Εξετάσεις στο Αγρίνιο 24-25 Οκτωβρίου 2020
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 12 Οκτώβριος 2020 13:06

Μετά από αίτημα του σωματείου ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για την διοργάνωση εξετάσεων
για απόκτηση/αναβάθμιση αδειών χειριστών Α/Π, η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς,
εκτιμώντας τις ανάγκες που προέκυψαν, εγκρίνει την ανάληψη και διεξαγωγή εξετάσεων
στο παραπάνω αεραθλητικό σωματείο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ΑΓΡΙΝΙΟ στις 24-25/10/2020 σύμφωνα με τον ισχύοντα
κανονισμό
όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΠ και
θα
πραγματοποιηθούν με τις
τρέχουσες προβλεπόμενες από τον νόμο υγειονομικές οδηγίες και κανόνες
προστασίας της υγείας όλων των παρευρισκόμενων, εκπαιδευτών, εξεταζόμενων και
διοργανωτών των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα:
- Όλοι οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες των εξετάσεων -εξεταστές ,διοργανωτές και
εξεταζόμενοιθα φέρουν μαζί τους συμπληρωμένο το γνωστό σε όλους έντυπο
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ της ΓΓΑ
- Όλοι οι συμμετέχοντες θα εισέρχονται στον χώρο των γραπτών και προφορικών εξετ
άσεων υποχρεωτικά με δική τους μάσκα προσώπου
- θα γίνεται χρήση ατομικού στυλό
- θα τηρηθούν τα μέτρα ελάχιστων αποστάσεων και κοινωνικής
αποστασιοποίησης
κατά τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις
- τακτική χρήση απολυμαντικών μέσων στον χώρο των γραπτών και προφορικών
εξετάσεων (έπιπλα καθίσματα κτλ)
- Θα καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα στον χώρο των
γραπτών -προφορικών εξετάσεων άτομα
και θα αποφεύγεται στο χώρο των
γραφείων/αιθουσών των εξετάσεων να εισέρχονται επισκέπτες ή άτομα που δεν συ
μ
μ
ετέχουν
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μ
ε κάποιο τρόπο στην εξεταστική διαδικασία

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων θα έχει ως εξής:

Πρόγραμμα:

8:30- Εγγραφές
9:00- Γενική ενημέρωση των εξεταζομένων από τον Παρατηρητή και τους Εξεταστές
9:15- Γραπτές εξετάσεις
11:00 -Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων
11:30 -προφορικές εξετάσεις
13:30- πρακτικές εξετάσεις- στην απογείωση της Παλαιοκαρυάς
18:00- Γενική απενημέρωση των εξεταζομένων από την ΕΑΠ και τους εξεταστές και
ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων τους

Η συμμετοχή όλων των εξεταζομένων σε όλο το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Μη
παρουσία του εξεταζόμενου στην τελική απενημέρωση είναι δική του ευθύνη και απόντος
αυτού καμιά ένσταση επί των αποτελεσμάτων ή των διαδικασιών δεν θα γίνεται δεκτή,
μετά το πέρας της εξεταστικής και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Χώρος γραπτών /προφορικών εξετάσεων: Γραφεία Αερολέσχης Αγρινίου
Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τον καιρό και για
τις ανάγκες των εξετάσεων, με ευθύνη του παρατηρητή της ΕΑΠ

Καλούνται τα τυχόν ενδιαφερόμενα σωματεία να συμπληρώσουν και να αποστείλουν
συμπληρωμένα
τα παρακάτω έγγραφα, μέ
χρι Τετάρτη 21
Οκτωβρίου
2020
στο
email
της ΕΑΠ
eapelao
@
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gmail
.
com

1) Κατάσταση-πίνακα των εξεταζομένων τους .Τον πίνακα θα τον βρείτε εδώ

2) Αντίγραφο της κάρτας εκπαιδευομένου πιλότου ή της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Βασικής
Εκπαίδευσης
για υποψηφίους
επιπέδου ΠΛ.

3) Αίτηση Συμμετοχής ανά εξεταζόμενο. Για όλους τους εξεταζομένους (ανεξαρτήτως
επιπέδου) θα πρέπει να συμπληρωθεί ατομικά για τον καθένα η αντίστοιχη αίτηση
συμμετοχής
.

4) ΥΔ συμμετοχής στις εξετάσεις που θα την βρείτε εδώ

5) Να φροντίσουν για την ασφάλιση Υπέρ Τρίτων των προς εξέταση αθλητών τους
ΠΡΟΣΟΧΗ: Την πρωτότυπη αίτηση συμμετοχής με σφραγίδες/υπογραφή του
Εκπαιδευτή/Σχολής και του Υπεύθυνου Αδειών και Ασφάλειας του σωματείου, θα
πρέπει να προσκομίσουν οι εξεταζόμενοι κατά την προσέλευσή τους στις
εξετάσεις.

4) Μια ηλεκτρονική φωτογραφία του υποψηφίου(πρόσωπο, χωρίς γυαλιά ηλίου)

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε και ενημερώσετε αναλυτικά τους ενδιαφερόμενους
υποψηφίους σχετικά με τον κανονισμό εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις
διαδικασίες και τις απαιτήσεις κάθε επιπέδου. Αν κάποιος υποψήφιος δεν έχει
ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ΕΛΑΟ για την έκδοση
Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας ή δεν
πληροί
ΟΛΕΣ τις προϋποθέσεις του κανονισμού για το επίπεδό του, ΔΕΝ μπορεί να λάβει
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μέρος στις εξετάσεις.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης του μέγιστου αριθμού των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Επίσης 2 ημέρες νωρίτερα της εξεταστικής ( ΠΕΜΠΤΗ 22/10) θα γίνει πρόγνωση του
καιρού και σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλεψη για κακές καιρικές συνθήκες η εξεταστική
θα αναβληθεί.

Εφιστούμε την προσοχή όλων σας να ενημερωθείτε εγκαίρως με επιστολή μας ή
από την ιστοσελίδα της ΕΑΠ σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής ή αναβολής.
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