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JJee  ssoouussssiiggnnéé  ;;  
  

oomm  ::…………………………………………………………………………....PPrréénnoomm  ::…………………………………………………………………………......TTEELL  ::………………………………………………......  

aaii--jjee  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  vvoouuss  ddeemmaannddeerr  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  vvaalliiddeerr  mmaa  lliicceennccee,,  ccii--ddeessssuuss,,  mmeennttiioonnnnéé((ss))  [[MMeettttrree  uunnee  ccrrooiixx  

ddaannss  llaa  ((lleess))  ccaassee((ss))  ccoorrrreessppoonnddaannttee((ss))  ]]..  LLeess  ppiièècceess  jjooiinntteess  àà  mmaa  ddeemmaannddee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..  FFoorrmmuullaaiirree  aannnneexxéé  dduummeenntt  rreemmppllii  ppaarr  llee  ccaannddiiddaatt  eett  vvaalliiddéé  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  ffoorrmmaatteeuurr  ;;  

22..  PPhhoottooccooppiiee  ddeess  ttrrooiiss    ddeerrnniièèrreess  ppaaggeess  dduu  ccaarrnneett  ddee  vvooll  ffaaiissaanntt  aappppaarraaîîttrree  llee  ttoottaall  ggéénnéérraall  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddeerrnniieerrss  vvoollss  eeffffeeccttuuééss  ;;  

33..  PPhhoottooccooppiiee  ddee  llaa  lliicceennccee  vvaalliiddee**  

44..  AAtttteessttaattiioonn  ((eenn  ffrraannççaaiiss  oouu  aannggllaaiiss))  dduu  ppaayyss  qquuii  aa  éémmiiss  llaa  lliicceennccee  cceerrttiiffiiaanntt  ll’’aauutthheennttiicciittéé  dduu  ddooccuummeenntt  eett  cceerrttiiffiiaanntt  qquuee  llee  ppiilloottee  

eesstt  aauuttoorriisséé  àà  eexxeerrcceerr  lleess  pprriivviillèèggeess  ddéétteennuuss  ..SSii  llaa  ffiinn  ddee  vvaalliiddiittéé  nn’’aappppaarraaîîtt  ppaass  ssuurr  llaa  lliicceennccee,,  ll’’aatttteessttaattiioonn  ddeevvrraa  pprréécciisseerr  lleess  

vvaalliiddiittééss  ddeess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  eett  ddee  ll’’aappttiittuuddee  mmééddiiccaallee..  

55..  UUnnee  aatttteessttaattiioonn  ddéélliivvrrééee  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  cceerrttiiffiiaanntt  qquuee  llee  ppoossttuullaanntt  aa  ::  

��������  SSuuiivvii  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  lluuii    ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssaattiissffaaiissaannttee  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  eett  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  

nnaattiioonnaallee  ;;  

��������  DDéémmoonnttrreerr  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  llaanngguuee  aannggllaaiissee..  

66..  UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  ddee  CCllaassssee  [[11]]  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé**  

77..  LLee  ssyyllllaabbuuss  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ccoommppéétteennccee  ssuurr  ssiimmuullaatteeuurr,,  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  eexxaammiinnaatteeuurr  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ;;  

88..  PPhhoottooccooppiiee  ((ppaaggee  ééttaatt  cciivviill))  dduu  ppaasssseeppoorrtt  oouu  ddee  llaa  ccaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee  ;;  

99..  DDeeuuxx  pphhoottooccooppiieess  rréécceenntteess  dd’’iiddeennttiittéé  ;;  

1100..  DDoossssiieerr  àà  ffoouurrnniirr  ppaarr    ll’’oorrggaanniissmmee  ffoorrmmaatteeuurr  àà  llaa  DDGGAACC  ::  

��������  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ttyyppee  oobbtteennuu  aauupprrèèss  dd’’uunn  cceennttrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aaggrrééee  ((AATTCCTT  oouu  TTRRTTOO  JJAARR))  

��������  LLee  ssyyllllaabbuuss  dduu  tteesstt  HHoorrss  lliiggnnee  ssuurr  aavviioonn  ((BBaassee  TTrraaiinniinngg  SSkkiillll  TTeesstt))  ;;  

��������  UUnnee  pphhoottooccooppiiee  dduu  bbrreevveett  ddee  ll’’AATTPPLL  tthhééoorriiqquuee  ;;  

��������  LL’’aatttteessttaattiioonn  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aauu  ttrraavvaaiill  eenn  EEqquuiippaaggee  ((MMCCCC))  ;;  

��������  LLee  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aaggrréémmeenntt  dduu  cceennttrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  TTRRTTOO  ((ssaauuff  AATTCCTT))  

��������  EElléémmeennttss  jjuussttiiffiiccaattiiffss  ppoouurr  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee  llaa  mmeennttiioonn  ««  OONNLLYY  FFOORR  TTRRAAIINNIINNGG  »»  ((ddaannss  llee  ccaass  oouu  llee  

ccaannddiiddaatt  aa    tteerrmmiinnéé  llaa  pphhaassee  dd’’aaddaappttaattiioonn  eenn  lliiggnnee))  

1111..  RRééccééppiisssséé  ddeess  rreeddeevvaanncceess  aaéérroonnaauuttiiqquueess  ::  

��������  OObbtteennttiioonn  ::  UUnn  rrééccééppiisssséé  ddee  llaa  ssoommmmee  ddee  ttrreennttee  ddiinnaarrss..  

��������  PPrroorrooggaattiioonn  ::  UUnn  rrééccééppiisssséé  ddee  llaa  ssoommmmee  ddee  ddiixx  ddiinnaarrss..  **  

*Pièces à joindre en cas de prorogation  

  

RReemmaarrqquuee  ::  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aauutthheennttiicciittéé  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  llee  ppiilloottee  aauupprrèèss  dduu  ppaayyss  ddee  ddéélliivvrraannccee  ddee  llaa  

lliicceennccee  eett  ll’’aatttteessttaattiioonn  ddeevvrraa  êêttrree  jjooiinnttee  aauu  ddoossssiieerr..  
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RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  TTUUNNIISSIIEENNNNEE  
MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraannssppoorrtt  

DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee  

  

--******************--  
  

DDEEMMAANNDDEE  PPOOUURR  LL’’OOBBTTEENNTTIIOONN  DD’’UUNNEE  VVAALLIIDDAATTIIOONN  TTUUNNIISSIIEENNNNEE  
DD’’UUNNEE  LLIICCEENNCCEE  EETTRRAANNGGEERREE  DDEE  PPIILLOOTTEE  

 
DDEE  LLIIGGNNEE  AAVVIIOONN  [[AATTPPLL]]                       PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  AAVVIIOONN  [[CCPPLL]]       

  

  
oomm  ((SSuurrnnaammee))        ::  ……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………..  

  

PPrréénnoomm  ((FFiirrsstt  nnaammee))    ::  ……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………..  

  

éé((ee))  llee  ((DDaattee  ooff  bbiirrtthh))  ::  ……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………..  

  

aattiioonnaalliittéé  ((CCiittiizzeennsshhiipp))    ::  ……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………..  

  

AAddrreessssee  aauu  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee  ((AAddddrreessss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ooff  oorriiggiinn))  ::……....…………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..  

AAddrreessssee  eenn  TTuunniissiiee  ((AAddddrreessss  iinn  TTuunniissiiaa))    ::  ………………………………………………………………………………………………........……………………  

  

EEmmppllooyyeeuurr  ((EEmmppllooyyeerr))                  ::  ………………………………………………………………………………………………..……......………………  

  

EEmmbbaauucchhéé  dduu  ((HHiirreedd  ffrroomm))    ::  ……………………....……..…………......JJuussqquu’’aauu  ((UUnnttiill))  ::  ……………………………………………………..…………  

  

EEnn  qquuaalliittéé  ddee  ((PPoossiittiioonn))            ::  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

aattuurree  ddee  llaa  lliicceennccee  ((LLiicceennccee  ttyyppee))  ::  …………………………..aattiioonnaalliittéé  ((LLiicceennssiinngg  ccoouunnttrryy))  ……………………………………  

  

uumméérroo  ((**uummbbeerr))  ::  ………………………………………………………………DDéélliivvrrééee  àà  ((DDeelliivveerreedd  aatt))……………………………………………………  

  

LLee  ((OOnn))  ::  …………………………………………....…………....PPaarr  ((BByy))  ::  …………………………………………………………………………………………....……………………..  
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AA))  CCEERRTTIIFFIICCAATTSS  
  

  DDaattee  

DDaattee  

  

VVaalliiddiittéé  

VVaalliidd  uunnttiill  

  

OOrrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

TTrraaiinniinngg  oorrggaanniissaattiioonn  

  

MMCCCC  
  

  
  

AATTPPLL  TThhééoorriiqquuee  
      

  

  

  

BB))  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  
  

    

DDaattee  ddee  ddéélliivvrraannccee  

DDaattee  ooff  iissssuuee  

  

  

OOrrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

TTrraaiinniinngg  oorrggaanniissaattiioonn  

  

HHeeuurreess  ddee  vvooll  ddaannss  lleess  ssiixx  ddeerrnniieerrss  mmooiiss  

HHoouurrss  fflloowwnn  iinn  tthhee  llaasstt  66  mmoonntthhss  

QQRRII      //AA  

IIFFRR        

TTyyppee          

TTyyppee          

TTyyppee          

TTyyppee          

  

CC))  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  EENN  HHEEUURREESS  DDEE  VVOOLL  
  

HHeeuurreess  ddee  vvooll  

FFlliigghhtt  hhoouurrss  

SSuurr  ttoouuss  ttyyppeess  dd’’aavviioonnss  

OOnn  aallll  ttyyppee  ooff  aaiirrccrraaffttss  

DDoonntt  ssuurr  llee  ttyyppee  dd’’aavviioonn  eexxppllooiittéé  ppaarr  

ll’’eemmppllooyyeeuurr  

OOnn  tthhee  eemmppllooyyeerr  ttyyppee  

TToottaalleess  

TToottaall  
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EEnn  qquuaalliittéé  ddee  CCDDBB  

PPiilloott  iinn  ccoommmmaanndd  
    

EEnn  qquuaalliittéé  ddee  CCooppiilloottee  

FFiirrsstt  ooffffiicceerr  
  

  

AAuuxx  iinnssttrruummeennttss  ((IIFFRR))  

IInnssttrruummeenntt  rruulleess  
  

  

SSuurr  ssiimmuullaatteeuurr  

SSiimmuullaattoorr  
  

  

DDee  nnuuiitt  

**iigghhtt  
  

  

DDee  ttrraannssppoorrtt  ccoommmmeerrcciiaall  

CCoommmmeerrcciiaall  ttrraannssppoorrtt  
  

  

DDaannss  lleess  ddoouuzzee  ddeerrnniieerrss  mmooiiss  

IInn  tthhee  llaasstt  1122  mmoonntthhss  
  

  

DDaannss  lleess  ssiixx  ddeerrnniieerrss  mmooiiss  

IInn  tthhee  llaasstt  66  mmoonntthhss  
  

  

DDaannss  lleess  9900  jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  ddeemmaannddee  

IInn  tthhee  llaasstt  9900  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  rreeqquueesstt  
  

  

DDaattee  dduu  ddeerrnniieerr  vvooll  ssuurr  llee  ttyyppee  dd’’aavviioonn  eexxppllooiittéé  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  

DDaattee  ooff    tthhee  llaasstt  fflliigghhtt  oonn  tthhee  ttyyppee  uusseedd  bbyy  tthhiiss  eemmppllooyyeerr  
  

  

DD))  SSTTAAGGEESS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  EETT  DDEERRNNIIEERRSS  CCOONNTTRROOLLEE  PPEERRIIOODDIIQQUUEESS  

  

  DDaattee  

DDaattee  

  

VVaalliiddiittéé  

VVaalliidd  uunnttiill  

  

OObbsseerrvvaattiioonnss  

RReemmaarrkkss  

  

VViissiittee  mmééddiiccaallee  

MMeeddiiccaall  vviissiitt  

  
  

  

CCoonnttrrôôllee  hhoorrss  lliiggnnee  ((SSiimmuu))  

PPrrooffiicciieennccyy  cchheecckk  

      

CCoonnttrrôôllee  eenn  lliiggnnee  

LLiinnee  cchheecckk  

      

RRaaffrraaîîcchhiisssseemmeenntt  aauu  ssooll  

RReeffrreesshhmmeenntt  oonn  ggrroouunndd  

      

CCRRMM  
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LLVVPP  //  LLVVTTOO  
      

EEnnttrraaîînneemmeenntt  eett  ccoonnttrrôôllee  

ssééccuurriittéé  ssaauuvveettaaggee  ((SSooll))  

SSaaffeettyy    &&  RReessccuuee  ((GGrroouunndd))  

      

EEnnttrraaîînneemmeenntt  eett  ccoonnttrrôôllee  

ssééccuurriittéé  ssaauuvveettaaggee  ((PPrraarrttiiqquuee))  

SSaaffeettyy    &&  RReessccuuee  ((PPrraaccttiiccaall))  

      

SSûûrreettéé  

SSeeccuurriittyy  

  

      

MMaarrcchhaannddiisseess  ddaannggeerreeuusseess  

DDaannggeerroouuss  ggooooddss  

      

  
  

DDaattee  ::  …………………………………………………………………………  

  

  

  

SSiiggnnaattuurree  

  

  

  
  

  
  
RReemmaarrqquueess  ::  --          11°°//  LLiieeuu  dduu  ddééppôôtt  dduu  ddoossssiieerr::  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAvviiaattiioonn  CCiivviillee..  

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

--  33°°//  LLiieeuu  ddee  ddéélliivvrraannccee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn      ::  BBuurreeaauu  ddeess  LLiicceenncceess  --  SSiièèggee  33  ddee  ll’’OOAACCAA  
  
DDaattee  eett  ssiiggnnaattuurree  dduu  ddeemmaannddeeuurr  ::  ……………………………………………………………………………………………………..…………………………....……....  
 

  

  

TTiittrree  rreeççuu  LLee  ::  …………………………..……....…………..…………  SSiiggnnaattuurree  dduu  ddeemmaannddeeuurr  ::  …………………………………………..…………  

 


