
   

Διεύθυνση: Πινδάρου 27, Αlpha Business Center 1060 Λευκωσία 

Τηλ.: 22 404102    Φαξ.: 22 404220    Ηλεκτρ. Διεύθυνση: director@dca.mcw.gov.cy 

             
 
 
  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

 
 

1. Οι εξετάσεις θα διεξάγονται στη Σχολή Εκπαίδευσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. 
Η διεύθυνση της Σχολής είναι: 
Λοχαγού Καποτά 12, Κοκκινοτριμιθιά, 2260, Λευκωσία 
 

2. Η προσέλευση στη Σχολή θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της 
εξέτασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης, δεν θα επιτρέπεται στους υποψήφιους 
να παρακαθήσουν στην εξέταση.  
Περισσότερες οδηγίες για τη διαδικασία των εξετάσεων, περιγράφονται στη Αεροναυτική 
Εγκύκλιο του Τμήματος, αρ. AIC C004/17 
 

3. Κατά τη προσέλευση στη κεντρική πύλη της Σχολής θα γίνεται έλεγχος ταυτοποίησης 
προσωπικών στοιχείων από τον επί καθήκοντος αστυνομικό, είτε με υπόδειξη Πολιτικής 
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
 

4. Θα γίνεται θερμομέτρηση υποψηφίων πριν την είσοδο τους στο κτίριο και θα τηρείται το 
μέτρο της ελάχιστης απόστασης των 2 μέτρων μεταξύ όλων των παρευρισκόμενων τόσο 
κατά την αναμονή, προσέλευση και κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
 

5. Στην κάθε αίθουσα εξετάσεων  θα τηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ κάθε 
εξεταζόμενου από κάθε κατεύθυνση και με μέγιστο αριθμό 10 -15 ατόμων ανά αίθουσα, 
συμπεριλαμβανομένων των επιτηρητών, αναλόγως της περίπτωσης. Για τον μέγιστο αριθμό 
ατόμων σε κάθε  αίθουσα λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της εξέτασης και το εμβαδόν του 
χώρου. Ενδεικτικά, για μικρότερες αίθουσες, γενικά από 100 τ.μ. και κάτω, όπου η εξέταση 
είναι μεγάλης διάρκειας, δηλαδή γενικά πέραν των 90 λεπτών, να περιορίζεται ο αριθμός σε 
10 άτομα. Αν στην μικρότερη αυτή αίθουσα η διάρκεια της εξέτασης είναι κάτω των 90 
λεπτών, μπορεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων να είναι τα 15 άτομα 
 

6. Υποχρεωτική χρήση ατομικής προστατευτικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης 
από όλους (εξεταζόμενους, επιτηρητές κ.λπ.) 
 

7. Οι παρευρισκόμενοι θα είναι καθήμενοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 
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8. Αυστηρή τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και προστασίας εξάπλωσης της 
νόσου COVID-19 και μεταξύ των επιτηρητών, καθώς και μεταξύ επιτηρητών και 
εξεταζόμενων 
 

9. Θα υπάρχει διαθέσιμη επαρκής ποσότητα απολυμαντικού χεριών  στο χώρο για χρήση τόσο 
από τους εξεταζόμενους όσο και από τους επιτηρητές/συντονιστές 
 

10. Θα υπάρχει μόνιμη παροχή φρέσκου αέρα στο χώρο ή/και σε περίπτωση τεχνητού 
εξαερισμού θα τηρείται αυστηρώς η Τεχνική Οδηγία για Λειτουργία Συστημάτων Κλιματισμού 
/ Εξαερισμού (HVAC) που έχει εκδώσει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf   
  

11. Οι ομάδες των εξεταζόμενων και των επιτηρητών/συντονιστών  θα παραμείνουν σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων και δεν θα επιτρέπεται η μετακίνησή τους 
από μια αίθουσα σε άλλη (αυτό αφορά κυρίως τους επιτηρητές/συντονιστές).  
 

12. Για κάθε εξέταση θα τηρείται σχεδιάγραμμα όπου θα καταγράφεται ονομαστικά η θέση κάθε 
εξεταζόμενου. 
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