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1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος ( Job Profile) 
Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που αποκτούν ∆ίπλωµα του Ειδικού Αεροπορικών Εταιρειών, έχουν καταρτισθεί 
επαγγελµατικά προκειµένου να εργασθούν :  

1. Σε επιχειρήσεις ασχολούµενες µε τις αεροµεταφορές (αεροπορικές εταιρείες µεταφοράς 
επιβατών ή φορτίου ή ταχυδροµείου, εταιρείες αεροταξί) 

2. Σε αντιπροσώπους Αεροπορικών Εταιρειών (GSA's) 
3. Σε επιχειρήσεις παροχής εξυπηρέτησης εδάφους ( Handling) 
4. Σε εταιρείες αεροπορικών ναυλώσεων 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
2.1. ∆ραστηριότητες γραφείου πόλεως (marketing & sales services) 

2.1.1 Επιβλέπει την εµπορική πολιτική της αεροπορικής εταιρείας π.χ. 
- τον πλήρη έλεγχο των πωλήσεων 
- την άρτια εξυπηρέτηση της αγοράς (travel agents) και του επιβατικού κοινού 
- την βελτίωση των δροµολογίων 
- την ιδανική εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του αεροµεταφορέα 

2.1.2 Ευθύνεται για την πιστή εφαρµογή των κανονισµών και διαδικασιών που διέπουν την 
λειτουργία κρατήσεων θέσεων. 

2.1.3 Μεριµνά για την γρήγορη επιβεβαίωση των ζητουµένων θέσεων 
2.1.4 Ενηµερώνει τα δροµολόγια των ΑΕ που έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα και φροντίζει 

για την συντήρησή τους. 
2.1.5 Υπολογίζει επιβατικούς ναύλους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες. 
2.1.6 Παρακολουθεί τις αλλαγές στην προσπάθεια εφαρµογής των ναύλων π.χ. ενδιάµεσοι 

σταθµοί, ελάχιστη / µέγιστη διάρκεια παραµονής κλπ. Παρακολουθεί και ενηµερώνεται 
για τους  κανονισµούς σε θέµατα ναύλων προκειµένου για την έκδοση εισιτηρίων. 

2.1.7 Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τους κανονισµούς σε θέµατα διαδικασιών 
µεταφορών εµπορευµάτων προκειµένου να γίνει έκδοση φορτωτικών. 

2.1.8 Μελετά, αναλύει την εµπορική δραστηριότητα της εταιρείας και αξιολογεί την 
αποδοτικότητα του δικτύου. 

2.1.9 Ερευνά τις συνθήκες αγοράς, παρακολουθεί τον ανταγωνισµό και συµµετέχει στην 
επέκταση νέων αγορών και στην πιθανή διαφοροποίηση του δικτύου.  

2.1.10 Συµµετέχει στη διατύπωση των εµπορικών προβλέψεων και των εµπορικών στόχων. 
2.1.11 Συντονίζει και παρακολουθεί τα ωράρια εκτέλεσης τακτικών γραµµών και µη τακτικών 

πτήσεων στα αεροδρόµια (slots). 
2.1.12 Συµµετέχει στο µεσοπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό των 

δροµολογίων. 
2.1.13 ∆ιερευνά τις απαιτήσεις και τα παράπονα των πελατών, σε εισιτήρια, πτήσεις, 

αποσκευές, εµπορεύµατα και ταχυδροµείο. 
2.1.14 Προωθεί και διατηρεί άριστες σχέσεις µε τις διάφορες κρατικές αρχές, µε τους 

τακτικούς πελάτες της εταιρείας, µε το ταξιδιωτικό κοινό, µε τον τύπο, µε τις άλλες 
αεροπορικές εταιρείες και οργανώσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων. 

2.1.15 Ενηµερώνεται για την τιµολογιακή πολιτική, τις πωλήσεις καθώς και τα επιτεύγµατα 
των άλλων αεροπορικών εταιρειών. 

 
2.2. Υπηρεσίες υποστήριξης αεροδροµίου (ground operation, passenger handling) 

2.2.1 Μεριµνά για την σωστή, έγκαιρη και ασφαλή εξυπηρέτηση των επιβατών και 
αποσκευών. 

2.2.2 Φροντίζει ως passenger handling agent για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των 
αποσκευών, σύµφωνα µε τους κανόνες ασφάλειας, τις εταιρικές διαδικασίες και 
υποχρεώσεις κατά την φάση check in, arrival και transfer. 

2.2.3 Μεριµνά για την παροχή όλων των απαιτούµενων εξυπηρετήσεων και σχετικών 
πληροφοριών προς τους επιβάτες των Αεροπορικών εταιρειών (ΑΕ) κατά τα στάδια 
αναχώρησης, άφιξης και επιβλέπει για την σωστή, έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των 
επιβατών, από / προς τα Α/φη σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις ως handling agent. 

2.2.4 Εποπτεύει και προάγει την παροχή σωστής εξυπηρέτησης στους επιβάτες σε σχέση µε 
τις αποσκευές τους. 

2.2.5 Μεριµνά για την ενηµέρωση των επιβατών για τις αποσκευές τους οι οποίες είχαν 
πρόβληµα κατά την διακίνηση τους. 

2.2.6 Μεριµνά για την εξυπηρέτηση επιβατών VIP καθώς και για την προαγωγή των 
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πωλήσεων της εταιρείας και την προβολή της γενικότερα. 
2.2.7 Προάγει την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση VIP αεροσκαφών σύµφωνα µε τους 

κανόνες ασφάλειας και τις διαδικασίες. 
2.2.8 Προάγει την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των α/φών σύµφωνα µε τις διαδικασίες και 

τις εντολές της ΥΠΑ καθώς και τις οδηγίες του load control. 
2.2.9 Μεριµνά για την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των εµπορευµάτων και ταχυδροµείου 

των αεροπορικών εταιρειών, την διακίνηση τους σύµφωνα µε τις διαδικασίες, τους 
κανόνες ασφάλειας, τις κατά περίπτωση απαιτούµενες τελωνειακές διατυπώσεις και τις 
συµβατικές υποχρεώσεις ως cargo handling agent. 

2.2.10 Μεριµνά για την φόρτωση / εκφόρτωση α/φους, ως rump agent µεταφέροντας 
εµπορεύµατα προς και από τα αεροπλάνα. 

2.2.11 Μεριµνά για την διακίνηση των υποκειµένων εφοδίων, έγκαιρο εφοδιασµό των 
πτήσεων µε τα υποκείµενα εφόδια (πωλούµενα, αναλώσιµα) και την παραλαβή των 
επιστρεφοµένων εφοδίων και την αποσφράγισή τους σύµφωνα µε τις διαδικασίες και 
τους κανονισµούς των τελωνειακών αρχών. 

 
2.3. Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (administration dpt.) 

2.3.1 Χειρίζεται, εκτελεί και παρακολουθεί τις εργασίες που αφορούν διοικητικά θέµατα και 
έχει σε γενικές γραµµές αρµοδιότητες και ευθύνες για την εξασφάλιση και εφαρµογή 
λειτουργικών διαδικασιών που αφορούν στην πληροφόρηση του προσωπικού για τους 
κανονισµούς και τις αποφάσεις της εταιρείας και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη. 

2.3.2 Παρακολουθεί τις µεταβολές στην δύναµη του προσωπικού και δηµιουργεί τον πίνακα 
και την τήρηση της εβδοµαδιαίας βάρδιας. 

2.3.3 Ενηµερώνει το αρχείο µε ορθή καταχώρηση των µεταβολών και είναι υπεύθυνος για την 
ασφαλή φύλαξη των εγγράφων του αρχείου. 

2.3.4 Ευθύνεται για τον έλεγχο αυτών και ασθενειών του προσωπικού και την διεκπεραίωση 
της εισερχόµενης και εξερχόµενης εταιρικής αλληλογραφίας. 

2.3.5 Είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών σε θέµατα εταιρικής οργάνωσης, έκδοσης 
διαδικασιών και εγχειριδίων : 

- Προδιαγραφών λειτουργικών µονάδων 
- Προδιαγραφών θέσεων 
- Εταιρικών εντύπων 
- Απογραφής προσωπικού 

2.3.6 Μελετά και εκτιµά την πληρότητα, συνεκτικότητα και περιεκτικότητα των εφαρµοσµένων 
ή προτεινοµένων οργανωτικών συστηµάτων µεθόδων και διαδικασιών εταιρικών 
φορέων. 

2.3.7 Παρέχει υπηρεσίες για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των οργανωτικών δοµών των 
εταιρικών µονάδων, καθώς και για την σύνταξη των φύλλων περιγραφής καθηκόντων. 

2.3.8 Συµµετέχει στην παραγωγή διαφηµιστικού υλικού προώθησης των πωλήσεων για 
χρήση από όλο το δίκτυο της εταιρείας π.χ. αφίσες, µπροσούρες, αυτοκόλλητα, give-
aways, χριστουγεννιάτικες κάρτες, διαφηµιστικά stands κλπ. 

2.3.9 Φροντίζει για την καλλιτεχνική δηµιουργία "λειτουργικού" υλικού, το οποίο ζητείται από 
τις διάφορες υπηρεσίες για τις ανάγκες τους π.χ. γραφική ύλη, οδηγίες ασφάλειας, 
ισολογισµός, διάφορα εγχ/δια, κατάλογος φαγητών, κατάλογος αφορολογήτων, 
κατάλογος µουσικής εντός του α/φους, περιγραφές και ότι άλλο υλικό χρειάζονται οι 
υπηρεσίες για την εν γένει λειτουργία τους. 

2.3.10 Συλλέγει κατάλληλο υλικό κείµενα, άρθρα, ευθυµογραφήµατα, συνεντεύξεις, 
φωτογραφικό υλικό για την προβολή της εταιρείας. 

2.3.11 Συµµετέχει σε εκδηλώσεις φιλοξενίας σε προγραµµατισµένα Educational Trips και 
επεξεργάζεται εθιµοτυπικά θέµατα. 

2.3.12 Εκτελεί εργασίες για την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού, και συνεισφέρει στη 
διαµόρφωση του κόστους παραγωγής και αξιολογεί σχέση εσόδων - εξόδων. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών 

πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
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3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
Ο Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών οφείλει να έχει εµπεδώσει τις ακόλουθες γνώσεις: 

Α.1. Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο. 
Α.2. Βασικές γνώσεις αεροπορικού marketing 

- τι είναι marketing 
- έρευνα αεροπορικής αγοράς 
- το περιβάλλον του marketing 
- τοµεοποίηση της αεροπορικής αγοράς  
- το αεροπορικό προϊόν 
- έξοδα λειτουργίας αεροµεταφορέα και δυνατότητα κέρδους 
- σχεδιασµός προγράµµατος πτήσεων 
- τιµολόγηση αεροπορικού προϊόντος 
- διευθέτηση της απόδοσης 
- το µείγµα προώθησης 
- η διανοµή του προϊόντος 
- στρατηγικός σχεδιασµός marketing 
- έλεγχος αποτελεσµατικότητας του marketing  

Α.3. Γνώσεις εργασιών στις δραστηριότητες αεροδροµίου 
- χρήση του ABC, TIM, Guide to international travel 
- έλεγχος εισιτηρίων, περιορισµοί ναύλου, endorsements ( pool / joint venture) 
- επιτρεπόµενο βάρος αποσκευών, υπέρβαρο, ασυνόδευτες αποσκευές 
- on-line, interline baggage labelling, επικίνδυνα αγαθά, ειδικές αποσκευές 
- check - in procedures, passenger formalities ( PSM, PTM ) 
- εξυπηρέτηση επιβατών µε ειδικά προβλήµατα, group travel 
- καλυπτόµενα έξοδα επιβατών, interline traffic agreements 
- µεταφορά κατοικίδιων ζώων 
- passenger flow control, ramp safety, fuelling with passengers on board 
- διαδικασίες καθυστέρησης, ανωµαλίες πτήσεων ( DBC, FIM ) 
- απώλεια αποσκευών ( lost and found ) 

A.4. Βασικές γνώσεις υπολογισµού ναύλου & έκδοσης εισιτηρίων 
- καλή χρήση ABC, TIM, Guide to international travel 
- IATA geographical areas 
- αρχή µιλιµετρικού συστήµατος 
- νοµισµατικές αναπροσαρµογές 
- υπολογισµός one way, round, circle trip fares 
- higher intermediate point rule 
- minimum checks ( BHC CTM ) 
- υπολογισµός class differentials 
- special fares, εγγραφή εισιτηρίου 
- ναύλοι µε έκπτωση, PTAs MCOs 
- reroutings 
- τρόποι πληρωµής 

Α.5. Βασικές γνώσεις τουριστικής και αεροπορικής γεωγραφίας 
- κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση κυριοτέρων πόλεων, αεροδροµίων 
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- προσδιορισµός κλίµατος τουριστικών περιοχών 
- προσδιορισµός και ανάλυση γνωστών αξιοθέατων 
- κυριότεροι εµπορικοί λιµένες ανά τον κόσµο 
- κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση αεροπορικών εταιρειών 
- υπολογισµός διαφοράς ώρας 
- υπολογισµός διάρκειας πτήσης 
- πληροφορίες τουριστικών περιοχών 

Α.6. Βασικές γνώσεις διεθνών κανονισµών & συµβάσεων 
- αναφορικά περί Chicago convention 
- αναφορικά περί Warsaw convention 
- βασικές αρχές των bilateral, multilateral agreements 
- περί "ελευθερίες του αέρα" 
- ΙΑΤΑ ρόλος και λειτουργία 
- Bank Settlement Plan ρόλος και λειτουργία 

A.7. Βασικές γνώσεις οικονοµικής διαχείρισης 
A.8. Οργάνωση και λειτουργία Αεροπορικής εταιρείας. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 

 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 
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Ο Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών οφείλει να έχει εµπεδώσει τις ακόλουθες γνώσεις: 

Α.1. Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο. 
Α.2. Βασικές γνώσεις αεροπορικού marketing 

- τι είναι marketing 
- έρευνα αεροπορικής αγοράς 
- το περιβάλλον του marketing 
- τοµεοποίηση της αεροπορικής αγοράς  
- το αεροπορικό προϊόν 
- έξοδα λειτουργίας αεροµεταφορέα και δυνατότητα κέρδους 
- σχεδιασµός προγράµµατος πτήσεων 
- τιµολόγηση αεροπορικού προϊόντος 
- διευθέτηση της απόδοσης 
- το µείγµα προώθησης 
- η διανοµή του προϊόντος 
- στρατηγικός σχεδιασµός marketing 
- έλεγχος αποτελεσµατικότητας του marketing  

Α.3. Γνώσεις εργασιών στις δραστηριότητες αεροδροµίου 
- χρήση του ABC, TIM, Guide to international travel 
- έλεγχος εισιτηρίων, περιορισµοί ναύλου, endorsements ( pool / joint venture) 
- επιτρεπόµενο βάρος αποσκευών, υπέρβαρο, ασυνόδευτες αποσκευές 
- on-line, interline baggage labelling, επικίνδυνα αγαθά, ειδικές αποσκευές 
- check - in procedures, passenger formalities ( PSM, PTM ) 
- εξυπηρέτηση επιβατών µε ειδικά προβλήµατα, group travel 
- καλυπτόµενα έξοδα επιβατών, interline traffic agreements 
- µεταφορά κατοικίδιων ζώων 
- passenger flow control, ramp safety, fuelling with passengers on board 
- διαδικασίες καθυστέρησης, ανωµαλίες πτήσεων ( DBC, FIM ) 
- απώλεια αποσκευών ( lost and found ) 

A.4. Βασικές γνώσεις υπολογισµού ναύλου & έκδοσης εισιτηρίων 
- καλή χρήση ABC, TIM, Guide to international travel 
- IATA geographical areas 
- αρχή µιλιµετρικού συστήµατος 
- νοµισµατικές αναπροσαρµογές 
- υπολογισµός one way, round, circle trip fares 
- higher intermediate point rule 
- minimum checks ( BHC CTM ) 
- υπολογισµός class differentials 
- special fares, εγγραφή εισιτηρίου 
- ναύλοι µε έκπτωση, PTAs MCOs 
- reroutings 
- τρόποι πληρωµής 

 
Α.5. Βασικές γνώσεις τουριστικής και αεροπορικής γεωγραφίας 

- κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση κυριοτέρων πόλεων, αεροδροµίων 
- προσδιορισµός κλίµατος τουριστικών περιοχών 
- προσδιορισµός και ανάλυση γνωστών αξιοθέατων 
- κυριότεροι εµπορικοί λιµένες ανά τον κόσµο 
- κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση αεροπορικών εταιρειών 
- υπολογισµός διαφοράς ώρας 
- υπολογισµός διάρκειας πτήσης 
- πληροφορίες τουριστικών περιοχών 
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Α.6. Βασικές γνώσεις διεθνών κανονισµών & συµβάσεων 
- αναφορικά περί Chicago convention 
- αναφορικά περί Warsaw convention 
- βασικές αρχές των bilateral, multilateral agreements 
- περί "ελευθερίες του αέρα" 
- ΙΑΤΑ ρόλος και λειτουργία 
- Bank Settlement Plan ρόλος και λειτουργία 

A.7. Βασικές γνώσεις οικονοµικής διαχείρισης 
A.8. Οργάνωση και λειτουργία Αεροπορικής εταιρείας. 
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4. Κατάλογος Ερωτήσεων 

Α. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ MARKETING 
1. Τι είναι το MARKETING και ποια η ιστορική διαδροµή του;  
2. Τι γνωρίζετε για την «προοπτική της παραγωγής» του προϊόντος και την «προοπτική των 

πωλήσεων»; Ποια η διαφορά τους µε µε την προοπτική του MARKETING;  
3. Ποια η σηµασία της δειγµατοληψίας στην έρευνα αγοράς και τι γνωρίζετε για το «Όριο 

Ακριβείας» ενός δείγµατος;  
4. Τι είναι η διευθέτηση της απόδοσης και πώς επιτυγχάνεται η εφαρµογή της στην πράξη;  
5. Ποια είναι τα οφέλη από την τοµεοποίηση της αγοράς στην αεροπορική βιοµηχανία;  
6. Τι σηµαίνει για τον επιβάτη η εφαρµογή από την αεροπορική εταιρεία της «Αρχής της Συνολικής 

Ποιότητας» ;  
7. Ποια είναι τα άµεσα και ποια τα έµµεσα έξοδα λειτουργίας µιας αεροπορικής εταιρείας;  
8. Πώς επιτυγχάνεται ο στόχος της Υψηλής απόδοσης από τον προγραµµατιστή πτήσεων; 
9. Πώς επιτυγχάνεται ο στόχος του Υψηλού συντελεστή Πληρότητας από τον Προγραµµατιστή 

Πτήσεων; 
10. Σε ποιες περιπτώσεις και γιατί επιλέγεται το Μοτίβο «Κέντρο και Ακτίνα» στο σχεδιασµό 

προγράµµατος πτήσεων;  
11. Τι γνωρίζετε για το Τριγωνικό Μοτίβο στο σχεδιασµό προγράµµατος πτήσεων;  
12. Τι είναι Ελαστική Ζήτηση και τι Ανελαστική;  
13. Να αναφέρετε τους τέσσερεις τρόπους υπολογισµού της ελαστηκότητας της ζήτησης.  
14. Σε ποιες περιπτώσεις ο διευθυντής MARKETING µιας αεροπορικής εταιρείας εφαρµόζει την 

µέθοδο Τιµολόγησης Κύρους και σε ποιες την ∆ιευθυντική;  
15. Να απαριθµήσετε τα πέντε στάδια που ακολουθούµε για τον σχεδιασµό της ∆ιαφηµιστικής 

Καµπάνιας.  
16. Πώς αξιολογείται η απόδοση του προσωπικού πωλήσεων της αεροπορικής εταιρείας;  
17. Τι γνωρίζετε για την Προώθηση των Πωλήσεων;  
18. Ποια πλεονεκτήµατα απορρέουν από το σχέδιο MARKETING;  
19. Τι γνωρίζετε για την Ανάλυση ∆.Α.Ε.Α. και ποια η σηµασία της στη ∆ιαµόρφωση των 

Περιεχοµένων του Σχεδίου MARKETING;  
20. Τι είναι το σχέδιο MARKETING;  
 
 
 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 
1. Τι είναι το Load sheet; 
2. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία υπολογισµού του Load sheet; 
3. Να δοθούν οι ορισµοί των όρων:Maximum Take Off Weight (MTOW) 
      Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) 
      Total Traffic Load (TTL). 
4. Ποιος σταθµός χαρακτηρίζεται σαν Originating, ποιος σαν Terminating και ποιος σαν 

Transfer; 
5. Αναφέρετε τα στοιχεία (στάδια) προετοιµασίας της πτήσης, καθώς και τα βασικά στοιχεία του 

σχεδίου πτήσης (load plan). 
6. Ποιος καλείται ∆ιερχόµενος, ποιος Transit και ποιος Transfer επιβάτης; 
7. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση απώλειας αποσκευής αφικνούµενου επιβάτη; 
8. Ποιος επιβάτης χαρακτηρίζεται σαν Incapacitated; 
9. Αναφέρετε τις κατηγορίες INCAP. 
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10. Να περιγραφεί η διαδικασία του Check-in. 
11. Τι είναι οι Marshallers; 
12. Τι σηµαίνει ο όρος Ηµερήσια χρησιµοποίηση αεροσκάφους; Να δοθεί παράδειγµα. 
13. Ποιες είναι οι κύριες διακρίσεις αεροπορικών δροµολογίων; 
14. Κατά την άφιξη του αεροσκάφους ποια είναι τα καθήκοντα του Ramp agent ; 
15. Οι έκτακτες πτήσεις (extra flights) που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία της αεροπορικής 

εταιρείας, τι είδους ανάγκες συνήθως καλύπτουν; 
16. Αναπτύξτε τα στάδια εξυπηρέτησης των πελατών αεροπορικής εταιρείας. 
17. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ on line transfer και interline transfer; 
18. Ποιοι κανόνες ισχύουν και ακολουθούνται για την “δωρεάν” µεταφορά αποσκευών, επιβατών; 
19. Τι είναι το piece concept στη µεταφορά αποσκευών; 
20. Τι είναι η αναβάθµιση της θέσης του επιβάτη (passenger upgrading); 
21. Ποιος επιβάτης χαρακτηρίζεται σαν ανεπιθύµητος (DEPO); 
22. Τι ισχύει για τη µεταφορά ζώων, τόσο µέσα στην καµπίνα όσο και στις αποθήκες αεροσκάφους; 
23. Ποιος επιβάτης χαρακτηρίζεται norec passenger; 
24. Τι είναι οι υπερκρατήσεις (overbookings) και από πού προέρχονται συνήθως; 
25. Τι καλείται βάρος εν κενώ αεροσκάφους (basic empty weight); 
26. Ποιοι περιορισµοί ισχύουν για τη µεταφορά UM’s από αεροπορικές εταιρείες; 
27. Ποια είναι η διαδικασία εξυπηρέτησης στην πίστα (ramp) διερχόµενου αεροσκάφους, από την 

άφιξη µέχρι και την αναχώρησή του; 
28. Τι είναι και τι περιλαµβάνει η ζυγοστάθµιση αεροσκάφους; 
29. Αναφέρετε τις ειδικές κατηγορίες διάκρισης επιβατών. 
 

 

Γ. ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 
1. Αναφέρετε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης των Αθηνών (χαρακτηριστικά, ιστορικά, 

πολιτιστικά στοιχεία). 
2. ∆ώστε την εικόνα των διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των χωρών της Β. Αµερικής και της Ν. 

Αµερικής. (εδαφοµορφολογικές, κλιµατολογικές, οικονοµικές, πολιτισµικές). 
3. Ποια είναι τα κρατίδια της Ευρώπης; ∆ώστε τις πρωτεύουσες και τη γεωγραφική τους θέση. 
4. Τι γνωρίζετε για τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας; (ιστορία του χώρου και τι περιλαµβάνει) 

Συνοπτική αναφορά. 
5. Ποια είναι τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Ελβετίας (φυσικά και επίκτητα) που της 

εξασφαλίζουν µεγάλο τουριστικό εισόδηµα; 
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6. Εξηγήστε σύντοµα τι σηµαίνουν οι παρακάτω συντοµογραφίες σχετικές µε την ώρα. 
α. G.M.T.  
β. S.C.T. 
γ. U.T.C. 
δ. D.S.T. 

7. Σε ποια χώρα αντιστοιχούν οι παρακάτω πόλεις; 
1. Κολόµπο   11. Στρασβούργο 
2. Ουέτιγκτον  12. Γκουανταλαχάρα 
3. Ερεβάν   13. Χιούστον 
4. Κίεβο   14. Κιότο 
5. Μπιλµάο   15. Σουραµπάγια 
6. Εδιµβούργο  16. Κάλγκαρυ 
7. ΄Αλµποργκ  17. Βουγάν 
8. ΄Ινσµπουργκ  18. Καζαµπλάνκα 
9. Ουψάλα   19. Χαρτούµ 
10. Λειψία   20. Μαρακαΐµπο 

8. Αναφέρετε τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, τις σηµαντικότερες πόλεις και τα κυριότερα 
τουριστικά της αξιοθέατα.Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην πόλη της Πάφου από τουριστικής 
άποψης. 

9. ∆ίδονται τα παρακάτω µέρη τουριστικού ενδιαφέροντος και ζητείται να απαντήσετε πού 
βρίσκονται και ποια τα τουριστικά χαρακτηριστικά τους. 

 1. ∆ελφοί 5. Μετέωρα 
 2. Βεργίνα 6. Μυκήνες 
 3. Μυστράς 7. Φίλιπποι 
 4. Κνωσσός 8. ∆ήλος 

10. Αναφέρετε:    
 α) Τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης µε τις πρωτεύουσές τους. 
 β) Τον εθνικό αεροµεταφορέα της κάθε χώρας και τον κωδικό του. 

11. Τουριστική περιοχή της µεσογείου: 
 α) Ποιες χώρες την αποτελούν; 
 β) Ποιες οι πρωτεύουσές τους; 
 γ) Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτής; 

12. Σε ποια πόλη αντιστοιχούν τα παρακάτω αξιοθέατα: 
 1. Big - Ben 
 2. Tivoli Gardeus 
 3. Norte - Dame. cathedral 
 4. Prado National Museum 
 5. Piazza San Marco 
 6. Temple of Alexannder Niefski 

13. Σε ποια χώρα αντιστοιχούν τα παρακάτω αξιοθέατα: 
 1. Μέλανας ∆ρυµός    11. Πλατεία TIEN - Av - MEN 
 2. Κρεµλίνο     12. ο Ναός του ουρανού 
 3. Φρούριο Αλκαζάρ   13. Καταρράκτες Νιαγάρα 
 4. Βασιλική του Αγίου Πέτρου  14. Πύλη της Ιστάρ 
 5. Παλάτι του Μπάκινχαµ   15. Ναός του ήλιου 
 6. Μουσείο του Λούβρου   16. Αρχαιολογικός χώρος της Παλµύρα 
 7. Φρούριο των Τευτόνων   17. Αυτοκρατορικά ανάκτορα της Περσέπολης 
 8. ΄Αγαλµα της µικρής Σειρήνας  18. Το άγαλµα του Χριστού 
 9. Ανάκτορο Χόφµπουργκ   19. Ο Ναός του Λούξορ 
 10. Πύργος των Σφόρτσα   20. Το άγαλµα της Ελευθερίας 

14. α) Τι είναι το G.T.P και το T.I.M.; 
β) Τι φύσεως πληροφορίες µπορούµε να πάρουµε από αυτά τα βιβλία; 
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15. Τι είναι το A.B.C.;Τι περιλαµβάνει και τι γνωρίζετε για το Minimum connecting time; 
16. Από ποια θάλασσα βρέχονται τα παρακάτω λιµάνια: 

1. Πορτ ό  πρες   6. Αµβέρσα 
2. Αλεξάνδρεια   7. Αγκόνα 
3. Μπορντώ    8. Σπλίτ 
4. Ρίγα    9. Βλαδιβοστόκ 
5. Βεγγάζη    10. Μπουργκάς 

17. ∆ώστε για τις χώρες της Ρωσίας, Βραζιλίας,Ιαπωνίας και Ισπανίας τα παρακάτω: 
 1. Πρωτεύουσα 
 2. Νόµισµα 
 3. Αεροπορική Εταιρεία 
 4. Αεροδρόµια 
 5. Κυριότερες πόλεις 

18. Αναφέρετε σύντοµα τα χαρακτηριστικά των πόλεων / περιοχών: 
 1. Σίνδνεϋ 
 2. Μελβούρνη 
 3. Βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας 
 4. Νησιά του Ειρηνικού 

19. Αν σας ζητηθεί να οργανώσετε µία κρουαζιέρα στη Μεσόγειο θάλασσα και µία στην Καραϊβική, 
ποια λιµάνια- σταθµούς θα χρησιµοποιούσατε για την αναχώρηση της κρουαζιέρας και γιατί; 

20. 1) Αναφέρετε τα 3 (τρία) κυριότερα λιµάνια της Βαλτικής θάλασσας. 
2) Αναφέρετε τις 4 (τέσσερις) θάλασσες - Ωκεανούς που βρέχουν την Αφρική.  

 
 

∆. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
1. Τι καθορίζουν οι «ελευθερίες του αέρα»; 
2. Aναπτύξτε συνοπτικά την 5η ελευθερία του αέρα. 
3. Εξηγήστε τι περιλαµβάνει η 3η και η 7η ελευθερία. 
4. Ποιες σχέσεις καθορίζονται µε τη σύµβαση της Βαρσοβίας και ποιες τροποποιήσεις επέφερε το 

Πρωτόκολλο της Χάγης σε αυτές; Αναφέρετε επιγραµµατικά. 
5. Πότε ιδρύθηκε και λειτούργησε ο ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ICAΟ) 

;Ποιοι οι σκοποί και οι επιδιώξεις του οργανισµού; Αναφερθείτε συνοπτικά. 
6. Σε ποια διάσκεψη του ICAΟ έγινε αποδεκτό το σχέδιο "Περί διεθνούς αναγνώρισης 

εµπραγµάτων δικαιωµάτων στα αεροσκάφη", Ποια δικαιώµατα αναγνωρίζονται στην εν λόγω 
σύµβαση και βάσει ποιων προϋποθέσεων αναγνωρίζονται; 

7. Tι είναι η ΙΑΤΑ και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι δραστηριότητές της ; 
8. Tι γνωρίζετε για την UFTAA; Πότε ιδρύθηκε, ποιος ο σκοπός ίδρυσής της; Ποιοι µπορούν να 

γίνουν πλήρη µέλη αυτής; 
9. Ποια τα όργανα λειτουργίας του ΙCAΟ και από ποια σύµβαση προβλέφτηκαν; 
10. Tι είναι το BSPs και τι είναι το CASSs; 
11. Τι σηµαίνει ΗΑΤΤΑ, ποιες είναι οι δραστηριότητες του ∆.Σ. αυτής και ποιοι το απαρτίζουν; 
12. Τι σηµαίνει και τι είναι IACA, IFTO, ECAC; Αναφερθείτε συνοπτικά. 
13. Σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα του Montreal 1,2,3,4 ,ποια δικαιώµατα και υποχρεώσεις υπάρχουν 

κατά την έκδοση ενός εισιτηρίου; 
14. Mπορεί να αρνηθεί και πότε ένας αεροµεταφορέας τη µεταφορά επιβατών και των αποσκευών 

τους; 
15. Aναφέρετε ποιοι διεθνείς κανονισµοί διέπουν τα γραφεία ΙΑΤΑ. 
16. Τι σηµαίνει POOL AGREEMENT και τι περιλαµβάνει; 
17. Ποια διαφορά υπάρχει µεταξύ των συµφωνιών POOLS και JOIN VENTURES; 
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18. Tι γνωρίζετε για τις συµφωνίες BLOCKED SPACE και COMMERCIAL AGREEMENTS; Να 
αναφερθείτε περιληπτικά. 

19. Ποιες υπηρεσίες περιλαµβάνονται στο HANDLING ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ; 
20. Tι σηµαίνει Α.Ε.Α. και τι W.T.O. και Α.Τ.Α.; 
21. Tι γνωρίζετε συνοπτικά για την Υ.Π.Α.; 
22. Tι γνωρίζετε για την 1η και 2η ελευθερία; 
23. Τι σηµαίνει ΚΑΜΠΟΤΑΖ; 

 

Ε. EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

1. Ποιες διακρίσεις τουριστικών εγκαταστάσεων ξενοδοχείων υπάρχουν αναλόγως: α) τόπου 
εγκατάστασης και β) προσφεροµένων υπηρεσιών;  

2. Σε πόσες και ποιες κατηγορίες οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τον ΕΟΤ οι τουριστικές 
εγκαταστάσεις και ποιες κατηγορίες εµπεριέχουν; Να αναφέρετε επιγραµµατικά.  

3. Ποιες αρνητικές επιπτώσεις του φιλοδωρήµατος για τους εργαζοµένους σε τουριστικές 
εγκαταστάσεις γνωρίζετε;  

4. Να αναφέρετε πώς γίνεται η διεκπεραίωση των κρατήσεων σε ένα ξενοδοχείο ή πώς λειτουργεί 
το κύκλωµα των κρατήσεων.  

5. Τι ισχύει σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν τα τουριστικά 
λεωφορεία (πούλµαν);  

6. Ποια είναι τα κυριότερα σηµεία της συµφωνίας στο ZERMATT της Ελβετίας (1963) µεταξύ Ι.Η.Α. 
και της F.I.A.V, για την καλή συνεργασία των ξενοδοχείων και των τουριστικών γραφείων όλου 
του κόσµου;  

7. Mεταξύ ποιων φορέων µπορεί να συναφθεί µια συµφωνία ALLOTMENT και ποια τα είδη αυτής;  
8. Τουριστική Animation: Τι εννοούµε µε τον όρο, ποιες τουριστικές εκµεταλλεύσεις αφορά, σε 

ποιες επί µέρους ειδικότητες διακρίνεται; Να αναφέρετε επιγραµµατικά. 
9. Ποια η Ελλαδική πραγµατικότητα στο θέµα της τουριστικής animation; Αναφερθείτε συνοπτικά.  
10. Σε ποιες κατηγορίες µπορούν να διαχωρισθούν οι προσφερόµενες από τα τουριστικά 

πρακτορεία υπηρεσίες διαµεσολάβησης και αναφέρατε σε κάθε κατηγορία ενδεικτικά µερικές.  
11. Ποια προσόντα απαιτούνται σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία για το επάγγελµα του ξεναγού 

και ποια τα ειδικά καθήκοντα-υποχρεώσεις του; Αναφερθείτε συνοπτικά.  
12. Ποιος είναι ο "Tour Leader", τι προσόντα πρέπει να διαθέτει και ποια καθήκοντα έχει;  
13. Τι γνωρίζετε για τον τουρισµό κρουαζιεροπλοίων στην Ελλάδα; Αναπτύξτε περιγραφικά.  
14. Ποια είναι η σηµασία του θαλάσσιου τουρισµού για την Ελλάδα;  
15. Τι µορφής τουρισµός είναι τα "Flotilla holidays" και σε ποιους τουρίστες απευθύνονται;  
16. Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται συνήθως από το τµήµα γραµµατειακής υποστήριξης ενός 

συνεδρίου;  
17. Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται στο "Transfer" και ποιες σε ένα "Sightseeing";   
18. Από ποιους υπογράφεται και τι καθορίζει το ναυλοσύµφωνο;  
 
 
 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ,MANAGEMENT ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Αναφέρετε το δεκάλογο της καλής τηλεφωνικής πώλησης.  
2. Ποια είναι τα λάθη στο κλείσιµο µιας πώλησης; 
3. Ποια είναι η µέθοδος αντιµετώπισης των αντιρρήσεων του πελάτη κατά την πώληση;  
4. Ποιοι είναι οι κανόνες τηλεφωνικής συνοµιλίας;  
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5. Να αναπτύξετε περιγραφικά από ποια στάδια αποτελείται η δοµή των επισκέψεων πωλήσεων.  
6. Να αναφέρετε τα σηµαντικά χαρακτηριστικά του επιτυχηµένου πωλητή.  
7. Με ποια εργαλεία - τεχνικές αντιπαρερχόµαστε τα εµπόδια που ανακύπτουν,κατά τη διαδικασία 

της ανθρώπινης επικοινωνίας;  
8. Ποια είναι τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία της ανθρώπινης 

επικοινωνίας;  
9. Σε ποιους λόγους οφείλεται η ραγδαία ανάπτυξη των non-scheduled operations;  
10. Τι ορίζουµε ως Variable Doc’s και τι γνωρίζετε γι’ αυτά;  
11. Τι ορίζουµε ως Fixed Doc’s και τι γνωρίζετε γι’ αυτά;  
12. Προσδιορίστε τη δοµή των εξόδων λειτουργίας µιας αεροπορικής εταιρείας (σύντοµη 

παρουσίαση).  
13. Σε τι αναφέρεται η προσέγγιση ολικής ποιότητας;  
14. Ποιες είναι οι βασικές έννοιες της διαχείρισης ολικής ποιότητας;  
15. Ποια σηµεία θα πρέπει να καλύπτει µία πολιτική διαχείρισης ολικής ποιότητας;  
16. Ποια είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά του τύπου ενός αεροσκάφους που επηρεάζουν άµεσα  

το λειτουργικό κόστος του αεροσκάφους και γιατί;  
17. Ποια είναι η σηµασία του εργατικού κόστους στην αεροπορική βιοµηχανία;  
18. Είναι γεγονός ότι οι πτήσεις κοντινών αποστάσεων έχουν περισσότερα έξοδα απ΄ό,τι οι πτήσεις 

µεσαίων και µακρινών αποστάσεων. Να παρουσιάσετε , σε συντοµία ,τους λόγους που το 
αιτιολογούν.  

19. Σε πόσες και ποιες κατηγορίες µπορούν να κατανεµηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα 
λειτουργικά έξοδα των αεροπορικών εταιρειών, έχοντας όµως τη δυνατότητα να επηρεαστούν 
από το managenent της αεροπορικής εταιρείας; 

20. Ποιοι είναι οι τρεις κυρίως λόγοι για τους οποίους χρειάζονται οι πληροφορίες για το κόστος 
λειτουργίας στον σχεδιασµό των αεροπορικών εταιρειών; 

21. Να προσδιορισθούν και να αναλυθούν τα στοιχεία που επιτρέπουν να µετρηθεί η απόδοση του 
αεροσκάφους.  

 

Ζ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
1. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης καµπίνας στα αεροσκάφη µιας 

αεροπορικής εταιρείας, αναφορικά µε την εξυπηρέτηση των επιβατών; 
2. Ποιες είναι οι διαφορές σε οργανωτικό επίπεδο µεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που 

εκτελούν προγραµµατισµένες πτήσεις και των λεγοµένων «Low Cost Carriers»; 
3. Τι αποτυπώνεται στο γενικό εταιρικό οργανόγραµµα µιας αεροπορικής εταιρείας; 
4. Ποιοι είναι οι βασικοί κλάδοι εκµετάλλευσης της αεροπορικής εταιρείας; 
5. Τι είναι το Organizational Manual της αεροπορικής εταιρείας και τι περιλαµβάνει; 
6. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, λειτουργία και τον ρόλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών; 
7. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, λειτουργία και τον ρόλο της ∆ιεύθυνσης Εµπορικού 

Προγραµµατισµού; 
8. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, λειτουργία και το ρόλο της ∆ιεύθυνσης Marketing;(Αεροπορικής 

Εταιρείας) 
9. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, λειτουργία και το ρόλο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών; 
10. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, λειτουργία και το ρόλο της ∆ιεύθυνσης Πωλήσεων; 
11. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, λειτουργία και το ρόλο της ∆ιεύθυνσης Εµπορευµατικών 

Μεταφορών; 
12. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, τη λειτουργία και το ρόλο της ∆ιεύθυνσης Πτητικής 

Εκµετάλλευσης; 
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13. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, λειτουργία και το ρόλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών; 
14. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, λειτουργία και το ρόλο της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης 

Εδάφους; 
15. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση, λειτουργία και το ρόλο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών Υλικού; 
16. Ποιος είναι ο ρόλος της ΥΠΑ και η σχέση της αεροπορικής εταιρείας µε αυτή; 
17. Ποιος είναι ο ρόλος της ΙΑΤΑ και η σχέση της µε τις αεροπορικές εταιρείες; 
18. Ποιος είναι ο ρόλος του Eurocontrol στην οµαλή διεξαγωγή των πτήσεων µιας αεροπορικής 

εταιρίας εντός της Ευρώπης; 
19. Ποιες οι διαφορές στην εκµίσθωση αεροσκάφους από µία αεροπορική εταιρεία µεταξύ «Wet» 

και «Dry Lease» και τι σηµαίνει αυτό οργανωτικά και λειτουργικά; 
20. Τι σηµαίνει οργανωτικά για µια διεθνή αεροπορική εταιρεία η απόφαση να πουλά τις υπηρεσίες 

της µέσω δικών της γραφείων ή µέσω άλλων γραφείων άλλων αεροπορικών εταιρειών ή 
τουριστικών γραφείων και GSA’S; 

 

Η. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

1. Ποια γεγονότα συνέβαλαν στην ανάπτυξη του τουρισµού, ώστε σήµερα να αποτελεί κοινωνικό 
φαινόµενο;  

2. Ποιες µορφές τουριστικής µετακίνησης υπάρχουν και µε ποια µεταφορικά µέσα µπορεί να 
υλοποιηθεί κάθε µορφή;  

3. Tι εννοούµε µε τον όρο "συµπεριφορά εργαζοµένων" σε µια αεροπορική εταιρεία και ποιοι είναι 
οι βασικοί κανόνες συµπεριφοράς;  

4. Από ποιες επιχειρήσεις απαρτίζεται η Τουριστική Βιοµηχανία και τι σκοπούς εξυπηρετούν ;  
5. Ποιος είναι ο ρόλος του Τουριστικού πρακτορείου µέσα στο τουριστικό κύκλωµα και ποιο 

"τουριστικό προϊόν" προσφέρει;  
6. Ποιοι είναι οι τουριστικοί πόροι µιας χώρας υποδοχής τουριστών και σε τι διακρίνονται;  
7. Στην περίπτωση της πλήρους τουριστικής ανάπτυξης ενός τόπου, ποιοι είναι οι παράγοντες 

που επηρεάζουν το περιβάλλον και πώς; 
8. Σε µια τουριστικά ανεπτυγµένη περιοχή αναφέρετε τι είναι υποδοµή, τι είναι ανωδοµή και τι 

περιλαµβάνουν;  
9. Μπορούµε να διατηρήσουµε σταθερή ποιότητα κατά την πώληση του τουριστικού προϊόντος και 

ποια η ιδιοµορφία αυτού;  
10. Τι είναι τουρισµός (Hunziker και Krapf) και για ποιους λόγους πρέπει να υπάρχει ένα σαφές 

εννοιολογικό περιεχόµενο αυτού;  
11. Ταξίδι και τουρισµός είναι έννοιες συνώνυµες; Aιτιολογήστε την απάντηση.  
12. Τι εννοούµε µε τον όρο "τουριστικά κίνητρα" ; Eξηγήστε τις βασικές διακρίσεις τουριστικών 

κινήτρων. 
13. Τι γνωρίζετε για τους συντελεστές παραγωγής τουριστικών αγαθών;  
14. Ποιες ιδιοµορφίες παρουσιάζει η Ελλάδα, χώρα της Ε.Ε., ως χώρα υποδοχής Ευρωπαϊκού 

τουρισµού σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.;  
15. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία εναλλακτικών µορφών τουρισµού και ποιες είναι οι 

µορφές αυτές;  
16. Τι γνωρίζετε για τον ποιοτικό, τον κοινωνικό και τον τουρισµό υγείας;  
17. Ποια είδη ξενοδοχεικών συµβάσεων υπάρχουν και τι γνωρίζετε για αυτά; Επιγραµµατική 

αναφορά.  
18. Η συµµετοχή καθ΄ενός εργαζοµένου σε µια αεροπορική εταιρία είναι καθοριστική στην εξέλιξη 

και ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης µιας πτήσης;  
19. Tι είναι "στόλος", τι "δίκτυο" µιας αεροπορικής εταιρείας και ποια τα στάδια "γένεσης" ενός 

τακτικού δροµολογίου; Συνοπτική αναφορά.  
20. Ποια είδη τεχνικών επιθεωρήσεων ενός αεροσκάφους υπάρχουν; Επιγραµµατική αναφορά.  



 
 

20

21. α. Τι γνωρίζετε για τον επιχειρησιακό έλεγχο;  
β. Ποιος είναι ο ρόλος των αεροµεταφορών στον τουρισµό σήµερα;  

22. α. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες του τουρισµού; 
β. Ποια είναι, εάν υπάρχουν, τα οφέλη από την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισµού;  

23. α. Τι γνωρίζετε για τον αγροτουρισµό και ποια είδη αγροτουρισµού υπάρχουν; 
β. Τι γνωρίζετε για το σύστηµα TIME SHARING και τι για το HOME EXCHANGE;  

24. Tι γνωρίζετε για το σύνδροµο PVDS (Post Vacation Depression Syndrome), το σύνδροµο 
κατάθλιψης µετά τις διακοπές; Συνοπτική αναφορά.  
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Θ. CARGO 
 
1. Ποιοι είναι οι περιορισµοί για την αποδοχή εµπορευµάτων προς εξαγωγή; 
2. Ποια εµπορεύµατα θεωρούνται SPECIAL CARGO; 
3. Πώς προσδιορίζουµε το VALUATION CHARGES; 
4. Πώς προσδιορίζουµε το CHARGABLE WEIGHT ( Χρεούµενο Βάρος) ; 
5. Τι γνωρίζετε για το TRANFER MANIFEST ;(Ποιος το εκδίδει και για ποιους λόγους;) 
6. ∆ώστε τον ορισµό των DANGEROUS GOODS (Επικίνδυνα Υλικά ) .Ποιες κατηγορίες αυτών 

γνωρίζετε; 
7. Επεξηγήστε του Συµβολισµούς M, N, Q, S, R, C ,όταν αυτοί χρησιµοποιούνται για την 

τιµολόγηση των εµπορευµάτων. 
8. Ποια εµπορεύµατα για τελωνειακούς λόγους χαρακτηρίζονται C, T1, TD; 
9. Να τιµολογήσετε την εξαγωγή µε τα παρακάτω δεδοµένα: 

 ΕΙ∆ΟΣ   Τραπεζογραµµάτια 
 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   10χ40χ30 εκ. 
 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ  20 κιλά 
 ΑΡΙΘΜ. ΚΙΒΩΤΙΩΝ  1 (ένα) 
 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ   ΑΘΗΝΑ/ΛΟΝ∆ΙΝΟ (ATH/LHR) 

10. Να τιµολογήσετε την εξαγωγή µε τα παρακάτω δεδοµένα: 
 ΕΙ∆ΟΣ   Υφάσµατα 
 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   60χ60χ60 εκ. το κάθε δέµα 
 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ  500 κιλά 
 ΑΡΙΘΜ. ΚΙΒΩΤΙΩΝ  100 
 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ   ΑΘΗΝΑ/ΛΟΝ∆ΙΝΟ (ATH/LHR)  

11. Να τιµολογήσετε την εξαγωγή µε τα παρακάτω δεδοµένα: 
 ΕΙ∆ΟΣ   Ένας σκύλος 
 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   50χ50χ50 εκ. 
 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ  35 κιλά 
 ΑΡΙΘΜ. ΚΙΒΩΤΙΩΝ  Ένα (1) 
 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ   ΑΘΗΝΑ/Ν. ΥΟΡΚΗ (ATH/NYC) 

12. Να τιµολογήσετε την εξαγωγή µε τα παρακάτω δεδοµένα: 
 ΕΙ∆ΟΣ   ΦΑΡΜΑΚΑ 
 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   50χ50χ50 εκ.  
 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ  42 κιλά 
 ΑΡΙΘΜ. ΚΙΒΩΤΙΩΝ  Ένα (1) 
 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ   ΑΘΗΝΑ/ΑΤΛΑΝΤΑ (ATH/ATL) 

13. Να τιµολογήσετε την εξαγωγή µε τα παρακάτω δεδοµένα: 
 ΕΙ∆ΟΣ   ΣΟΡΟΣ 
 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   180χ50χ50 εκ. 
 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ  100κιλά 
 ΑΡΙΘΜ. ΚΙΒΩΤΙΩΝ  Ένα (1) 
 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ   ΑΘΗΝΑ/ΠΑΡΙΣΙ (ATH/PAR) 

14. Σε πόσα δολάρια Αµερικής ανέρχεται η ανά κιλό αποζηµίωση για εµπορεύµατα που χάθηκαν ή 
καταστράφηκαν; Υπάρχει τρόπος να αυξηθεί το ποσό της ανά κιλό αποζηµίωσης ,εάν ο 
αποστολέας το ζητήσει; 

15. Πώς χρησιµοποιούµε το CARGO CORRECTION ADVICE; 
16. ∆ώστε τον ορισµό της Φορτωτικής. 
17. Ποια διαδικασία ακολουθεί η Αεροπορική Εταιρεία σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν 

εµφανίζεται ή αρνείται να παραλάβει τα εµπορεύµατα; 
18. Να εκδώσετε τη Φορτωτική µε τα παρακάτω δεδοµένα: 
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 ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ  FAST CAR LTD M.M. Αλεξάνδρου 57 Περιστέρι Αθήνα 
 ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ  SPORTS CAR IMPORTERS 20 CENTURY AVE  
     N. YORK USA 
 ΕΙ∆ΟΣ   Ανταλλακτικά Αυτοκινήτου 
 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   150χ120χ100 εκ.  
 ΑΡΙΘΜ. ΚΙΒΩΤΙΩΝ  Ένα (1) 
 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ   ΑΘΗΝΑ / Ν. ΥΟΡΚΗ (ATH/NYC) 
 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μετρητά στα γραφεία της Ολυµπιακής αεροπορίας  
 Αεροπορική Εταιρεία  Ο.Α. 
 Ηµεροµηνία έκδοσης της Φορτωτικής   Σήµερα 

19. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της MASTER και HOUSE Φορτωτικής; 
20. Τι είναι το AV 7 και ποιες πληροφορίες αναγράφονται σε αυτό για τη σωστή διακίνηση των 

ταχυδροµικών αποστολών; 
 

Ι. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (C. R. S. )  
 
1. Τι είναι τα CRS και τι προσφέρουν; 
2. Πώς ονοµάζεται η λειτουργία µε την οποία ζητάµε να δούµε τι πτήσεις υπάρχουν µε διαθέσιµες 

θέσεις; Έχοντας τη διαθεσιµότητα θέσεων στην οθόνη µας, µε ποια εντολή κάνουµε κράτηση 
θέσης σε Υ/class για 2 επιβάτες στην πτήση που είναι στη σειρά 3;  

3. Ποια είναι τα πεδία-στοιχεία (fields-elements), που είναι απαραίτητα να περιέχει µία κράτηση για 
να ολοκληρωθεί και ποια από αυτά είναι single item fields; 

4. Nα αναλύσετε τη διαθεσιµότητα θέσεων που έχουν σε κάθε ένα Booking Class οι εταιρείες: DL 
στην πτήση 133 και ΟΑ στην πτήση 411.  
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5. Να αναλύσετε τα Booking Codes για το κάθε Segment που ακολουθεί: 

 
6. Πόσες θέσεις θα κρατήσουµε για µια οικογένεια που αποτελείται από δύο ενήλικες, ένα αγόρι 7 

ετών και δύο κορίτσια 5 ετών και 14 µηνών αντίστοιχα;  
7. Τι είναι οι QUEUES και τι εξυπηρετούν; 
8. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει SSR και πότε το χρησιµοποιούµε. Επίσης να εξηγήσετε τι σηµαίνει 

OSI και πότε το χρησιµοποιούµε.   
9. Να εξηγήσετε τι είναι το FQTV και πότε το χρησιµοποιούµε. Επίσης να εξηγήσετε τι είναι το 

PNR.  
10. Nα εξηγήσετε τι είναι το Direct Sell και το ARNK.  
11. α) Να αναφέρετε ποια είναι η διαδικασία, όταν έχετε ήδη κάνει την πιο κάτω κράτηση για τον 

πελάτη σας που ταξιδεύει µαζί µε την οικογένειά του και σας ζητάει να τους αλλάξετε τις 
ηµεροµηνίες των πτήσεών τους για τις 9/10/96 και 18/10/96 αντίστοιχα.  

 
β) Ποια είναι η διαδικασία ακύρωσης µιας ήδη υπάρχουσας κράτησης;  

12. α) Ποια είναι τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να προστεθούν σε µία ήδη υπάρχουσα 
κράτηση εξωτερικού προκειµένου να εκδοθεί αυτόµατα εισιτήριο; 
β) Ποια είναι τα προαιρετικά στοιχεία που µπορούν να προστεθούν;  

13. Να εξηγήσετε τι ώρα, µέρα και ηµεροµηνία αναχωρεί η κάθε πτήση και αντίστοιχα πότε φθάνει 
στον προορισµό της.  

 
14. α) Αναφέρετε τι πτήσεις υπάρχουν για την Τρίτη 23 Απριλίου από Αθήνα για Νέα Υόρκη 

(εταιρεία, αριθµός πτήσης, ώρα αναχώρησης και άφιξης, τύπος αεροσκάφους). 
β) Αναφέρετε τι πτήσεις υπάρχουν για το Σάββατο 27 Απριλίου από Αθήνα για Νέα Υόρκη 
(εταιρεία, αριθµός πτήσης, ώρα αναχώρησης και άφιξης, τύπος αεροσκάφους). 

Στον πίνακα που ακολουθεί, στην πρώτη γραµµή οι ηµεροµηνίες να γίνουν : 15MAR96-30APR96. 
Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία να µείνουν ως έχουν. 
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15. Να αναφέρετε τη σηµασία του TCP. Σε ποιες περιπτώσεις θα προσθέσετε στην κράτησή σας 

την πληροφορία: 
ΤCP4 with PNR/WLX8KF  ή 
TCP4 with Smith/mr OA 201Y22APR ATHPAR 

16. Ποια είναι η σηµασία του TIMATIC και τι πληροφορίες µπορούµε να βρούµε;  
17. Πόσοι και ποιοι τρόποι υπάρχουν προκειµένου να “πουλήσουµε” µία αεροπορική θέση; 
18. Να δοθεί η εντολή για direct selling µε τα ακόλουθα στοιχεία:  

∆ύο άτοµα στις 10 Νοεµβρίου από Λονδίνο για Μαδρίτη, µε την πτήση BA 458 σε C class of 
service. 

19. Ποια είναι τα µη υποχρεωτικά / προαιρετικά (optional) πεδία ενός booking file; 
20. Boardpoint: London Heathrow 

 Offpoint: Amsterdam 
 Airline & Flight No.: British Midland 107 
 Booking class: 1st 
 Date: 2nd August 
 No. of seats: 2 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία να δοθεί η εντολή για κατάσταση αναµονής (waitlist) µε 
direct selling. 
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ΙΑ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
 
1. α) Προσδιορίστε τον «τύπο του ναύλου» στις παρακάτω διαδροµές. Απαντήστε µε έναν από 

τους παρακάτω κωδικούς. 
OW one way CT circle trip 
RT round trip RTW round the world 
OOJ orig. open jaw TOJ trn. open jaw 

 
ATH //////////

/ 
 ATH ////////  

ROM OA M ( EH ) ROM OA 10 M 
SYD AZ 2059,92 CPH AZ 928,85 
BKK SQ  MAD IB  
CAI MS M ( EH ) LIS TP 822,10 
ATH OA 2059,92    
 TTL 4119,90  TTL 1750,95 

 
LAX   MIL   
TYO JL M (PA ) NBO AZ 1427,76 
SIN AA 1096,00 BOM AI 402,00 
DXB LH  ROM AZ M 
FRA LH M (AT) MIL AZ 1101,93 
LAX BA 3871,00    
 TTL 4967,00  TTL 2931,69 

 
MIL ///////  
LON AZ M  
NYC BA 1300,10
PAR AF M  
ROM AZ 1370,20
   
 TTL 2670,30
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SIN ////////  ATH /////////  
AMS KL 1298,12 NBO OA M 
X   JNB SA 1601,10
LON   BKK TG 879,00 
SIN BA 1427,87 ROM AZ 1213,00
      
 TTL 2725,99  TTL 3693,10

  
β) ∆ώστε τον ορισµό του R/T, CT, OJ. 

2. α)Προσδιορίστε τη σωστή IATA sub-area για τις παρακάτω χώρες, τις πρωτεύουσες και τους 
εθνικούς αεροµεταφορείς. 
IATA sub-area: Eastern Africa, Europe, Mid atlantic, Middle East, North Atlantic, South Atlantic, 
South East Asia, South Asia Subcontinent, South West Pacific, Southern Africa, Western Africa. 

GHANA ZAMBIA 
BAHAMAS PERU 
NEW ZEALAND IRAN 
SUDAN TUNISIA 
ICELAND BANGLADESH
TURKEY INDONISIA 
SOMALIA MEXICO 
COLOMBIA MOZAMBIQUE

 
β) Τι είναι διαφορά θέσεως και σε ποιους ναύλους εφαρµόζεται;Αναλύστε παράλληλα και 
τα φαινόµενα που εµφανίζονται. 
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3. Να υπολογιστεί σε C θέση ο ναύλος, αφού προσδιορίσετε τα βήµατα που πρέπει να γίνουν στη 
παρακάτω διαδροµή. 

 Η πλήρωση και η έκδοση του εισιτηρίου γίνονται στη Βραζιλία. 
 TPMs:  RIO MAO 1766 MAO PTY 1584 PTY BOG 472 
 ∆ιαδροµή: RIO MAO RG / MAO PTY RG / PTY BOG AV 

FBP     
NUC     
MPM     
TPM     
EMA     
EMS     
HIP     
CF     
BHC     
TTL     
ROE     
LSF     

4. Υπολογίστε το ναύλο Υ θέσης, για την παρακάτω διαδροµή. Η έκδοση και η πώληση του 
εισιτηρίου γίνονται στην ΒΚΚ. 

 Stopovers: 
 - χωρίς stopover στη VIE 
 - χωρίς stopover στη HKG 
 - stopover και στη HKG και στη VIE 
 ∆ιαδροµή: BKK HKG CX / HKG VIE OS / VIE MIL AZ 
 TPMs:    BKK HKG 1065 / HKG VIE 5514 VIE MIL 6971 
 MPM 7340 
 NUC^s : BKK - MIL 1438,34 
        BKK - VIE 1492,64 
        HKG - MIL 1453,36 
        HKG - VIE 1529,55 
        VIE - MIL   625,57 

FBR     
NUC     
MPM     
TPM     
EMA     
EMS     
HIP     
CF     
BHC     
TTL     
ROE     
LSF     

 
- χωρίς stopover στο HKG 

FBP     
NUC     
MPM     
TPM     
EMA     
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EMS     
HIP     
CF     
BHC     
TTL     
ROE     
LSF     

- stopover και στο HKG και στη VIE 
FBP      
NUC      
MPM      
TPM      
EMA      
EMS      
HIP      
CF      
BHC      
TTL      
ROE      
LSF      

5. Υπολογίστε τη φθηνότερη τιµή σε Υ θέση, της παρακάτω διαδροµής, όταν η έκδοση και η 
πληρωµή του εισιτηρίου γίνεται στο LON. 
∆ιαδροµή: LON MIL BA / MIL PMO BM / PMO TUN TU / TUN FRA LH 
TPMs:    LON MIL 592 / MIL PMO 551 / PMO TUN 182 / TUN FRA 915 
Stopovers:  
-σε όλες τις ενδιάµεσες πόλεις 

FBR     
NUC     
MPM     
TPM     
EMA     
EMS     
HIP     
CF     
BHC     
TTL     
ROE     
LSF     

-σε καµία ενδιάµεση πόλη 
FBR     
NUC     
MPM     
TPM     
EMA     
EMS     
HIP     
CF     
BHC     
TTL     
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ROE     
LSF     

6. α) Τι είναι οι circle trips ναύλοι;∆ώστε παράδειγµα. 
β) Υπολογίστε το πιο χαµηλό ναύλο, σε Υ θέση για την παρακάτω διαδροµή. 
∆ιαδροµή: LON MIL BA / MIL PMO BM / PMO TUN TU / TUN FRA LH / FRA LON LH 
TRMs:    LON MIL 592 / MIL PMO 551 / PMO TUN 182 / TUN FRA 915 / FRA LON 396  

FBR     
NUC     
MPM     
TPM     
EMA     
EMS     
HIP     
CF     
BHC     
TTL     
ROE     
LSF     
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7. α) Τι είναι και πότε εφαρµόζεται η διαδικασία του backhal check BHC; 
β) Να υπολογιστεί ο ναύλος, σε τοπικό νόµισµα, σε Υ θέση της παρακάτω διαδροµής. Η έκδοση 

και η πώληση  του εισιτηρίου γίνεται στη Νότια Αφρική. 
∆ιαδροµή: JNB NBO SA / NBO ADD ET / ADD CAI / CAI ROM AZ / ROM ATH TG 
TPMs: JNB NBO 1809/ NBO ADD 725 / ADD CAI 538 / CAI ROM 1329 / ROM ATH 657 

FBR     
NUC     
MPM     
TPM     
EMA     
EMS     
HIP     
CF     
BHC     
TTL     
ROE     
LSF     

 
∆ίνεται ο παρακάτω βοηθητικός πίνακας: 
 
 MPM ΤΙΜΕΣ NUC OW Y 
JNB NBO  664.25 
JNB ADD  848.04 
JNB CAI  990.90 
JNB ROM  1413.24 
JNB ATH ΕΗ 5323 1215.68 
ΝΒΟ ROM  766.00 
ΝΒΟ ATH  963.00 
ADD ROM  1149.00 
ADD ATH  1203.00 
 
 
8. Υπολογίστε το ναύλο για την παρακάτω διαδροµή. Η έκδοση και η πληρωµή γίνεται στην 

Αίγυπτο. 
∆ιαδροµή: CAI BKK MS Y / BKK TPE CI F / TPE MNL CI Y 
TPMs:    CAI BKK 5898 / BKK TPE 1555 / TPE MNL 814 

FBR     
NUC     
MPM     
TPM     
EMA     
EMS     
HIP     
CF     
BHC     
TTL     
ROE     
LSF     

9. α) Προσδιορίστε το ΕΜΑ «Extra Milieage Allowance» για τις παρακάτω διαδροµές: 
ITINERARY EMA 
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BERGEN / COPENHAGEN / FRANKFURT / 
DUSSELDORF 

 

BANGKOK / DELHI / KARACHI / ROME  
SYDNEY / JOHANNESBURG / CAIRO / 
ISTANBUL 

 

CARACAS / SAN JOSE / LIMA / BUENOS 
AIRES 

 

MIAMI / LOS ANGELES / HONOLULU / 
MANILA / SINGAPORE 

 

β) Μετατρέψτε τα παρακάτω NUCs στο αντίστοιχο τοπικό νόµισµα και να συµπληρωθεί ο 
παρακάτω πίνακας. 

COUNTRY NUC^s CURRENCY ROE LSF 
ITALY 631,81    
UNITED 
KINGDOM 

720,30    

MAURITANIA 630,11    
TUNISIA 720,15    
SWEDEN 907,35    

 γ) Ποια είναι η ισχύς ενός Normal και ενός εκδροµικού εισιτηρίου και πού φαίνεται στο 
εισιτήριο; 

10. Υπολογίστε το ναύλο της παρακάτω διαδροµής. 
∆ιαδροµή:  LON ROM AZ / ROM FLR AZ / FLR ROM AZ / ROM ATH 
TPMs:     LON ROM 898 / ROM FLR 152 / ROM ATH 659 

 FARES NUC Y/ OW MPM 
LON ROM 516,10 1097 
LON FLR 456,40 922 
LON ATH 698,10 1762 
ROM ATH 420,30 788 
FLR ATH 505,10 967 
ROM FLR 106,76  

 
FBR     
NUC     
MPM     
TPM     
EMA     
EMS     
HIP     
CF     
BHC     
TTL     
ROE     
LSF     
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11. Να εκδοθεί και να συµπληρωθεί στην πιο οικονοµική θέση το εισιτήριο του κ.Gonzalez R. για τις 
παρακάτω κρατήσεις. Ο τόπος έκδοσης και πώλησης είναι το Βέλγιο. 
TPMs: BRU ROM 734 / ROM NBO 3349 / NBO ZRH 3779 / ZRH BRU 301 

BRU 
FCO 

SN 811 02 APR 0810 1015 OK 

FCO 
NBO 

AZ 804 02 APR 1130 2245 OK 

NBO 
ZRH 

SR 289 17 APR 2359 0605* OK 

ZRH 
BRU 

SR 886 20 APR 1535 1655 OK 

 

 
 
12. Να εκδοθεί και να συµπληρωθεί στην πιο οικονοµική τιµή το εισιτήριο του κ. Gonzalez R. για τις 

παρακάτω κρατήσεις. Ο τόπος έκδοσης και πώλησης είναι το Βέλγιο. 
TPMs: BRU ROM 734 / ROM ADD 2838 / ADD FRA 3324 / FRA BRU 301 

BRU 
FCO 

SN 811 31MAR 0810 1015 OK 

FCO 
ADD 

AZ 804 11 APR 1130 2245 OK 

ADD FRA LH 289 27 APR 2359 0605* OK 
FRA BRU LH 886 28 APR 1535 1655 OK 
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13. Να εκδοθεί και να συµπληρωθεί το εισιτήριο του κ. Rodrigez T. για τις παρακάτω κρατήσεις. Ο 

τόπος έκδοσης είναι η LIM. 
TPMs: LIM CCS 1713 / CCS FRA 5019 / FRA GVA 287 / GVA BRU 332 / BRU DUB 487 / DUB 
FRA 676 / FRA LIM 6732  
Ο τόπος πληρωµής είναι η ATH (20 OCT) αριθµ. MCO 055/4010676778 ηµεροµηνία έκδοσης 
του εισιτηρίου 22OCT / BSR : IUSD = 338 GRD. Να δοθεί ο φθηνότερος ναύλος (pubbish) µε 
βάση τις πτήσεις. 

LIM CCS VA 935 23 OCT 0815 1430 OK
CCS FRA LH 539 26 OCT 1945 1015* OK
FRA GVA SR 545 30 OCT 2105 2215 OK
GVA BRU SR 892 04 NOV 0725 0845 OK
BRU DUB SN 631 06 NOV 1115 1240 OK
DUB FRA EI 652 12 NOV 1030 1330 OK
FRA LIM LH 532 13 NOV 1240 2320 OK

 



 
 

34

 
14. Να βρεθεί η τιµή στην Y/C και να εκδοθεί MCO για το PTA της παρακάτω διαδροµής στο όνοµα 

GARDINO/AMR. Ο τόπος πληρωµής είναι η Αθήνα και ο τόπος έκδοσης του εισιτηρίου είναι το 
Λονδίνο. 
∆ιαδροµή: LON NAP BA / NAP ROM AZ 
TPMs:    LON NAP 1008 / ROM NAP 182, MPM 1077 
NUC: LON NAP = 591,03 LON ROM = 502,03 , NAP ROM =88,83 , ROM LON 491,03 ,NAP 
LON 402,03  
BSR: 1 UKL = 480 GRD 

  

 
 
15. α) Να υπολογιστεί ο πλέον φθηνός ναύλος, µόνο σε NUCs, σε C θέση, για την παρακάτω 

διαδροµή. Η έκδοση και η πώληση του εισιτηρίου γίνεται στις ΗΠΑ. 
∆ιαδροµή: NYC BRU SN / BRU LON SN / LON FRA BA / FRA BRU LH / BRU NYC SN 
TPMs:    NYC BRU 3662 / BRU LON 206 / LON FRA 396 / FRA BRU 190 

FARES C ½ RT 
NUC 

MPM 

NYC 1032,00 4394 
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BRU 
NYC 
LON 

1711,00 4149 

NYC FRA 1066,00 4621 
FBP      
NUC      
MPM      
TPM      
EMA      
EMS      
HIP      
CF      
CTM      
TTL      

β) Τι είναι DMC και πότε εφαρµόζεται;Αναφέρετε τις εξαιρέσεις. 
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16. α) Τι είναι το «add’ on amount» και ποια η χρήση τους; 
β) Να υπολογιστεί ο ναύλος, σε Υ θέση, για την παρακάτω διαδροµή. Η έκδοση και η πώληση 
του εισιτηρίου γίνεται στη Μοζαµβίκη. 
∆ιαδροµή: MPM JNB SA / JNB NBO SA / NBO ATH OA / ATH JMK OA 
TPMs:    MPM JNB 270 / JNB NBO 1809 / NBO ATH 2837 / ATH JMK 94 
ROE:     5375.81000 MZM (100) 
Add^ on JMK: NUC: 111.76 ATH /MPM 102 ATH 

FARES NUC Y / OW MPM 
MPM ATH 1243,90 5691 
JNB ATH 1363,90 5575 
MPM NBO 548,30 2320 
NBO ATH 653,20 3404 
JNB NBO 560,25 2170 

 
FBP      
NUC      
MPM      
TPM      
EMA      
EMS      
HIP      
CF      
BHC      
TTL      
ROE      
LSF      
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17. α)Τι είναι το MCO και πού το χρησιµοποιούµε; 
β)Να εκδοθεί και να συµπληρωθεί η MCO στην Αθήνα για PTA του κ. A. Friedrich, κάτοικο 
Φραγκφούρτης (Ναυτικός YSL 35%) διαδροµής FRA NBO LH 580 / NBO MBA KQ 310 / 15 
SEP OK DEM 1657 rate 1 DEM = 170 GRD. TAX DEM = 30 
H MCO πληρώνεται στην Αθήνα από την OMEGA & Co. Ltd. ATH 09. SEP µε DINERS 

 
18. Να υπολογιστούν οι παρακάτω ναύλοι. 

1. Madrid IB Paris AF Stockholm SK Oslo in F. 
2. Bogota AV Caracas VA Madrid IB Lisbon in Y. 
3. Lyon AF Zurich MS Cairo GF Dubai GF Doha in Y. 

FARES NUC / OW MPM TPMs 
MAD OSL 1185,78 1791 MAD PAR 649 
MAD STO 1211,40  PAR STO 963 
MAD PAR 585,57  STO OSL 249 
BOG MAD 1149,00  BOG CCS 638 
BOG LIS 1134,00 5613 CCS MAD 4353 
CCS MAD 1068,00  MAD LIS 319 
CCS LIS 1047,00   
LYS CAI 948,45  LYS ZRH  204 
LYS DXB 1599,46  ZRH CAI 1705 
LYS DOH 1526,53 3548 CAI DXB 1500 
ZRH CAI 1011,48  DXB DOH 236 
ZRH DXB 1608,99   
ZRH DOH 1709,56   
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FBP      
NUC      
MPM      
TPM      
EMA      
EMS      
HIP      
CF      
BHC      
TTL      
ROE      
LSF      

 
FBP      
NUC      
MPM      
TPM      
EMA      
EMS      
HIP      
CF      
BHC      
TTL      
ROE      
LSF      

 
FBP      
NUC      
MPM      
TPM      
EMA      
EMS      
HIP      
CF      
BHC      
TTL      
ROE      
LSF      
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19. α) Προσδιορίστε το «limitation on idirect» στα παρακάτω δροµολόγια: 
LON / BHX / LON / BXB 
YES / NO , Because: 
LON / FRA / ZRH / X/FRA / DXB 
YES / NO , Because: 
LON / AMS / BRU / AMS / DXB 
YES / NO , Because: 
LON / PAR / ROM / ATH / SKG / ATH 
YES / NO , Because: 
β) Τι είδους ναύλος είναι το inclusive tour (IT)και ποια τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του; 

20. α) Τι είναι εκδροµικός ναύλος ΥΕ; ∆ώστε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτού σε 
σχέση µε τον Normal RT/Y. 
β) Τι είναι CPM; Αναλύστε το. 
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