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Γενικά
Σε περιόδους που η ΕΑ θα καθορίζει, θα διεξάγονται γραπτές, προφορικές και
πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση πρώτου πτυχίου κατηγορίας Πιλότου Λέσχης
(άδεια απόδειξης εµπειρίας) ικανότητος πτήσης αλεξιπτώτου πλαγιάς, αλλά και όλων
των υπολοίπων αναβαθµίσεων ( Πιλότου, Προχωρηµένου Πιλότου, χειριστή
διθέσιου). Εάν λόγω καιρικών συνθηκών υπάρχει πιθανότητα το πρακτικό µέρος των
εξετάσεων να µην γίνει τότε δίνεται η δυνατότητα στο σωµατείο να αναβάλει την
εξεταστική και να ειδοποιήσει εγκαίρως τους εµπλεκόµενους (τουλάχιστον 3 ηµέρες
νωρίτερα) για την αναβολή γνωστοποιώντας τους την νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής
των εξετάσεων (τουλάχιστον µέσα στα επόµενα 2 σαββατοκύριακα).
Την διενέργεια εξετάσεων θα την αναλαµβάνει, κατόπιν εγκρίσεως από την
ΕΑ, όποιο σωµατείο επιθυµεί και µπορεί να συγκεντρώνει για κάθε εξεταστική
περίοδο το ελάχιστο 3 υποψηφίους προς εξέταση από τους αθλητές του σωµατείου
του ή άλλων σωµατείων.
Το σωµατείο που επιθυµεί να διεξάγει εξετάσεις υποψηφίων πιλότων, θα κάνει
αίτηση στην ΕΑ τουλάχιστον ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής, και στην
αίτηση θα αναφέρει την πιθανή ηµεροµηνία διεξαγωγής εξετάσεων, τον τόπο
διεξαγωγής των γραπτών, προφορικών και πρακτικών εξετάσεων, το πλήθος των
υποψηφίων ονοµαστικά, καθώς και τα ονόµατα των εξεταστών.

Τοποθεσία Εξετάσεων
Το σωµατείο που διοργανώνει τις εξετάσεις θα πρέπει να έχει φροντίσει για
την παρακάτω γραµµατειακή υποστήριξη. Να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για την
γραµµατεία, ένας γρήγορος εκτυπωτής (µε εφεδρικό µελάνι) ή φωτοτυπικό
µηχάνηµα, λευκό χαρτί Α4, στυλό και τηλεφωνική σύνδεση (προαιρετικά) για
ίντερνετ. Ο χώρος για την προφορική και γραπτή εξέταση να είναι επαρκής µε
γραφεία και καθίσµατα.
Η απογείωση για τους υποψήφιους Πιλότους Λέσχης, Πιλότους,
Πεπειραµένους Πιλότους και Χειριστές Διθέσιου να έχει τουλάχιστον 80µ.
υψοµετρική διαφορά µε την προσγείωση, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα ασφαλές ύψος
για την εκτέλεση της εναέριας εξέτασης. Η απογείωση να είναι ευρύχωρη και µε
τουλάχιστον 1 ανεµούριο. Στην απογείωση και την προσγείωση θα πρέπει να υπάρχει
ανεµόµετρο για την µέτρηση έντασης του ανέµου. Η προσγείωση να είναι µεγάλη και
ασφαλής χωρίς εµπόδια γύρω της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής προσγείωση
στον πιο αρχάριο πιλότο και µε 1 ανεµούριο τουλάχιστον να δείχνουν την διεύθυνση
του ανέµου.
Η διοργάνωση προαιρετικά µπορεί να προσφέρει στους υποψήφιους πρόχειρο
γεύµα και νερό.

Δικαιολογητικά υποψηφίων πιλότων και προϋποθέσεις συµµετοχής
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή στις εξετάσεις είναι η κατοχή
αεραθλητικής ταυτότητας της ΚΑΟ. Σε περίπτωση που έχει γίνει κατάθεση των
δικαιολογητικών στην ΚΑΟ τότε ο υποψήφιος µπορεί να συµµετέχει αλλά η
απόκτηση του διπλώµατος ή η αναβάθµιση θα ισχύει από την ηµέρα έκδοσης της
αεραθλητικής ταυτότητας.
Τα σωµατεία θα στέλνουν την Βεβαίωση ολοκλήρωσης βασικής εκπαίδευσης του
υποψηφίου για τους υποψηφίους ΠΛ, και την αίτηση συµµετοχής του υποψηφίου
ανάλογα το επίπεδό του µέχρι 5 ηµέρες νωρίτερα στην ΕΑ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις που
αναγράφονται στις αιτήσεις ανάλογα µε το επίπεδο τους.
Είναι ευθύνη του σωµατείου να ελέγξει εάν ο υποψήφιος πληρεί τις
προϋποθέσεις για συµµετοχή στις εξετάσεις µε βάση τις αιτήσεις για το κάθε επίπεδο.
Το σωµατείο οφείλει επίσης να ελέγχει:
Εάν η εκπαίδευση του υποψηφίου ολοκληρώθηκε σωστά σε συνεργασία µε
τον εκπαιδευτή του
Εάν έχουν καταγραφεί στο logbook του υποψηφίου σωστά οι ώρες πτήσεις
Εάν οι ώρες πτήσεις του υποψηφίου είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις για το
κάθε επίπεδο
Ειδικά οι υποψήφιοι Χειριστές Διθέσιου που κατέχουν άδεια επιπέδου Π
πρέπει να έχουν συµπληρώσει και 2 ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία που
απέκτησαν το δίπλωµα τους, µε δυνατότητα απόκλισης ενός µήνα εάν δεν έχει
προγραµµατισθεί εξεταστική για το επόµενο εξάµηνο η οποία να καλύπτει τη αρχική
προϋπόθεση χρόνου.

Πλήθος εξεταζοµένων και τρόποι πληρωµής παράβολου
Η ΕΑ µέσα σε 10 µέρες θα πρέπει να απαντήσει και να κοινοποιήσει σε όλα τα
σωµατεία µε δραστηριότητα αλεξιπτωτισµού πλαγιάς την διεξαγωγή εξετάσεων.
Το σωµατείο που διοργανώνει τις εξετάσεις κατόπιν της κοινοποίησης αυτής έχει
το δικαίωµα να δεχτεί και άλλους υποψηφίους για έκδοση νέας άδειας ή αναβάθµισης
καθώς και επανεξέτασης µε µέγιστο αριθµό συνολικά τους τριάντα.
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει τον αντίστοιχο κύκλο
µαθηµάτων, µε αναγνωρισµένο από την ΕΑ εκπαιδευτή / σχολή και εφ' όσον
δηλώσουν συµµετοχή µέσω της αερολέσχης στην οποία ανήκουν µε τη έγγραφη
συγκατάθεση του εκπαιδευτή τους (δικαιολογητικά υποψηφίων).
Το παράβολο συµµετοχής ανέρχεται στα 45 € για κάθε επίπεδο άδειας και θα
καλύπτει έξοδα εξετάσεων και έκδοσης αδειών και το οποίο θα προκαταβάλετε πριν
την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων εφ' όσων το σωµατείο το ζητήσει. Το
σωµατείο που ανήκει ο υποψήφιος έχει το δικαίωµα να ζητήσει προκαταβολή του
ποσού εξετάσεων από τον ίδιο αµέσως µόλις εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής.
1. Σε περίπτωση που ο εξεταζόµενος δεν παρευρεθεί το παράβολο κρατείται για
την επόµενη εξεταστική.
2. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις του υποψηφίου, το παράβολο
συµµετοχής του στην επόµενη εξεταστική ορίζεται στα €15.

Εξεταστές
Ο εξεταστής θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αναγνωρισµένος από την ΕΑ και θα
ορίζονται από το σωµατείο που διοργανώνει τις εξετάσεις αλλά την τελική έγκριση
θα την έχει η ΕΑ. Το σωµατείο που διοργανώνει τις εξετάσεις θα προτείνει τον
εξεταστή που θα ανήκει στην δύναµη του σωµατείου ή σε περίπτωση που δεν έχει
στην δύναµή του εκπαιδευτή µπορεί να προτείνει αυτόν µε τον οποίο συνεργάζεται.
Οι εξεταστές µπορούν να ελέγχουν πριν την έναρξη των εξετάσεων τα
logbooksτων εξεταζοµένων για να επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις
συµµετοχής στις εξετάσεις σύµφωνα µε τις αιτήσεις τους.
Στην διαδικασία των εξετάσεων θα παρευρίσκεται οπωσδήποτε ένα µέλος της
ΕΑ (ή κατ' εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις θα ορίζεται άτοµο εκτός ΕΑ) ο οποίος θα
έχει την ευθύνη για την σωστή και οµαλή διενέργεια των εξετάσεων καθορίζοντας το
πρόγραµµα εξετάσεων σε συνεργασία µε τους εξεταστές και το σωµατείο. Επίσης θα
εκδίδει τις γραπτές ερωτήσεις µέσω του προγράµµατος αυτόµατης επιλογής
ερωτήσεων που θα έχει στον υπολογιστή, εκείνη την στιγµή.

Γραπτές Εξετάσεις
Οι ερωτήσεις θα είναι πολλαπλών επιλογών, 25 στο σύνολο τους µε βαθµούς
επιτυχίας κάθε ερώτησης το +6 και αποτυχίας το -6. Θα πρέπει να απαντηθεί µε
επιτυχία τουλάχιστο το 65%, δηλαδή 97,5 από τα 150, για να θεωρηθεί το γραπτό
επιτυχές.
Οι πηγές από τις οποίες θα προέρχεται η εξεταστέα ύλη έιναι οι εξής:
1. The BHPA Pilot Handbook, third edition by Mark Dale,
ISBN 978-0-9538468-2-5
2. Pocket Aviation, by PanagiotisKaniamos,
ISBN 960-90460-1-0
3. Thermal Flying, by Burkhard Martens
ISBN 978-3-00-020233-9
4. Performance Flying, by Dennis Pagen,
5. ISBN 0-936310-11-1
6. http://www.hellenic-paragliding.gr/
7. http://www.sky.gr/index.php/training/exams.html

Προφορικές Εξετάσεις
Η προφορική εξέταση είναι στη διακριτική ευχέρεια των εξεταστών όπου µε
την εµπειρία τους αντιλαµβάνονται τη φύση των ερωτήσεων που θα υποβάλουν,
συµβουλευόµενοι όµως γενικές κατευθύνσεις που η ΕΑ θα τους υποδεικνύει.
Επίσης κατά την προφορική εξέταση µπορεί να γίνει από τους εξεταστές
έλεγχος στον εξοπλισµό του εξεταζοµένου.

Πρακτικές Εξετάσεις
Πριν την έναρξη των πρακτικών εξετάσεων οι εξεταστές οφείλουν να ελέγχουν
τον εξοπλισµό των εξεταζοµένων. Όλα τα αλεξίπτωτα και τα εφεδρικά πρέπει να
είναι πιστοποιηµένα από οργανισµό αναγνωρισµένο από την FAI/ CIVL, και να
τηρούνται οι οδηγίες συντήρησης του οργανισµού πιστοποίησης.
Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι εξοπλισµένοι µε εφεδρικό αλεξίπτωτο,
κράνος, συσκευή ασύρµατης επικοινωνίας (UHF), κάθισµα µε προστασία πλάτης,
σύστηµα επιτάχυνσης και υποδήµατα βουνού (µποτάκια).
Οι υποψήφιοι ΠΛ πρέπει να εξετάζονται µε αλεξίπτωτα πιστοποιηµένα ως
LTF 1, LTF 1-2, ENA, ENBή µε ανάλογη πιστοποίηση άλλου αναγνωρισµένου από
την FAI/CIVLοργανισµού Πιστοποίησης.
Οι υποψήφιοι Π πρέπει να εξετάζονται µε αλεξίπτωτα πιστοποιηµένα ως LTF
1, LTF 1-2, LTF 2, ENA, ENB, ENCή µε ανάλογη πιστοποίηση άλλου
αναγνωρισµένου από την FAI/CIVLοργανισµού Πιστοποίησης.
Οι υποψήφιοι ΠΠ πρέπει να εξετάζονται µε αλεξίπτωτα πιστοποιηµένα ως
LTF 1, LTF 1/2, LTF 2, ENA, ENB, ENCή µε ανάλογη πιστοποίηση άλλου
αναγνωρισµένου από την FAI/CIVLοργανισµού Πιστοποίησης.
Οι υποψήφιοι Χειριστές Διθέσιου πρέπει να εξετάζονται µε διθέσια
αλεξίπτωτα πιστοποιηµένα ως LTF 1, LTF 1/2, ENA, ENB ή µε ανάλογη
πιστοποίηση άλλου αναγνωρισµένου από την FAI/CIVLοργανισµού Πιστοποίησης.
Στη πρακτική εξέταση θα ζητούνται τα παρακάτω (µε το όρο προαιρετικά
εννοείται ότι ο εξεταστής µπορεί προαιρετικά και αν κρίνει ό ίδιος σωστό να ζητήσει
την εκτέλεση του σχετικού χειρισµού):
Α . ΠΙΛΟΤΟΣ ΛΕΣΧΗΣ (ΠΛ )
1. Να κάνει σωστή απογείωση για κάθε επιχειρούµενο στόχο (δηλ. σχοινάκια
τεντωµένα, έλεγχος των ιµάντων, σωστή στάση απογείωσης, οµαλή µετάβαση
από τρέξιµο σε πέταγµα, όχι πήδηµα στο κάθισµα κλπ).
2. Να κάνει κλείσιµο αυτιών (bigears).
3. Να κάνει σταθερές στροφές 90 και 180 µοιρών.
4. Να κάνει ελεγχόµενες αριστερές και δεξιές στροφές 360 µοιρών µε bigears.
5. Να κάνει ανάστροφη απογείωση (reverse) έχοντας τον πλήρη έλεγχο του
αλεξίπτωτου µε σωστούς και ασφαλείς χειρισµούς.
6. Να κάνει σωστές προσγειώσεις µέσα σε προκαθορισµένη περιοχή.
7. Να έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της
εκπαίδευσης.

Β . ΠΙΛΟΤΟΣ (Π)

1. Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall(προαιρετικά), µπροστινό
&ασύµµετρο κλείσιµο (προαιρετικά) και από τις 2 πλευρές και σπειροειδή
βύθιση (spiral).
2. Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears.
3. Να προσγειώνεται στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
4. Να έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της
εκπαίδευσης.
Όλα τα παραπάνω και επιπλέον να έχει συµµετέχει σε τουλάχιστον 3 τασκ
αγώνων Β' κατηγορίας στα οποία να έχει βαθµολογηθεί.

Γ . ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ (ΠΠ)

1. Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall, µπροστινό & ασύµµετρο
κλείσιµο (προαιρετικά) και από τις 2 πλευρές και σπειροειδή βύθιση (spiral).
2. Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears.
3. Να προσγειώνεται στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
4. Να είναι σε θέση να κάνει δυναµική πτήση.
5. Να έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της
εκπαίδευσης.

Όλα τα άνω και επιπλέον 2 πτήσεις άνω των 40 χλµ σε αγώνες επιπέδου
τουλάχιστον FAIcat.2 εντός διαστήµατος 2 ετών από την ηµεροµηνία εξετάσεων ή
συγκέντρωση 500 βαθµών εντός ενός έτους στον Πανελλήνιο Αγώνα Αποστάσεων
Leonardo εντός 2 ετών από τις εξετάσεις.

Δ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΘΕΣΙΟΥ

1.
2.
3.
4.

Να κάνει 3 πτήσεις µε επιβάτη τον εκπαιδευτή του.
Να κάνει κλείσιµο αυτιών (bigears).
Να κάνει σταθερές στροφές 90 και 180 µοιρών.
Να κάνει τουλάχιστον 1 ανάστροφη απογείωση (reverse) έχοντας τον πλήρη
έλεγχο του αλεξίπτωτου µε σωστούς και ασφαλείς χειρισµούς.
5. Να κάνει σωστές προσγειώσεις µέσα σε προκαθορισµένη περιοχή.
6. Nα έχει συµπληρώσει 2 ηµερολογιακά έτη και 100 ώρες πτήσης από την
ηµέρα που απέκτησε το Π.
7. Να έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της
εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α ) Σε περίπτωση που κάποιος-α αποτύχει σε ένα ή και σε δύο σκέλη εκ των τριών
(γραπτά, προφορικά, πρακτική) στην επόµενη εξεταστική στην οποία θα δηλώσει
συµµετοχή θα εξεταστεί µόνο σε αυτά και όχι σε όλα εφ όσον το επιθυµεί.
Β ) Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα συντάσσονται σε έντυπη φόρµα από τους
εξεταστές αναλυτικά για κάθε επιτυχία του εξεταζόµενου και θα παραδίδεται στον
υπεύθυνο της ΕΑ ο οποίος θα καταθέτει στην ΕΑ τον πλήρη φάκελο της εξεταστικής
η οποία µε την σειρά της θα τον καταθέτει στην ΚΑΟ για ενηµέρωση του µητρώου
αθλητών.
Τον οικονοµικό απολογισµό των εξετάσεων η διοργάνωση θα τον κοινοποιεί στην
ΕΑ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΛΟΤΟΥ ΛΕΣΧΗΣ
Με την παρούσα αίτηση, αιτούµε την συµµετοχή του υποψήφιου ______________________, που
ανήκει στο σωµατείο________________________, στις εξετάσεις για έκδοση και αναβάθµιση
αδειών απόδειξης εµπειρίας (διπλωµάτων), που θα γίνει από
/ /
έως
/ / Ο εξεταζόµενος
θα συµµετέχει στις εξετάσεις για άδειαεπιπέδου Πιλότου Λέσχης.
Στοιχεία υποψηφίου
Ονοµατεπώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης
Έναρξη βασικής εκπαίδευσης (µήνας
&έτος)
Ολοκλήρωση βασικής εκπαίδευσης (µήνας
&έτος)
Σχολή και εκπαιδευτής
Εκπαίδευση πέραν της βασικής (περιγραφή,
διάρκεια, σχολή, εκπαιδευτής,
ηµεροµηνίες).
Σε περίπτωση επανεξέτασης
Τοποθεσία &ηµεροµηνία προηγούµενης
εξέτασης
Επιτυχής εξέταση σε (βάλτε X όπου
χρειάζεται)

Πρακτικά
Γραπτά
Προφορικά

Με την υπογραφή της αίτησης αυτής ο εκπαιδευτής βεβαιώνει ότι ο εξεταζόµενος έχει εκπαιδευθεί
σύµφωνα µε τον κανονισµό εκπαίδευσης της ΚΑΟκαι είναι ικανός :
Να κάνει σωστή απογείωση για κάθε επιχειρούµενο στόχο (δηλ. σχοινάκια τεντωµένα,
έλεγχος των ιµάντων, σωστή στάση απογείωσης, οµαλή µετάβαση από τρέξιµο σε πέταγµα,
σωστή είσοδο στο κάθισµα κλπ).
• Να κάνει κλείσιµο αυτιών (bigears).
• Να κάνει σταθερές στροφές 90 και 180 µοιρών.
• Να κάνει ελεγχόµενες αριστερές και δεξιές στροφές 360 µοιρών µε bigears.
• Να κάνει ανάστροφη απογείωση (reverse) έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αλεξίπτωτου.
• Να κάνει σωστές προσγειώσεις µέσα σε κύκλο προκαθορισµένο από τον Προπονητή µε
ακτίνα όχι µεγαλύτερη των 20 µέτρων.
Επίσης βεβαιώνεται ότι:
• Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 25 πτήσεις και 10 ώρες πτήσης από την στιγµή που
ολοκλήρωσε τη Βασική Εκπαίδευση µε τουλάχιστον 200 µέτρα υψοµετρική διαφορά
απογείωσης - προσγείωσης, εκ των οποίων δύο πτήσεις ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών
πάνω από το ύψος του σηµείου απογείωσης.
• Έχει εµπειρία απογείωσης µε ταχύτητα ανέµου που να µην υπερβαίνει τα 8χλµ/ώρα όπως
επίσης και σε ταχύτητα ανέµου µεταξύ 16 - 24χλµ/ώρα.
• Γνωρίζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.
• Έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης.
Εκπρόσωπος ΕΑ
(σφραγίδα σωµατείου)
Ο Εκπαιδευτής
(υπογραφή)
(υπογραφή)
•

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΛΟΤΟΥ
Με την παρούσα αίτηση, αιτούµε την συµµετοχή του υποψήφιου ____________________________,
που ανήκει στο σωµατείο________________________,στις εξετάσεις για έκδοση και αναβάθµιση
αδειών απόδειξης εµπειρίας (διπλωµάτων), που θα γίνει από
/ /
έως
/ /
Ο εξεταζόµενος θα συµµετέχει στις εξετάσεις για άδεια επιπέδου Πιλότου.
Στοιχεία υποψηφίου
Ονοµατεπώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης

Σχολή και εκπαιδευτής
Εκπαίδευση πέραν της βασικής
Παρακολούθηση σεµιναρίου SIV
Αγωνιστικές συµµετοχές
Σε περίπτωση επανεξέτασης
Τοποθεσία &ηµεροµηνία προηγούµενης
εξέτασης
Επιτυχής εξέταση σε (βάλτε X όπου
χρειάζεται)

Πρακτικά
Γραπτά
Προφορικά

Με την υπογραφή της αίτησης αυτής ο εκπαιδευτής βεβαιώνει ότι ο εξεταζόµενος έχει εκπαιδευθεί
σύµφωνα µε τον κανονισµό εκπαίδευσης της ΚΑΟ και είναι ικανός :
1. Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall, ασύµµετρο µπροστινό κλείσιµο και από
τις 2 πλευρές και σπειροειδή βύθιση (spiral).
2. Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears.
3. Να προσγειώνετε στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Επίσης βεβαιώνεται ότι:
4. Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 80 πτήσεις από την ηµεροµηνία που πήρε την άδεια Π.Λ.,
µε τουλάχιστον 15 πτήσεις πάνω από το ύψος της απογείωσης, µε τουλάχιστον 15 πτήσεις
µε άνεµο ~ 25 χλµ/ώρα και µε τουλάχιστον 15 πτήσεις σε συνθήκες θερµικών.
5. Έχει κάνει τουλάχιστον 5 πτήσεις διάρκειας µεγαλύτερης των 30 λεπτών και πάνω από το
ύψος της απογείωσης και να συµπληρώσει τουλάχιστον 20 ώρες πτήσης από την
ηµεροµηνία που απέκτησε την άδεια Π.Λ.
6. Έχει κάνει 2 απογειώσεις µε νηνεµία, 2 απογειώσεις µε ενδιάµεση ένταση αέρα (15-18
χλµ/ώρα) και 2 απογειώσεις µε δυνατό αέρα (~25 χλµ/ώρα).
7. Έχει πετάξει σε 5 διαφορετικές τοποθεσίες.
8. Έχει 10 πτήσεις τουλάχιστον µε υψοµετρική διαφορά 400 µ.
9. Έχει πετάξει τουλάχιστον 30 ηµέρες από τότε που πήρε την άδεια Π.Λ.
10. Έχει πετάξει µε 3 τουλάχιστον τύπους αλεξίπτωτου.
11. Γνωρίζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.
12. Έχει κάνει 5 ελεγχόµενες προσγειώσεις σε προκαθορισµένο σηµείο µέσα σε κύκλο µε ακτίνα
που να µην υπερβαίνει τα 10 µέτρα, όπως επίσης και 2 toplandingsσε κάθε µία από δύο
διαφορετικές τοποθεσίες πτήσης.
13. Έχει συµµετέχει σε 3 αγωνιστικές ηµέρες στη Β' κατηγορία και έχει βαθµολογηθεί.
Εκπρόσωπος ΕΑ
(σφραγίδα σωµατείου)
Ο Εκπαιδευτής
(υπογραφή)
(υπογραφή)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ
Με την παρούσα αίτηση, αιτούµε την συµµετοχή του υποψήφιου ____________________________,
που ανήκει στο σωµατείο________________________,στις εξετάσεις για έκδοση και αναβάθµιση
αδειών απόδειξης εµπειρίας (διπλωµάτων), που θα γίνει από
/ /
έως
/ /
Ο εξεταζόµενος θα συµµετέχει στις εξετάσεις για άδεια επιπέδου Πεπειραµένου Πιλότου.
Στοιχεία υποψηφίου
Ονοµατεπώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης

Σχολή και εκπαιδευτής
Εκπαίδευση πέραν της βασικής
Παρακολούθηση σεµιναρίου SIV
Πτήσεις αποστάσεων τουλάχιστων 30χλµ.
σε αγώνες FAIcat2.
Σε περίπτωση επανεξέτασης
Τοποθεσία &ηµεροµηνία προηγούµενης
εξέτασης
Επιτυχής εξέταση σε (βάλτε X όπου
χρειάζεται)

Πρακτικά
Γραπτά
Προφορικά
Με την υπογραφή της αίτησης αυτής ο εκπαιδευτής και το σωµατείο βεβαιώνουν ότι ο
εξεταζόµενος έχει εκπαιδευθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό εκπαίδευσης της KAO και είναι
ικανός :

• Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall, ασύµµετρο µπροστινό κλείσιµο και από τις 2
•
•
•
•
•

•
•
•
•

πλευρές και σπειροειδή βύθιση (spiral).
Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears. Να προσγειώνετε
στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 150 πτήσεις από την ηµεροµηνία που πήρε την άδεια Π.
Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες πτήσεως από την ηµεροµηνία που πήρε την άδεια Π.
Έχει κάνει πτήση απόστασης 20 χλµ και να έχει κερδίσει 500 µέτρα ύψος πάνω από το σηµείο
απογείωσης ή να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 15 ώρες πτήσης σε συνθήκες θερµικών.
Έχει κάνει 2 πτήσεις άνω των 40 χλµ σε αγώνες επιπέδου τουλάχιστον FAIcat.2 εντός
διαστήµατος 2 ετών από την ηµεροµηνία εξετάσεων ή έχει συγκεντρώσει 500 βαθµούς εντός
ενός έτους στον Πανελλήνιο Αγώνα Αποστάσεων Leonardoεντός 2 ετών από τις εξετάσεις.
Έχει πετάξει τουλάχιστον 80 ηµέρες από τότε που πήρε την άδεια Π.
Έχει παρακολουθήσει σεµινάριο SIV
Γνωρίζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.
Έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης.
Εκπρόσωπος ΕΑ
(υπογραφή)

(σφραγίδα σωµατείου)

Ο Εκπαιδευτής
(υπογραφή)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΔΙΘΕΣΙΟΥ
Με την παρούσα αίτηση, αιτούµε την συµµετοχή του υποψήφιου ____________________________,
που ανήκει στο σωµατείο________________________,στις εξετάσεις για έκδοση και αναβάθµιση
αδειών απόδειξης εµπειρίας (διπλωµάτων), που θα γίνει από
/ /
έως
/ /
Ο εξεταζόµενος θα συµµετέχει στις εξετάσεις για άδεια επιπέδου Χεριστή Διθέσιου.
Στοιχεία υποψηφίου
Ονοµατεπώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης

Σχολή και εκπαιδευτής
Εκπαίδευση πέραν της βασικής
Παρακολουθηση σεµιναρίου SIV
Ηµεροµηνία απόκτησης άδειας Π
Σε περίπτωση επανεξέτασης
Τοποθεσία &ηµεροµηνία προηγούµενης
εξέτασης
Επιτυχής εξέταση σε (βάλτε X όπου
χρειάζεται)

Πρακτικά
Γραπτά
Προφορικά

Με την υπογραφή της αίτησης αυτής ο εκπαιδευτής και το σωµατείο βεβαιώνουν ότι ο
εξεταζόµενος έχει εκπαιδευθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό εκπαίδευσης της ΚΑΟ και είναι
ικανός :
•
•
•
•
•
•
•

Να κάνει είσοδο και έξοδο από bigears, Β stall, ασύµµετρο µπροστινό κλείσιµο και από τις 2
πλευρές και σπειροειδή βύθιση (spiral).
Να χρησιµοποιεί την επιτάχυνση µόνη της και σε συνδυασµό µε bigears.
Να προσγειώνετε στο χώρο απογείωσης (toplanding) όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 2 ηµερολογιακά έτη και 100 ώρες πτήσεως από την
ηµεροµηνία που πήρε την άδεια Π.
Έχει κάνει τουλάχιστον 10 διθέσιες πτήσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του ως χειριστής
όπως προβλέπεται στον κανονισµό εκπαίδευσης.
Γνωρίζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.
Έχει δείξει ότι έχει σωστή συµπεριφορά ανεµοπόρου και κατανόηση της εκπαίδευσης.

Εκπρόσωπος ΕΑ
(υπογραφή)

(σφραγίδα σωµατείου)

Ο Εκπαιδευτής
(υπογραφή)

