
 

    ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΠΟΑ 
 

Μετά από πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με την επανέναρξη θεωρητικών εξετάσεων από την ΣΠΟΑ, σας 

ενημερώνουμε τα εξής: 

1. Μέχρι νεοτέρας ειδοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή σε θεωρητικές εξετάσεις θα 

πρέπει να αποστέλλονται με Courier στο κύριο Πρωτόκολλο στην οδό Λεόντος 4 & Ελευθερίας, 2ος 

όροφος, 164 52 Αργυρούπολη. 

2. Λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της Covid19, είχε αρχικά διακοπεί ο 

προγραμματισμός θεωρητικών εξετάσεων στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΣΠΟΑ. Κατόπιν της πρόσφατης 

επανέναρξης των θεωρητικών εξετάσεων, οι αιτήσεις που έχουν ήδη παραληφθεί και που τυχόν είχαν 

προγραμματιστεί σε ακυρωμένη ημερομηνία, δεν απαιτείται να υποβληθούν και πάλι. Οι αιτήσεις θα 

μεταφερθούν αυτόματα στην επόμενη ημερομηνία εξέτασης (θα ανακοινωθεί εγκαίρως). Εάν απαιτηθεί, 

θα προστεθούν νέες ημερομηνίες εξετάσεων. 

3. Η περίοδος των 18 μηνών για την ολοκλήρωση των θεωρητικών εξετάσεων σύμφωνα με το FCL.025 (b) (2) 

θα παραταθεί σε διάρκεια ίση με αυτή που δεν διεξάγονταν εξετάσεις από την ΣΠΟΑ λόγω Κορωναιού ή 

έως τις 26 Νοεμβρίου2020, ανάλογα με την περίπτωση κωλύματος του εκάστοτε υποψηφίου. Το χρονικό 

όριο κατά το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρακτική εξέταση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 

θεωρητικών εξετάσεων σύμφωνα με το FCL.025 (c) (1), καθώς και αυτό μετά την πρόταση για τις 

θεωρητικές εξετάσεις σύμφωνα με το FCL.025 (a) ( 3), θα παραταθεί έως τις 26 Νοεμβρίου 2020. 

4. Οι υποψήφιοι φοιτητές που δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στις θεωρητικές εξετάσεις λόγω του 

αποκλεισμού συνόρων, πρέπει να προσκομίσουν επαρκή απόδειξη για τον λόγο απουσίας τους. Μια 

τέτοια απόδειξη θα ήταν σχετική βεβαίωση Ελληνικής Πρεσβείας ή Προξενείου. 

 

5. Η προθεσμία για την επιτυχή ολοκλήρωση των παρακάτω εκπαιδεύσεων θα παραταθεί έως τις 26 

Νοεμβρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία έληγε μεταξύ 27 Μαρτίου 2020 και 26 Νοεμβρίου 

2020: 

MCC(A) / MCC(H) 

Night Rating (A) and (H) 

Mountain Rating 

Enroute Instrument Rating EIR 

ATP(H) modular theoretical knowledge training according to Appendix 3, H. 1. 
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