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Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει εκδώσει οδηγία για την παράταση 4 μηνών στα πτυχία PART
FCL λόγω της καραντίνας για τον Covd-19. H παράταση πρέπει να πιστοποιηθεί από εξεταστή
ακολουθώντας μια απλοποιημένη διαδικασία παρόμοια με αυτή της πτητικής εξέτασης για class,
type, instrument rating κτλ
Με απλά λόγια για τους κατόχους πτυχίων που δεν ειναι σε AOC και ATO (not operating under PartORO) δηλαδή για τους περισσότερους πιλότους στην Ελλάδα με PPL αλλα και CPL η διαδικασία εχει
ως εξης:
Πρέπει να γίνει refresh briefing από εκπαιδευτή κάτω από ΑΤΟ εξ αποστάσεως μέσω Skype,
FaceTime κτλ ή ακόμα και τηλεφωνικά.
Ο αιτών πιλότος θα πρέπει να στείλει με κάποιο τρόπο πτυχίο, medical και παράβολο (8808)
20€ η ακόμα και αντίγραφα αυτών μέσω email, στον εξεταστή ο οποιος θα υπογράψει το
πτυχίο (ή το αντιγραφο αυτού) όπως ακριβώς θα έκανε μετά από επιτυχή εξέταση class, type,
instrument rating κτλ. Η ημερομηνία λήξης θα είναι 4 μήνες μετά (την τελευταία μέρα του
μήνα) ή 26/11/2020, όποιο έρχεται πρώτο. Για παράδειγμα εαν το briefing γίνει στις
28/04/2020 η ημερομηνία λήξης θα είναι 31/08/2020. Εάν όμως γίνει 13/08/2020 τότε η
ημερομηνία λήξης θα είναι 26/11/2020.
Ο εξεταστής θα πρέπει να στείλει πίσω στον πιλότο το υπογεγραμμένο πτυχίο, μαζί με
υπογεγραμμένο το Exemption document/form (attachment to a license) το οποίο είναι
απαραίτητο πλέον να έχει ο πιλότος μαζί με το πτυχίο του κατα τη διάρκεια της πτήσης. Ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να εχει υπογράψει πρωτος στο attachment στο ανάλογο πεδίο και μετά
να προωθηθεί στον εξεταστή.
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Ο πιλότος θα πρέπει να ενημερώσει την ΥΠΑ στέλνοντας email στο d9d@hcaa.gr με CC το
examiners@hcaa.gr και email subject:”Att: Flight Standards Division-Licensing Section D2Β.
License extension based on Exemption/LIC/2020-02/4364/27-03-2020” έχοντας επισυνάψει τα
παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.

Copy of pilot’s license (with the rating validity extension endorsed).
Copy of pilot’s medical (where applicable)
Copy of the completed and signed 4-page Exemption document/form (attachment to a license).
Copy of Examiner’s Certificate who endorsed the Pilot’s License.
Paravolo (8808) €20, which will also cover the expenses of a possible 2nd 4month validity
extension AND the expenses for an LPC which could possibly take place in case the COVID19
restrictions are lifted within the exemption period.

Ο εξεταστής στο τελος του μήνα θα πρέπει να στείλει στην ΥΠΑ το Examiners Monthly Report.
Πολύ σημαντικό! Το πρώτο LPC που θα διεξαχθεί υπό κανονικές συνθήκες (μετά το πέρας της
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απαγάρευσης πτήσεων), θα παρει ημερομηνία λήξης 1 χρόνο απο την αρχική ημερομηνία λήξης
του LPC χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η παράταση (4 μήνες + άλλους 4 μήνες ίσως).
Για παράδειγμα LPC με ημερομηνία λήξης 31/03/2020 πήρε 4 μήνες παράταση με νέα λήξη
ισχύος στις 31/07/2020. Εάν ο πιλότος κάνει κανονικό LPC revalidation στις 20/07/2020 τότε η
νέα ημερομηνία λήξης θα είναι 31/03/2021 βασισμένη 1 χρόνο μετά την αρχική λήξη του LPC.
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