θαη ζπεηξνεηδή βύζηζε (spiral).
2. Να ρξεζηκνπνηεί ηελ επηηάρπλζε κόλε ηεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε big ears.
3. Να πξνζγεηώλεηαη ζην ρώξν απνγείσζεο (top landing) όηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.
4. Να είλαη ζε ζέζε λα θάλεη δπλακηθή πηήζε.
5. Να έρεη δείμεη όηη έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά αλεκνπόξνπ θαη θαηαλόεζε ηεο εθπαίδεπζεο.
1.

Όια ηα άλσ θαη επηπιένλ 2 πηήζεηο άλσ ησλ 40 ρικ ζε αγώλεο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ FAI cat.2
εληόο δηαζηήκαηνο 2 εηώλ από ηελ εκεξνκελία εμεηάζεσλ ή ζπγθέληξσζε 500 βαζκώλ εληόο ελόο έηνπο

4

ζηνλ Παλειιήλην Αγώλα Απνζηάζεσλ Leonardo εληόο 2 εηώλ από ηηο εμεηάζεηο. Δλλαιαθηηθά ζα κπνξεί
λα παξνπζηάζεη logbook (κε ππνγξαθέο εθπαηδεπηνύ) πνπ λα επηβεβαηώλεη ηα όζα πξνβιέπεη ν
θαλνληζκόο εθπαίδεπζεο. Σα tracklog ησλ πηήζεσλ όκσο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα εαλ δεηεζνύλ από
ηελ ΔΑΠ. Ο ππνςήθηνο Π ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη GPS θαη λα απνζεθεύεη ηηο πηήζεηο
ηνπ.
.
Γ. ΥΔΗΡΗΣΖ ΓΗΘΔΗΟΤ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Να θάλεη 3 πηήζεηο κε επηβάηε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ.
Να θάλεη θιείζηκν απηηώλ (big ears).
Να θάλεη ζηαζεξέο ζηξνθέο 90 θαη 180 κνηξώλ.
Να θάλεη ηνπιάρηζηνλ 1 αλάζηξνθε απνγείσζε (reverse) έρνληαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ αιεμίπησηνπ
κε ζσζηνύο θαη αζθαιείο ρεηξηζκνύο.
Να θάλεη ζσζηέο πξνζγεηώζεηο κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή.
Nα έρεη ζπκπιεξώζεη 2 εκεξνινγηαθά έηε θαη 100 ώξεο πηήζεο από ηελ εκέξα πνπ απέθηεζε ην Π.
Να έρεη δείμεη όηη έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά αλεκνπόξνπ θαη θαηαλόεζε ηεο εθπαίδεπζεο.

5. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Α ) ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο-α απνηύρεη ζε έλα ή θαη ζε δύν ζθέιε εθ ησλ ηξηώλ (γξαπηά, πξνθνξηθά,
πξαθηηθή) ζηελ επόκελε εμεηαζηηθή ζηελ νπνία ζα δειώζεη ζπκκεηνρή ζα εμεηαζηεί κόλν ζε απηά θαη όρη ζε όια εθ
όζνλ ην επηζπκεί.
Β ) Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα ζπληάζζνληαη ζε έληππε θόξκα από ηνπο εμεηαζηέο αλαιπηηθά γηα θάζε
επηηπρία ηνπ εμεηαδόκελνπ θαη ζα παξαδίδεηαη ζηνλ ππεύζπλν ηεο ΔΑΠ ν νπνίνο ζα θαηαζέηεη ζηελ ΔΑΠ ηνλ πιήξε
θάθειν ηεο εμεηαζηηθήο ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα ηνλ θαηαζέηεη ζηελ ΔΛΑΟ γηα ελεκέξσζε ηνπ κεηξώνπ
αζιεηώλ.
Σνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό ησλ εμεηάζεσλ ε δηνξγάλσζε ζα ηνλ θνηλνπνηεί ζηελ ΔΑΠ.
Γ) Θα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο απνηίκεζε ζην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ. Οη ππνςήθηνη είηε πέηπραλ είηε όρη πξέπεη λα
ελεκεξώλνληαη από ηνπο εμεηαζηέο γηα ηνπο ιόγνπο ησλ απνηειεζκάησλ.
Γ) Γηπιώκαηα.
Σα ζσκαηεία πνπ δηνξγαλώλνπλ εμεηάζεηο ζα ζπγθεληξώλνπλ όια ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηελ έθδνζε
δηπισκάησλ (Ολνκαηεπώλπκν θαη ζηα ιαηηληθά, εκ. γέλλεζεο, νκάδα άηκαηνο θαη θσηνγξαθία). Μεηά ην ηέινο ησλ
εμεηάζεσλ ζα δίλνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζηελ ΔΑΠ καδί κε 5 επξώ γηα θάζε άηνκν (πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηα 45 πνπ
πιήξσζε αξρηθά).

Δπηηξνπή Αιεμηπησηηζκνύ Πιαγηάο

Παράρτημα Α’
Αηηήζεηο εμεηαδνκέλσλ – Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ

EΠΙΣΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΣΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΓΙΑ
ΑΘΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
επίπεδο Π.Λ.

Με ηελ παξνύζα αίηεζε, αηηνύκε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ππνςήθηνπ _______________________________, πνπ αλήθεη ζην ζσκαηείν
_____________________________________, ζηηο εμεηάζεηο γηα έθδνζε θαη αλαβάζκηζε αδεηώλ απόδεημεο εκπεηξίαο (δηπισκάησλ), πνπ ζα γίλεη
_________________________________ από ____/____/_______ έσο ____/____/_______ . Ο εμεηαδόκελνο ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα άδεηα
επηπέδνπ Πηιόηνπ Λέζρεο (Π.Λ.)
Σηνηρεία ππνςεθίνπ
Ολνκαηεπώλπκν
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Έλαξμε βαζηθήο εθπαίδεπζεο (κήλαο & έηνο)
Οινθιήξσζε βαζηθήο εθπαίδεπζεο (κήλαο & έηνο)
Σρνιή θαη εθπαηδεπηήο
Δθπαίδεπζε πέξαλ ηεο βαζηθήο (πεξηγξαθή, δηάξθεηα,
ζρνιή, εθπαηδεπηήο, εκεξνκελίεο).
Σε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο
Τνπνζεζία & εκεξνκελία πξνεγνύκελεο εμέηαζεο
Πξαθηηθά
Γξαπηά
Πξνθνξηθά

Δπηηπρήο εμέηαζε ζε (βάιηε X όπνπ ρξεηάδεηαη)

Η ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ κε γθξη ρξώκα είλαη ππνρξεσηηθή

Με ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο απηήο ν εθπαηδεπηήο βεβαηώλεη όηη ν εμεηαδόκελνο έρεη εθπαηδεπζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό εθπαίδεπζεο ηεο
ΔΛ.Α.Ο. θαη είλαη ηθαλόο :
1.

Να θάλεη ζσζηή απνγείσζε γηα θάζε επηρεηξνύκελν ζηόρν (δει. ζρνηλάθηα ηελησκέλα, έιεγρνο ησλ ηκάλησλ, ζσζηή ζηάζε
απνγείσζεο, νκαιή κεηάβαζε από ηξέμηκν ζε πέηαγκα, ζσζηή είζνδν ζην θάζηζκα θιπ).

2.

Να θάλεη θιείζηκν απηηώλ (big ears).

3.

Να θάλεη ζηαζεξέο ζηξνθέο 90 θαη 180 κνηξώλ.

4.

Να θάλεη ειεγρόκελεο αξηζηεξέο θαη δεμηέο ζηξνθέο 360 κνηξώλ κε big ears.

5.

Να θάλεη αλάζηξνθε απνγείσζε (reverse) έρνληαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ αιεμίπησηνπ.

6.

Να θάλεη ζσζηέο πξνζγεηώζεηο κέζα ζε θύθιν πξνθαζνξηζκέλν από ηνλ Πξνπνλεηή κε αθηίλα όρη κεγαιύηεξε ησλ 20
κέηξσλ.

Δπίζεο βεβαηώλεηαη όηη:
7.

Έρεη ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ 25 πηήζεηο θαη 10 ώξεο πηήζεο από ηελ ζηηγκή πνπ νινθιήξσζε ηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε κε
ηνπιάρηζηνλ 200 κέηξα πςνκεηξηθή δηαθνξά απνγείσζεο - πξνζγείσζεο, εθ ησλ νπνίσλ δύν πηήζεηο ειάρηζηεο δηάξθεηαο 30 ιεπηώλ
πάλσ από ην ύςνο ηνπ ζεκείνπ απνγείσζεο.

8.

Έρεη εκπεηξία απνγείσζεο κε ηαρύηεηα αλέκνπ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 8ρικ/ώξα όπσο επίζεο θαη ζε ηαρύηεηα αλέκνπ κεηαμύ 16 24ρικ/ώξα.

9.

Γλσξίδεη ηνπο θαλόλεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο.

10.

Έρεη δείμεη όηη έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά αλεκνπόξνπ θαη θαηαλόεζε ηεο εθπαίδεπζεο.

Ο Υπεύζπλνο Αδεηώλ & Αζθάιεηαο
(ππνγξαθή)
(όλνκα)

Ο Δθπαηδεπηήο
(ζθξαγίδα ζσκαηείνπ)

(ππνγξαθή)
(όλνκα)
Ηκεξνκελία ____/____/________
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ

EΠΙΣΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΣΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΓΙΑ
ΑΘΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
επίπεδο Π.

Με ηελ παξνύζα αίηεζε, αηηνύκε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ππνςήθηνπ _______________________________, πνπ αλήθεη ζην ζσκαηείν
_____________________________________, ζηηο εμεηάζεηο γηα έθδνζε θαη αλαβάζκηζε αδεηώλ απόδεημεο εκπεηξίαο (δηπισκάησλ), πνπ ζα γίλεη
_________________________________ από ____/____/_______ έσο ____/____/_______ . Ο εμεηαδόκελνο ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα άδεηα
επηπέδνπ Πηιόηνπ (Π.)
Σηνηρεία ππνςεθίνπ
Ολνκαηεπώλπκν
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σρνιή θαη εθπαηδεπηήο
Δθπαίδεπζε πέξαλ ηεο βαζηθήο (πεξηγξαθή, δηάξθεηα,
ζρνιή, εθπαηδεπηήο, εκεξνκελίεο).
Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ SIV (ηνπνζεζία, ζρνιή,
εθπαηδεπηήο, εκεξνκελίεο)
Αγσληζηηθέο εκέξεο ζηε Β’ θαηεγνξία κε βαζκνινγία

Τόπνο

Τόπνο

Τόπνο

Ηκεξ/λία

Ηκεξ/λία

Ηκεξ/λία

Σε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο
Τνπνζεζία & εκεξνκελία πξνεγνύκελεο εμέηαζεο
Πξαθηηθά
Γξαπηά
Πξνθνξηθά

Δπηηπρήο εμέηαζε ζε (βάιηε X όπνπ ρξεηάδεηαη)
Η ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ κε γθξη ρξώκα είλαη ππνρξεσηηθή

Με ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο απηήο ν εθπαηδεπηήο βεβαηώλεη όηη ν εμεηαδόκελνο έρεη εθπαηδεπζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό εθπαίδεπζεο ηεο
ΔΛ.Α.Ο. θαη είλαη ηθαλόο :
1.

Να θάλεη είζνδν θαη έμνδν από big ears, Β stall, αζύκκεηξν κπξνζηηλό θιείζηκν θαη από ηηο 2 πιεπξέο θαη ζπεηξνεηδή βύζηζε (spiral).

2.

Να ρξεζηκνπνηεί ηελ επηηάρπλζε κόλε ηεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε big ears.

3.

Να πξνζγεηώλεηε ζην ρώξν απνγείσζεο (top landing) όηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.

Δπίζεο βεβαηώλεηαη όηη:
4.

Έρεη ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ 80 πηήζεηο από ηελ εκεξνκελία πνπ πήξε ηελ άδεηα Π.Λ., κε ηνπιάρηζηνλ 15 πηήζεηο πάλσ από ην
ύςνο ηεο απνγείσζεο, κε ηνπιάρηζηνλ 15 πηήζεηο κε άλεκν ~ 25 ρικ/ώξα θαη κε ηνπιάρηζηνλ 15 πηήζεηο ζε ζπλζήθεο ζεξκηθώλ.

5.

έρεη θάλεη ηνπιάρηζηνλ 5 πηήζεηο δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 30 ιεπηώλ θαη πάλσ από ην ύςνο ηεο απνγείσζεο θαη λα ζπκπιεξώζεη
ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο πηήζεο από ηελ εκεξνκελία πνπ απέθηεζε ηελ άδεηα Π.Λ.

6.

έρεη θάλεη 2 απνγεηώζεηο κε λελεκία, 2 απνγεηώζεηο κε ελδηάκεζε έληαζε αέξα (15-18 ρικ/ώξα) θαη 2 απνγεηώζεηο κε δπλαηό αέξα
(~25 ρικ/ώξα).

7.

έρεη πεηάμεη ζε 5 δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο.

8.

έρεη 10 πηήζεηο ηνπιάρηζηνλ κε πςνκεηξηθή δηαθνξά 400 κ.

9.

έρεη πεηάμεη ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο από ηόηε πνπ πήξε ηελ άδεηα Π.Λ.

10.

έρεη πεηάμεη κε 3 ηνπιάρηζηνλ ηύπνπο αιεμίπησηνπ.

11.

γλσξίδεη ηνπο θαλόλεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο.

12. έρεη θάλεη 5 ειεγρόκελεο πξνζγεηώζεηο ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν κέζα ζε θύθιν κε αθηίλα πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 κέηξα, όπσο
επίζεο θαη 2 top landings ζε θάζε κία από δύν δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο πηήζεο.
13.

Έρεη ζπγθεληξώζεη 160 βαζκνύο ζε πεξίνδν 12 κελώλ ζηνλ Παλειιήλην Αγώλα Πηιόησλ Λέζρεο (Leonardo) ζε δηάζηεκα 2
εηώλ από ηηο εμεηάζεηο.

14.

Έρεη δείμεη όηη έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά αλεκνπόξνπ θαη θαηαλόεζε ηεο εθπαίδεπζεο.

Ο Υπεύζπλνο Αδεηώλ & Αζθάιεηαο
(ππνγξαθή)
(όλνκα)

Ο Δθπαηδεπηήο
(ζθξαγίδα ζσκαηείνπ)

(ππνγξαθή)
(όλνκα)
Ηκεξνκελία ____/____/________
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ

EΠΙΣΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΣΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΓΙΑ
ΑΘΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
επίπεδο Π.Π.
Με ηελ παξνύζα αίηεζε, αηηνύκε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ππνςήθηνπ _______________________________, πνπ αλήθεη ζην ζσκαηείν
_____________________________________, ζηηο εμεηάζεηο γηα έθδνζε θαη αλαβάζκηζε αδεηώλ απόδεημεο εκπεηξίαο (δηπισκάησλ), πνπ ζα γίλεη
_________________________________ από ____/____/_______ έσο ____/____/_______ . Ο εμεηαδόκελνο ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα άδεηα
επηπέδνπ Πεπεηξακέλνπ Πηιόηνπ (Π.Π.)
Σηνηρεία ππνςεθίνπ
Ολνκαηεπώλπκν
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σρνιή θαη εθπαηδεπηήο
Δθπαίδεπζε πέξαλ ηεο βαζηθήο (πεξηγξαθή, δηάξθεηα,
ζρνιή, εθπαηδεπηήο, εκεξνκελίεο).
Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ SIV (ηνπνζεζία, ζρνιή,
εθπαηδεπηήο, εκεξνκελίεο)
Πηήζεηο απνζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 30 ρικ. ζε αγώλεο
FAI cat.2

Τόπνο

Τόπνο

Ηκεξ/λία

Ηκεξ/λία

Σε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο
Τνπνζεζία & εκεξνκελία πξνεγνύκελεο εμέηαζεο
Πξαθηηθά
Γξαπηά
Πξνθνξηθά

Δπηηπρήο εμέηαζε ζε (βάιηε X όπνπ ρξεηάδεηαη)
Η ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ κε γθξη ρξώκα είλαη ππνρξεσηηθή

Με ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο απηήο ν εθπαηδεπηήο θαη ην ζσκαηείν βεβαηώλνπλ όηη ν εμεηαδόκελνο έρεη εθπαηδεπζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό
εθπαίδεπζεο ηεο ΔΛ.Α.Ο. θαη είλαη ηθαλόο :
2.

Να θάλεη είζνδν θαη έμνδν από big ears, Β stall, αζύκκεηξν κπξνζηηλό θιείζηκν θαη από ηηο 2 πιεπξέο θαη ζπεηξνεηδή βύζηζε (spiral).

3. Να ρξεζηκνπνηεί ηελ επηηάρπλζε κόλε ηεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε big ears.
Να πξνζγεηώλεηε ζην ρώξν απνγείσζεο (top landing) όηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.
Δπίζεο βεβαηώλεηαη όηη:
4.

Έρεη ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ 150 πηήζεηο από ηελ εκεξνκελία πνπ πήξε ηελ άδεηα Π.

5.

Έρεη ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ 50 ώξεο πηήζεσο από ηελ εκεξνκελία πνπ πήξε ηελ άδεηα Π.

6.

Έρεη θάλεη πηήζε απόζηαζεο 20 ρικ θαη λα έρεη θεξδίζεη 500 κέηξα ύςνο πάλσ από ην ζεκείν απνγείσζεο ή λα έρεη ζπκπιεξώζεη
ηνπιάρηζηνλ 15 ώξεο πηήζεο ζε ζπλζήθεο ζεξκηθώλ.

7.

Έρεη θάλεη 2 πηήζεηο άλσ ησλ 40 ρικ ζε αγώλεο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ FAI cat.2 εληόο δηαζηήκαηνο 2 εηώλ από ηελ εκεξνκελία
εμεηάζεσλ ή έρεη ζπγθεληξώζεη 500 βαζκνύο εληόο ελόο έηνπο ζηνλ Παλειιήλην Αγώλα Απνζηάζεσλ Leonardo εληόο 2 εηώλ από ηηο
εμεηάζεηο.

8.

Έρεη πεηάμεη ηνπιάρηζηνλ 80 εκέξεο από ηόηε πνπ πήξε ηελ άδεηα Π.

9.

Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην SIV

10.

Γλσξίδεη ηνπο θαλόλεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο.

11.

Έρεη δείμεη όηη έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά αλεκνπόξνπ θαη θαηαλόεζε ηεο εθπαίδεπζεο.

Ο Υπεύζπλνο Αδεηώλ & Αζθάιεηαο
(ππνγξαθή)
(όλνκα)

Ο Δθπαηδεπηήο
(ζθξαγίδα ζσκαηείνπ)

(ππνγξαθή)
(όλνκα)
Ηκεξνκελία ____/____/________
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ

EΠΙΣΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΣΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΓΙΑ
ΑΘΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
επίπεδο Φειριζηού Διθέζιου
Με ηελ παξνύζα αίηεζε, αηηνύκε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ππνςήθηνπ _______________________________, πνπ αλήθεη ζην ζσκαηείν
_____________________________________, ζηηο εμεηάζεηο γηα έθδνζε θαη αλαβάζκηζε αδεηώλ απόδεημεο εκπεηξίαο (δηπισκάησλ), πνπ ζα γίλεη
_________________________________ από ____/____/_______ έσο ____/____/_______ . Ο εμεηαδόκελνο ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα άδεηα
επηπέδνπ Φεηξηζηή Γηζέζηνπ (Φ.Γ.)
Σηνηρεία ππνςεθίνπ
Ολνκαηεπώλπκν
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σρνιή θαη εθπαηδεπηήο
Δθπαίδεπζε πέξαλ ηεο βαζηθήο (πεξηγξαθή, δηάξθεηα,
ζρνιή, εθπαηδεπηήο, εκεξνκελίεο).
Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ SIV (ηνπνζεζία, ζρνιή,
εθπαηδεπηήο, εκεξνκελίεο)
Ηκεξνκελία θαη ηνπνζεζία απόθηεζεο άδεηαο Π
Σε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο
Τνπνζεζία & εκεξνκελία πξνεγνύκελεο εμέηαζεο
Πξαθηηθά
Γξαπηά
Πξνθνξηθά

Δπηηπρήο εμέηαζε ζε (βάιηε X όπνπ ρξεηάδεηαη)
Η ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ κε γθξη ρξώκα είλαη ππνρξεσηηθή

Με ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο απηήο ν εθπαηδεπηήο θαη ην ζσκαηείν βεβαηώλνπλ όηη ν εμεηαδόκελνο έρεη εθπαηδεπζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό
εθπαίδεπζεο ηεο Υ.Π.Α. θαη είλαη ηθαλόο :
1.

Να θάλεη είζνδν θαη έμνδν από big ears, Β stall, αζύκκεηξν κπξνζηηλό θιείζηκν θαη από ηηο 2 πιεπξέο θαη ζπεηξνεηδή βύζηζε (spiral).

2.

Να ρξεζηκνπνηεί ηελ επηηάρπλζε κόλε ηεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε big ears.

3.

Να πξνζγεηώλεηε ζην ρώξν απνγείσζεο (top landing) όηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.

Δπίζεο βεβαηώλεηαη όηη:
4.

Έρεη ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ 2 εκεξνινγηαθά έηε θαη 100 ώξεο πηήζεσο από ηελ εκεξνκελία πνπ πήξε ηελ άδεηα Π.

5.

Έρεη θάλεη ηνπιάρηζηνλ 10 δηζέζηεο πηήζεηο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ σο ρεηξηζηήο όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό
εθπαίδεπζεο.

6.

Γλσξίδεη ηνπο θαλόλεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο.

7.

Έρεη δείμεη όηη έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά αλεκνπόξνπ θαη θαηαλόεζε ηεο εθπαίδεπζεο.

Ο Υπεύζπλνο Αδεηώλ & Αζθάιεηαο
(ππνγξαθή)
(όλνκα)

Ο Δθπαηδεπηήο
(ζθξαγίδα ζσκαηείνπ)

(ππνγξαθή)
(όλνκα)
Ηκεξνκελία ____/____/________
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