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  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

 
 
 

Περίληψη Τελών & Χρεώσεων 
Τομέα Αδειοδότησης – Άδειες Χειριστών Αεροσκαφών και 

Φορέων Εκπαίδευσης Χειριστών 
 

Τα τέλη καθορίζονται στους περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τέλη) Κανονισμούς του 2004, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου περί Πολιτικής 
Αεροπορίας Νόμων του 2002 και 2004. 

 

Α. ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ                 € 

α. Άδειες/Ειδικότητες  

Έκδοση άδειας Ιδιώτη Χειριστή για Αεροπλάνα                                                153.77 

Έκδοση άδειας Ιδιώτη Χειριστή για Ελικόπτερα                                               153.77 

Αφαίρεση συγκεκριμένου περιορισμού από την Άδεια Ιδιώτη Χειριστή 
Αεροσκάφους                                                     

59.80 

Συμπερίληψη ή διαφοροποίηση επιπρόσθετης ειδικότητας τύπου ή τάξης 
αεροσκάφους 

68.34 

Συμπερίληψη ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσης, εκπαιδευτή πτήσης (με 
περιορισμούς) 

68.34 

Διαφοροποίηση ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσης, εκπαιδευτή πτήσης (με 
περιορισμούς) 

68.34 

Έκδοση ή διαφοροποίηση ειδικότητας πτήσης δια οργάνων  68.34 

Έκδοση ειδικότητας για νυχτερινή πτήση 68.34 

Ανανέωση ειδικότητας τύπου ή τάξης σε Άδεια Ιδιώτη Χειριστή Αεροσκάφους, με 
απεριόριστη ισχύ, για κάθε ειδικότητα που πρόκειται να ανανεωθεί 68.34 

Έκδοση ή ανανέωση ξεχωριστής Άδειας Ραδιοτηλεφωνίας 59.80 

Τροποποίηση προσωπικών δεδομένων στην άδεια (εκτός σε περίπτωση αλλαγής 
επιθέτου λόγω γάμου ή αλλαγής διεύθυνσης)  

34.17 

 
 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1429 
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β. Πτητική Εξέταση € 

Τεχνική εξέταση για την έκδοση άδειας Ιδιώτη Χειριστή Αεροσκάφους  136.69 

Τεχνική εξέταση για την συμπερίληψη στην άδεια ειδικότητας τύπου ή τάξης 
αεροσκάφους ή πτήση δια οργάνων 136.69 

Εξέταση για ικανότητα πτήσης δια οργάνων 256.29 

Εξέταση για ικανότητα πτήσης δια οργάνων για συμπλήρωση μερικής επιτυχίας 170.86 

Εξέταση για ικανότητα πτήσης για εκπαιδευτή πτήσης, ή εκπαιδευτή πτήσης (με 
περιορισμούς) 136.69 

γ. Θεωρητική Εξέταση € 

Έκαστο θέμα εξέτασης 17.09 

Επανεξέταση γραπτών 17.09 

Μεταφορά εξέτασης 17.09 

  

Β. ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ € 

Για την χορήγηση άδειας επαγγελματία χειριστή αεροπλάνου/ελικοπτέρου ή για τη 
χορήγηση άδειας επαγγελματία χειριστή αεροπλάνου/ελικοπτέρου σε εναέριες 
γραμμές συμπεριλαμβανομένων των αρχικών ειδικοτήτων τύπου και πτήσης δια 
οργάνων  

17.09 

Αφαίρεση συγκεκριμένου περιορισμού στην άδεια επαγγελματία χειριστή 
Αεροσκάφους και χειριστή σε εναέριες γραμμές 59.80 

Τροποποίηση προσωπικών δεδομένων στην άδεια (εκτός σε περίπτωση αλλαγής 
επιθέτου λόγω γάμου ή αλλαγή διεύθυνσης) 34.17 

α. Ειδικότητες € 

Προσθήκη ειδικότητας τύπου ή τάξης αεροσκάφους σε υφιστάμενη άδεια 102.52 

Ανανέωση ειδικότητας τύπου ή  τάξης αεροσκάφους 68.34 

Διαφοροποίηση ειδικότητας τύπου ή τάξης αεροσκάφους 68.34 

Συμπερίληψη ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσης ή εκπαιδευτή πτήσης (με 
περιορισμούς) 68.34 

Διαφοροποίηση ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσης ή εκπαιδευτή πτήσης (με 
περιορισμούς)  

Συμπερίληψη ειδικότητας για νυκτερινή πτήση 68.34 

Συμπερίληψη ή προσθήκη ειδικότητας πτήσης δια οργάνων αεροπλάνου και 
ελικοπτέρου 
 

102.52 
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β. Πτητική Εξέταση  € 

Εξέταση για την έκδοση άδειας επαγγελματία χειριστή αεροσκάφους και χειριστή 
σε εναέριες γραμμές και της ειδικότητας πτήσης δια οργάνων 615.10 

Εξέταση για την έκδοση άδειας επαγγελματία χειριστή αεροσκάφους και χειριστή 
σε εναέριες γραμμές της ειδικότητας πτήσης δια οργάνων για συμπλήρωση 
μερικής επιτυχίας 

410.06 

Εξέταση ικανότητας για την ειδικότητα τύπου, τάξης αεροσκάφους ή πτήσης δια 
οργάνων 153.77 

γ. Θεωρητική εξέταση  € 

Άδεια επαγγελματία χειριστή Αεροσκάφους και επαγγελματία χειριστή σε εναέριες 
γραμμές (CPL & ATPL) Θεωρητική εξέταση για έκαστο θέμα 34.17 

Άλλη θεωρητική εξέταση για έκαστο θέμα 17.09 

Ειδική θεωρητική εξέταση για απόκτηση ειδικότητας τύπου αεροσκάφους 205.03 

Επανεξέταση γραπτών 17.09 

Μεταφορά εξέτασης 17.09 

Γ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ € 

Το πληρωτέο τέλος για την αίτηση για χορήγηση έγκρισης και ετήσιας ανανέωσης 
της έγκρισης, ορίζεται ως ακολούθως:   

Για Οργανισμό Πτητικής Εκπαίδευσης (Flying Training Organization – FTO) 170.86 

Για Οργανισμό Εκπαίδευσης Τύπου Αεροσκάφους (Type Rating Training 
Organization – TRTO) 341.72 

Δ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ € 

Τα δικαιώματα τα πληρωτέα για επίσημη ιατρική εξέταση στις περιπτώσεις που 
απαιτείται, ορίζονται ως ακολούθως:   

Για έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού για την έκδοση ή ανανέωση άδειας χειριστή 
αεροσκάφους 136.69 

Για έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που 
προβλέπεται στο παρόν Διάταγμα 34.17 

 

• Στην περίπτωση κατά την οποία η πτητική εξέταση διενεργείται από εξωτερικά 
εξουσιοδοτημένα από την αρμόδια αρχή πρόσωπα το σχετικό τέλος θα 
προσαυξάνεται κατά 10 επί τοις εκατό (10%) και θα εισπράττεται από την 
Αρμόδια αρχή. 

 

• Για τέλη και χρεώσεις υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα 
παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο λογιστήριο του Τμήματος Πολιτικής 
Αεροπορίας. 
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