
PPRROOCCEEDDUURREE  DD’’OOBBTTEENNTTIIOONN,,  DDEE  PPRROORROOGGAATTIIOONN,,  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  EETT  DDEE  VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  TTIITTRREESS  AAEERROONNAAUUTTIIQQUUEESS,,  1144//1111//22000088 

  

  

  

  

OOAACCAA//DDCCTTAA//DDNN  

 

AAGGEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN    

[[AATTEE]]  
FFIICCHHEE  NN°°  0011  

AATTEE//0011  

DDEEMMAANNDDEE  
 

��������  DD’’oobbtteennttiioonn  ddee  llaa  lliicceennccee..    

��������  DD’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ttyyppee  eett  oouu  ddee((ss))  

rrééggiioonn((ss))..                        

��������  DDee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  lliicceennccee  eett  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss.. 

  

PPaaggee  11//11  

  

  
 

JJee  ssoouussssiiggnnéé  ;;  
  

oomm  ::  ………………………………....………………....  PPrréénnoomm  ::  ………………………………......…………..……((TTEELL  ::……………………..………………....)),,  aaii--jjee  

ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  vvoouuss  ddeemmaannddeerr  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  mmee  ddéélliivvrreerr  //  rreennoouuvveelleerr  llee((ss))  ttiittrree((ss)),,    

ccii--ddeessssuuss,,  mmeennttiioonnnnéé((ss))  [[  MMeettttrree  uunnee  ccrrooiixx  ddaannss  llaa  ((lleess))  ccaassee((ss))  ccoorrrreessppoonnddaannttee((ss))  ]]..  LLeess  ppiièècceess  jjooiinntteess  àà  

mmaa  ddeemmaannddee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

        OOBBTTEENNTTIIOONN    

DDEE  LLAA  LLIICCEENNCCEE  //  DD’’UUNNEE  QQUUAALLIIFFIICCAATTOONN    
RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  LLIICCEENNCCEE  

  

11--  UUnnee  ccooppiiee  ddee  llaa  ccaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee  ;;  

  

22--UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  ddee  ccllaassssee  [[33]]  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  ;;  

  

33--  UUnnee  ccooppiiee  cceerrttiiffiiééee  ccoonnffoorrmmee  dduu  ddiippllôômmee  dd’’aaggeenntt  

tteecchhnniiqquuee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ;;  

  

44--  DDeeuuxx  pphhoottooss  dd’’iiddeennttiittéé  ;;  

  

55--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn((ss))  ddee  ttyyppee  eett//oouu  cceellllee((ss))  

ddee((ss))  rrééggiioonn((ss))  ;;**  

  

66--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  dd’’uunn  ssttaaggee  ccoonncclluuaanntt  dd’’uunnee  dduurrééee  ddee  9900  

jjoouurrss  ;;  

  

77--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  rrééuussssiittee  aauuxx  éépprreeuuvveess  pprraattiiqquueess  yy  

ccoommpprriiss  uunn  vvooll  ddee  ffaammiilliiaarriissaattiioonn  ;;  

  

88--  LLee  rreeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rreeddeevvaanncceess  aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::**            
  

��  OObbtteennttiioonn  ddee  llaa  lliicceennccee                        ::  1100  DDTT  ;;  

��  OObbtteennttiioonn  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn    ::  1100  DDTT..  

  

**  PPiièècceess  àà  ffoouurrnniirr  eenn  ccaass  dd’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  

qquuaalliiffiiccaattiioonn  rrééggiioonn  eett//oouu  ddee  ttyyppee  aaccccoommppaaggnnééeess  ddee  llaa  ppaarrttiiee  

aammoovviibbllee  ddee  llaa  lliicceennccee  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé..  

  

11--  LLaa  lliicceennccee  ddee  ll’’iinnttéérreesssséé  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  ((LLaa  ppaarrttiiee  

aammoovviibbllee))  ;;    
  

22--  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  ddee  ccllaassssee  [[33]]  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  ;;  
  

33--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddéélliivvrrééee  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaanntt  pprroouuvvaanntt  qquuee  

ll’’iinnttéérreesssséé  aa  eexxeerrccéé  ppeennddaanntt  lleess  1122  mmooiiss  aauu  mmooiinnss  lleess  

ffoonnccttiioonnss  aafffféérreenntteess  àà  ssaa  lliicceennccee  eett  àà  sseess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ;;  

44--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddéélliivvrrééee  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaanntt  pprroouuvvaanntt  qquuee  

ll’’iinnttéérreesssséé  aa  eeffffeeccttuuéé  aauu    mmooiinnss  uunn  vvooll  ddee  ffaammiilliiaarriissaattiioonn  ssuurr  

llee  ttyyppee  dd’’aaéérroonneeff  eett  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  ppoouurr  lleessqquueellss  iill  eesstt  

qquuaalliiffiiéé  ;;    
    

55--  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddéélliivvrrééee  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaanntt  pprroouuvvaanntt  qquuee  

ll’’iinnttéérreesssséé  aa  eeffffeeccttuuéé  llee  rreeccyyccllaaggee  eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  lleess  ttââcchheess  

qquu’’iill  ddooiitt  aaccccoommpplliirr  ;;  

  

66--  LLee  rreeççuu  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rreeddeevvaanncceess  aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::    

((1100  DDTT))..  

  
          RReemmaarrqquueess  ::  --  11°°//  LLiieeuu  dduu  ddééppôôtt  dduu  ddoossssiieerr  ::  BBuurreeaauu  ddeess  LLiicceenncceess  --  SSiièèggee  33  ddee  ll’’OOAACCAA..  

                                                          --  22°°//  LLiieeuu  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rreeddeevvaanncceess  ::  CCaaiisssseess  ddee  ll’’OOAACCAA  ssiisseess  aauuxx  ddiifffféérreennttss  AAéérrooppoorrttss..  

  

  

DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  dduu  ddeemmaannddeeuurr  ::  …………………………………………………………………………………………………………………………………………....    
  
  

  

TTiittrree  rreeççuu,,  llee  ::  ……………………....……………………..……  SSiiggnnaattuurree  dduu  ddeemmaannddeeuurr  ::  ………………………………....……..…………....…………  
  

  


