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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

1.ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
 

Με βάση τους Νόµους και Κανονισµούς της Πολιτικής Αεροπορίας ο Επιµελητής Πτήσεων µελετά 
και σχεδιάζει την εκτέλεση µιας πτήσης κατά τον ασφαλέστερο, κανονικότερο και οικονοµικότερο τρόπο. 

 
Α. Γενική περιγραφή των κυριοτέρων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 
Ο Επιµελητής Πτήσεων στη διάρκεια της υπηρεσίας του συνεργάζεται µε όλες τις Υπηρεσίες 

Κρατικές και Εταιρικές που έχουν σχέση µε Πτητική Εκµετάλλευση (ΜΕΤ. ΑΤC. KEE., Aερ/µούς κλπ.) και 
µε τα µέλη πληρωµάτων που προετοιµάζουν την πτήση. 

Φροντίζει για την ενηµέρωση των πινάκων, βοηθηµάτων, εγχειριδίων και γενικά του υλικού που 
χρησιµοποιείται από τον Ε.Π. και τα πληρώµατα για τη µελέτη και εκτέλεση πτήσεων. 

Είναι εξοικειωµένος µε τα εγχειρίδια δροµολογίων και γνωρίζει πλήρως την ύλη που περιέχουν. 
Γνωρίζει τα όρια και τους περιορισµούς χρήσης του υλικού τόσο για τις κανονικές συνθήκες καθώς 

και για καταστάσεις ανάγκης. 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του φροντίζει να µη έρχεται σε αντίθεση µε τις Κρατικές 

Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας, µε τους Κυβερνήτες και τα πληρώµατα, καθώς και τα άλλα 
εµπλεκόµενα όργανα. 

Γνωρίζει πλήρως τους κώδικες σηµάτων και Μετεωρολογίας και προσπαθεί πάντοτε οι 
πληροφορίες που δίνει µε σήµατα να είναι λακωνικές, σαφείς και σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 

Όταν το αερ/φος βρίσκεται στο έδαφος έχει δικαιοδοσία να εισηγείται αναστολή εκτέλεσης πτήσης 
ή σκέλους αυτής αν κατά την κρίση του οι συνθήκες που επικρατούν δεν πληρούν τους όρους 
ασφάλειας, για την περιοχή την οποία ελέγχει. 

Βοηθά τον Κυβερνήτη στην προετοιµασία πτήσης. Παρέχει σ’ αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία. 
Συµπληρώνει το προβλεπόµενο σχέδιο πτήσης. 
Κατά τη διάρκεια της πτήσης παρακολουθεί την εξέλιξη του καιρού και µεταβιβάζει σχετικές 

πληροφορίες για την ασφαλή συµπλήρωσή της. 
Βάσει της όλης εργασίας του είναι η πρόβλεψη και η ταχεία εκτίµηση των διαφόρων καταστάσεων 

ώστε να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλέστερη και οικονοµικότερη εκτέλεση της πτήσης. 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  EΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 
1.1. Μελετά την Μετεωρολογική κατάσταση των αεροδροµίων αναχώρησης, 
διαδροµής, προορισµού και εναλλακτικών. 

1.2. Μελετά την κατάσταση των επιγείων ραδιοβοηθηµάτων των αεροδροµίων και 
αεροδιαδρόµων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την πτήση. 

1.3. Μελετά την κατάσταση διαδρόµων π/απογειώσεων που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για την καταλληλότητα, αντοχή και διαστάσεις τους. 

1.4. Μελετά τους χάρτες διαδροµής για τα ύψη πτήσεων, διευθύνσεις καθώς και τις 
απαγορευµένες και επικίνδυνες περιοχές πτήσεων. 

1.5. Μελετά τα εγχειρίδια επιδόσεως αεροσκαφών. 
1.6. Μελετά τους περιορισµούς εναερίου κυκλοφορίας και τα ΝΟΤΑΜ. 
1.7. Μελετά και εκπονεί το σχέδιο πτήσεως, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω και 
εξασφαλίζει την άδεια εναερίου κυκλοφορίας της πτήσεως. 

1.8. Μελετά και υπολογίζει τις απαιτούµενες ποσότητες καυσίµων των πτήσεων. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ  

1.1. Αναλαµβάνει υπηρεσία έγκαιρα ώστε να έχει αρκετό χρόνο για να κατατοπιστεί πλήρως 
στις επικρατούσες συνθήκες εκµετάλλευσης, (ΜΕΤ., συνθήκες, απαιτήσεις σχεδίου 
εκµετ/σης). 

1.2. Ενηµερώνεται από την Μετεωρολογική Υπηρεσία µε κάθε λεπτοµέρεια για την κατάσταση 
του καιρού και την προβλεπόµενη εξέλιξη σε όλη την περιοχή που ελέγχει. 

1.3. Από τις Κρατικές Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας ενηµερώνεται για εκτάκτους 
περιορισµούς στην κυκλοφορία, την κατάσταση Αεροδροµίων, Ναυτιλιακών Βοηθηµάτων, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κ.τ.λ. 

1.4. Μελετά κάθε πτήση αν είναι δυνατό να εκτελεσθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα ή αν 
επιβάλλονται  αλλαγές σε χρόνους, διαδροµή, ποσότητες καυσίµων κλπ. 

1.5. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και σε συνεννόηση µε τον Κυβερνήτη φροντίζει για την 
προετοιµασία των σχεδίων πτήσης και καθορίζει τις ποσότητες καυσίµων και ωφέλιµου 
φορτίου. 

1.6. Ενηµερώνει το πλήρωµα συµπληρωµατικά για κάθε λεπτοµέρεια της πτήσης και των 
απαιτήσεων του σχεδίου εκµετ/σης. 

1.7. Συντάσσει και υποβάλει στις Κρατικές Υπηρεσίες το αποφασισθέν σχέδιο πτήσεως  (ATC 
FLIGHT PLAN). 

  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ 

2.1. Μεριµνά να διατηρεί ηµερολόγιο πτήσεων και να τηρείται ανελλιπώς. 
2.2. Παρακολουθεί από το Μετεωρολογικό Γραφείο την εξέλιξη του καιρού και αν κρίνει, 

µεταβιβάζει  στα εν πτήση αερ/να συµπληρωµατικές πληροφορίες. 
2.3. Υπολογίζει τις πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσει το αερ/νο στην πτήση και µελετά τις 

συµφερότερες λύσεις σε περίπτωση ανωµαλίας. 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ  

3.1. Προσωπικά λαµβάνει πληροφορίες από τα πληρώµατα για τις ειδικές συνθήκες 
που συνάντησαν  στην πτήση. 

3.2. Μελετά παρατηρήσεις του Κυβερνήτη και ενηµερώνεται για θέµατα που 
ενδιαφέρουν άµεσα τον  Ε. Πτήσεων. 

3.3. Φροντίζει για την ενηµέρωση του γραφείου καιρού, ΑTC και των άλλων 
εµπλεκοµένων Υπηρεσιών. 

3.4. Ζητά συµπληρωµατικές πληροφορίες για θέµατα που υπέπεσαν στην αντίληψή 
του. 

3.5. Μετά το τέλος της υπηρεσίας του συµπληρώνει την αναφορά Ε.Π. Η 
συµπλήρωση της αναφοράς πρέπει να είναι περιληπτική και µόνο για θέµατα της 
αρµοδιότητας του. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

1.   Νοµοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
2.  Χαρακτηριστικά Αεροσκαφών ∆ηµοσίων Μεταφορών. 
3.  Μετεωρολογία. 
4. Ραδιοβοηθήµατα. 
5. Αεροναυτιλία. 
6. Σχεδίαση Πτήσεως (FLIGHT PLANNING). 
7. Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας - Υπηρεσία και ∆ιαδικασία Ελέγχου Εναερίου   
Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ). 

8.  Τηλεπικοινωνία. 
9. Βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσης. Οι γνώσεις πρέπει να είναι σχετικές µε όρους 
και µε έννοιες που έχουν σχέσει µε τις παραπάνω επαγγελµατικές γνώσεις 
(LOWER CERIFICATE).  

10. Βασικές γνώσεις στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (USERS). 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

3.Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Επιµελητής Πτήσεων 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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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

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 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 
 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Επιµελητής Πτήσεων 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. 

 
1.1. Να µελετά την Μετεωρολογική κατάσταση των αεροδροµίων αναχώρησης, 
διαδροµής, προορισµού και εναλλακτικών. 

1.2. Να µελετά την κατάσταση των επιγείων ραδιοβοηθηµάτων των αεροδροµίων και 
αεροδιαδρόµων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την πτήση. 

1.3. Να µελετά την κατάσταση διαδρόµων π/απογειώσεων που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για την καταλληλότητα, αντοχή και διαστάσεις τους. 

1.4. Να µελετά τους χάρτες διαδροµής για τα ύψη πτήσεων, διευθύνσεις καθώς και τις 
απαγορευµένες και επικίνδυνες περιοχές πτήσεων. 

1.5. Να µελετά τα εγχειρίδια επιδόσεως αεροσκαφών. 
1.6. Να µελετά τους περιορισµούς εναερίου κυκλοφορίας και τα ΝΟΤΑΜ. 
1.7. Να µελετά και εκπονεί το σχέδιο πτήσεως, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω 
και εξασφαλίζει την άδεια εναερίου κυκλοφορίας της πτήσεως. 

1.8. Να µελετά και υπολογίζει τις απαιτούµενες ποσότητες καυσίµων των πτήσεων. 
 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ  

1.1. Να αναλαµβάνει υπηρεσία έγκαιρα ώστε να έχει αρκετό χρόνο για να 
κατατοπιστεί πλήρως στις επικρατούσες συνθήκες εκµετάλλευσης, (ΜΕΤ., 
συνθήκες, απαιτήσεις σχεδίου εκµετ/σης). 

1.2. Να ενηµερώνεται από την Μετεωρολογική Υπηρεσία µε κάθε λεπτοµέρεια για την 
κατάσταση του καιρού και την προβλεπόµενη εξέλιξη σε όλη την περιοχή που 
ελέγχει. 

1.3. Από τις Κρατικές Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας ενηµερώνεται για εκτάκτους 
περιορισµούς στην κυκλοφορία, την κατάσταση Αεροδροµίων, Ναυτιλιακών 
Βοηθηµάτων, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κ.τ.λ. 

1.4. Να µελετά κάθε πτήση αν είναι δυνατό να εκτελεσθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
ή αν επιβάλλονται  αλλαγές σε χρόνους, διαδροµή, ποσότητες καυσίµων κλπ. 

1.5. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και σε συνεννόηση µε τον Κυβερνήτη φροντίζει για 
την προετοιµασία των σχεδίων πτήσης και καθορίζει τις ποσότητες καυσίµων και 
ωφέλιµου φορτίου. 

1.6. Να ενηµερώνει το πλήρωµα συµπληρωµατικά για κάθε λεπτοµέρεια της πτήσης 
και των απαιτήσεων του σχεδίου εκµετ/σης. 
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1.7. Να συντάσσει και υποβάλει στις Κρατικές Υπηρεσίες το αποφασισθέν σχέδιο 
πτήσεως  (ATC FLIGHT PLAN). 

  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ 

2.1.  Να µεριµνά να διατηρεί ηµερολόγιο πτήσεων και να τηρείται ανελλιπώς. 
2.2. Να παρακολουθεί από το Μετεωρολογικό Γραφείο την εξέλιξη του καιρού και αν 

κρίνει, µεταβιβάζει  στα εν πτήση αερ/να συµπληρωµατικές πληροφορίες. 
2.3. Να υπολογίζει τις πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσει το αερ/νο στην πτήση 

και µελετά τις συµφερότερες λύσεις σε περίπτωση ανωµαλίας. 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ  

3.1. Προσωπικά λαµβάνει πληροφορίες από τα πληρώµατα για τις ειδικές συνθήκες 
που συνάντησαν  στην πτήση. 

3.2. Μελετά παρατηρήσεις του Κυβερνήτη και ενηµερώνεται για θέµατα που 
ενδιαφέρουν άµεσα τον  Ε. Πτήσεων. 

3.3. Φροντίζει για την ενηµέρωση του γραφείου καιρού, ΑTC και των άλλων 
εµπλεκοµένων Υπηρεσιών. 

3.4. Ζητά συµπληρωµατικές πληροφορίες για θέµατα που υπέπεσαν στην αντίληψή 
του. 

3.5. Μετά το τέλος της υπηρεσίας του συµπληρώνει την αναφορά Ε.Π. Η 
συµπλήρωση της αναφοράς πρέπει να είναι περιληπτική και µόνο για θέµατα της 
αρµοδιότητας του. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

1.   Να γνωρίζει τη νοµοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
                      2.  Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά Αεροσκαφών ∆ηµοσίων Μεταφορών 

3. Να γνωρίζει Μετεωρολογία. 
4. Να γνωρίζει τα Ραδιοβοηθήµατα. 
5. Να γνωρίζει Αεροναυτιλία. 
6. Να γνωρίζει τη  σχεδίαση Πτήσεως (FLIGHT PLANNING). 
7. Να γνωρίζει τους Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας - Υπηρεσίες και ∆ιαδικασίες 
Ελέγχου Εναερίου   Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ). 

8.  Να γνωρίζει τηλεπικοινωνίες. 
9. Να έχει βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσης. Οι γνώσεις πρέπει να είναι σχετικές µε 
όρους και µε έννοιες που έχουν σχέση µε τις παραπάνω επαγγελµατικές γνώσεις.  

10. Να έχει βασικές γνώσεις στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (USERS). 
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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. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Επιµελητής Πτήσεων, 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. 

 
1.1. Να µελετά την Μετεωρολογική κατάσταση των αεροδροµίων αναχώρησης, 
διαδροµής, προορισµού και εναλλακτικών. 

1.2. Να µελετά την κατάσταση των επιγείων ραδιοβοηθηµάτων των αεροδροµίων και 
αεροδιαδρόµων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την πτήση. 

1.3. Να µελετά την κατάσταση διαδρόµων π/απογειώσεων που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για την καταλληλότητα, αντοχή και διαστάσεις τους. 

1.4. Να µελετά τους χάρτες διαδροµής για τα ύψη πτήσεων, διευθύνσεις καθώς και τις 
απαγορευµένες και επικίνδυνες περιοχές πτήσεων. 

1.5. Να µελετά τα εγχειρίδια επιδόσεως αεροσκαφών. 
1.6. Να µελετά τους περιορισµούς εναερίου κυκλοφορίας και τα ΝΟΤΑΜ. 
1.7. Να µελετά και εκπονεί το σχέδιο πτήσεως, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω 
και εξασφαλίζει την άδεια εναερίου κυκλοφορίας της πτήσεως. 

1.8. Να µελετά και υπολογίζει τις απαιτούµενες ποσότητες καυσίµων των πτήσεων. 
 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ  

1.1. Να αναλαµβάνει υπηρεσία έγκαιρα ώστε να έχει αρκετό χρόνο για να 
κατατοπιστεί πλήρως στις επικρατούσες συνθήκες εκµετάλλευσης, (ΜΕΤ., 
συνθήκες, απαιτήσεις σχεδίου εκµετ/σης). 

1.2. Να ενηµερώνεται από την Μετεωρολογική Υπηρεσία µε κάθε λεπτοµέρεια για την 
κατάσταση του καιρού και την προβλεπόµενη εξέλιξη σε όλη την περιοχή που 
ελέγχει. 

1.3. Από τις Κρατικές Υπηρεσίες εναερίου κυκλοφορίας ενηµερώνεται για εκτάκτους 
περιορισµούς στην κυκλοφορία, την κατάσταση Αεροδροµίων, Ναυτιλιακών 
Βοηθηµάτων, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κ.τ.λ. 

1.4. Να µελετά κάθε πτήση αν είναι δυνατό να εκτελεσθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
ή αν επιβάλλονται  αλλαγές σε χρόνους, διαδροµή, ποσότητες καυσίµων κλπ. 

1.5. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και σε συνεννόηση µε τον Κυβερνήτη φροντίζει για 
την προετοιµασία των σχεδίων πτήσης και καθορίζει τις ποσότητες καυσίµων και 
ωφέλιµου φορτίου. 

1.6. Να ενηµερώνει το πλήρωµα συµπληρωµατικά για κάθε λεπτοµέρεια της πτήσης 
και των απαιτήσεων του σχεδίου εκµετ/σης. 

1.7. Να συντάσσει και υποβάλει στις Κρατικές Υπηρεσίες το αποφασισθέν σχέδιο 
πτήσεως  (ATC FLIGHT PLAN). 

  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ 

2.1.  Να µεριµνά να διατηρεί ηµερολόγιο πτήσεων και να τηρείται ανελλιπώς. 
2.2. Να παρακολουθεί από το Μετεωρολογικό Γραφείο την εξέλιξη του καιρού και αν 

κρίνει, µεταβιβάζει  στα εν πτήση αερ/να συµπληρωµατικές πληροφορίες. 
2.3. Να υπολογίζει τις πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσει το αερ/νο στην πτήση 
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και µελετά τις συµφερότερες λύσεις σε περίπτωση ανωµαλίας. 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ  

3.1. Προσωπικά λαµβάνει πληροφορίες από τα πληρώµατα για τις ειδικές συνθήκες 
που συνάντησαν  στην πτήση. 

3.2. Μελετά παρατηρήσεις του Κυβερνήτη και ενηµερώνεται για θέµατα που 
ενδιαφέρουν άµεσα τον  Ε. Πτήσεων. 

3.3. Φροντίζει για την ενηµέρωση του γραφείου καιρού, ΑTC και των άλλων 
εµπλεκοµένων Υπηρεσιών. 

3.4. Ζητά συµπληρωµατικές πληροφορίες για θέµατα που υπέπεσαν στην αντίληψή 
του. 

3.5. Μετά το τέλος της υπηρεσίας του συµπληρώνει την αναφορά Ε.Π. Η 
συµπλήρωση της αναφοράς πρέπει να είναι περιληπτική και µόνο για θέµατα της 
αρµοδιότητας του. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

1.   Να γνωρίζει τη νοµοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
2.  Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά Αεροσκαφών ∆ηµοσίων Μεταφορών. 
3.  Να γνωρίζει Μετεωρολογία. 
4. Να γνωρίζει τα Ραδιοβοηθήµατα. 
5. Να γνωρίζει Αεροναυτιλία. 
6. Να γνωρίζει τη  σχεδίαση Πτήσεως (FLIGHT PLANNING). 
 
7. Να γνωρίζει τους Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας - Υπηρεσίες και ∆ιαδικασίες 
Ελέγχου Εναερίου   Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ). 

8.  Να γνωρίζει τηλεπικοινωνίες. 
9. Να έχει βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσης. Οι γνώσεις πρέπει να είναι σχετικές µε 
όρους και µε έννοιες που έχουν σχέσει µε τις παραπάνω επαγγελµατικές γνώσεις.  

10. Να έχει βασικές γνώσεις στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (USERS). 
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4. Κατάλογος Ερωτήσεων 

1. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 
 

1. Να δοθεί ο ορισµός της σταθερής ατµόσφαιρας (ISA). 
2. ∆ώστε τον ορισµό του CAVOK 
3. Ποιες κατηγορίες νεφών γνωρίζετε και αντιπροσωπευτικά είδη νεφών κάθε κατηγορίας; 
4. Ερµηνεύστε το πιο κάτω METAR 27011ΚΤ 9999 - RA SCT015 SCT020 BKN 030 07/05 Q1004 

TEMPO 6000 RA BKN015. 
5. Ποιοι παράµετροι επηρεάζουν το πάχος της τροπόσφαιρας; 
6. Τι γνωρίζετε για την κοριόλιο δύναµη; 
7. Παράγοντες διάλυσης οµίχλης. 
8. Ποιοι είναι οι παράγοντες δηµιουργίας αναταράξεων εν αιθρία (CAT); 
9. Πόσων ειδών οµίχλες έχουµε; 
10. Πόσα είδη παγοποίησης γνωρίζετε και σε τι θερµοκρασίες εµφανίζονται; 
11. Πώς ερµηνεύεται η ύπαρξη νεφών τύπου Altocumulus Lenticoularis σε µία περιοχή; 
12. Πού οφείλονται οι αναταράξεις; 
13. Ποιοι παράγοντες µπορούν να ελαττώσουν την ευστάθεια σε µία αέρια µάζα; 
14. Τι καλείται σηµείο δρόσου (Dew point); 
15. Τι καλείται QNH; 
16. Τι είναι ισοβαρείς καµπύλες; 
17. Ποια νέφη ονοµάζουµε κατακόρυφης ανάπτυξης; 
18. Ποια είναι η φορά των ανέµων σε βαροµετρικό χαµηλό στο βόρειο ηµισφαίριο; 
19. Ποια νέφη θεωρούνται επικίνδυνα για τις πτήσεις; 
20. Να βρεθεί η θερµοκρασία στα 20000 πόδια σε συνθήκες ISA. 
21. Σε τι ύψος αντιστοιχεί η στάθµη των 500 hPA; 
22. Τι καλείται SPECI; 
23. Ποια στάθµη θεωρείται αντιπροσωπευτική για τη µελέτη του καιρού και γιατί; 
24. Πότε µια αέρια µάζα θεωρείται κεκορεσµένη; 
25. Πότε η ατµόσφαιρα ονοµάζεται ασταθής; 
26. Τι ευνοεί η αναστροφή της θερµοκρασίας; 
27. Τι γνωρίζετε για την τροπόπαυση; 
28. Αναφέρετε τις 3 φάσεις ενός καταιγιδοφόρου νέφους.Σε ποια από αυτές παρατηρούνται ισχυρά 

ανοδικά ρεύµατα; 
29. Αναφέρετε τη σειρά εµφάνισης νεφών σε ένα θερµό µέτωπο. 
30. Πώς επηρεάζει η υγρασία την ευστάθεια της ατµόσφαιρας; 
31. Πώς µεταβάλλονται οι αναταράξεις µέσα σε καταιγιδοφόρο νέφος; 
32. Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για την εµφάνιση οµίχλης ακτινοβολίας; 
33. Τι γνωρίζετε για την οµίχλη µεταφοράς; 
34. Σε ποια είδη νεφών έχουµε ασθενείς έως καθόλου αναταράξεις; 
35. Σε ποια είδη νεφών έχουµε ασθενή ως καθόλου παγοποίηση; 
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2. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 
1. Τι γνωρίζετε για το τρίγωνο ταχυτήτων. 
2. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της Μερκατορικής προβολής; 
3. Τι καλείται γεωγραφικό µήκος και πλάτος ενός τόπου. 
4. Τι γνωρίζετε για τις προβολές LAMBERT. 
5. Αναφέρετε τους λόγους της αλλαγής της µαγνητικής απόκλισης ενός τόπου. 
6. Τι είναι «απόκλιση» και τι «παρεκτροπή»; 
7. Τι καλείται λοξοδροµία; 
8. Τι καλείται ορθοδροµία; 
9. Τι καλείται αληθής, µαγνητικός και βοράς πυξίδας; 
10. Πότε η πορεία και το ίχνος αεροσκάφους συµπίπτουν; 
11. Τι ονοµάζεται «µέγιστος κύκλος»; 
12. Ποια είναι η µαγνητική πορεία όταν η απόκλιση είναι 11 ανατολική και η αληθής πορεία είναι 215; 
13. Ποια είναι η απόκλιση ,όταν η αληθής πορεία είναι 227 και η µαγνητική πορεία 234; 
14. Ποια είναι η αληθής πορεία, όταν η µαγνητική είναι 255 και η απόκλιση είναι 8 δυτική; 
15. Τι καλούµε ίχνος πτήσης; 
16. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ίχνους πτήσης και διεύθυνσης αεροσκάφους; 
17. Πότε η λοξοδροµία και η ορθοδροµία συµπίπτουν; 
18. Πόση είναι η διαφορά ώρας µεταξύ δύο τόπων που έχουν γεωγραφικό µήκος 150 αν. και 075 αν. 

αντίστοιχα; 
19. Τι καλείται σηµείο µη επιστροφής; Αναφέρετε το σχετικό τύπο. (critical point). 
20. Τι καλείται κριτικό σηµείο; Αναφέρετε το σχετικό τύπο (point of no return). 
21. Τι είναι «στίγµα» αεροσκάφους; 
 

 
3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
1. Με ποιους διεθνείς συµβατικούς κανόνες ρυθµίστηκε το νοµικό καθεστώς του εναέριου χώρου. 
2. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της σύµβασης του Σικάγου. 
3. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι επιδιώξεις του ICAO; 
4. Ποια θεωρείται τακτική διεθνής αεροπορική γραµµή; 
5. Ποιο είναι το δικαίωµα της 5ης ελευθερίας αέρος; 
6. Τι είναι το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας και ποιές οι συνέπειες σε βάρος του ιδιοκτήτη ή του 

εκµεταλλευόµενου το αεροσκάφος, αν δεν το φέρει µαζί του; 
7. Πώς τιµωρείται η εκτέλεση αεροπορικής µεταφοράς, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση της άδειας 

της ΥΠΑ; 
8. Βάσει ποιου νόµου κυρώθηκε ο αεροπoρικός κώδικας και ποιο είναι το αντικείµενό του; 
9. Τι γνωρίζετε για το Γενικό ∆ηλωτικό Επιβατών και το δηλωτικό φορτίου; 
10. Τι είναι ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας ICAO; 
11. Ποια είναι τα όργανα του ICAO; 
12. Τι ονοµάζουµε ελευθερίες αέρος; 
13. Ποιο είναι το δικαίωµα της 6ης ελευθερίας; 
14. Ποια είναι τα δικαιώµατα 3ης και 4ης ελευθερίας; 
15. Πότε ένα αεροσκάφος θεωρείται εξαφανiσθέν; 
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16. Ποιος και πότε είναι αρµόδιος για την αποδέσµευση ατυχήσαντος αεροσκάφους; 
17. Ποιος είναι ο χρόνος πτήσης και απασχόλησης του ιπτάµενου σε πτήση εσωτερικού και για 

χρονικό διάστηµα 24 συνεχών ωρών; 
18. Τι είναι µέλος πληρώµατος πτήσης; 
19. Τι είναι αεροπορικό ατύχηµα; 
20. Πότε θανάσιµος ή σοβαρός τραυµατισµός ατόµου εντάσσεται στην έννοια του αεροπορικού 

ατυχήµατος; 
21. Τι είναι το Π.Ι.Π. (Πιστοποιητικό ισχύος Πτυχίου); 
22. Πού εφαρµόζονται οι διατάξεις περί τεχνικής εκµετάλλευσης αεροπλάνου; 
23. Ποια είναι η ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση µεταφοράς προσώπων και πότε 

απαλλάσσεται; 
24. Τι καλείται κράτος εθνικότητας αεροσκάφους; 
25. Τι απαιτείται για τη χορήγηση πτυχίου επιµελητή πτήσης; 
26. Ποιες είναι οι εξουσίες του κυβερνήτη ενός αεροσκάφους σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Κώδικα 

Αεροπορικού ∆ικαίου; 
27. Σε ποιες κύριες κατηγορίες διακρίνονται τα πολιτικά αεροδρόµια; 
 

 
4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
1. Τι στοιχεία περιέχονται σε ένα σχέδιο πτήσης (ATC FLIGHT PLAN); 
2. Τι σηµαίνει για αεροσκάφος σε πτήση: 

α. σειρά άσπρων αναλαµπών; 
β. κόκκινη φωτοβολίδα; 
γ. σταθερό πράσινο φως; 
δ. σταθερό κόκκινο φως; 
ε. σειρά πράσινων αναλαµπών; 
στ. σειρά κόκκινων αναλαµπών; 

3. Τι σηµαίνει για αεροσκάφος στο έδαφος: 
α. σειρά άσπρων αναλαµπών; 
β. σταθερό πράσινο φως; 
γ. σταθερό κόκκινο φως; 
δ. σειρά πράσινων αναλαµπών; 
ε. σειρά κόκκινων αναλαµπών; 

4. Ποιος είναι ο σκοπός της εξυπηρέτησης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (AIR TRAFFIC 
CONTROL);Αναπτύξτε την έννοια FIR (FLICHT INFORMATION REGION) και πώς καθορίζεται 
αυτό. 

5. Τι είναι κυκλοφορία αεροδροµίου. 
6. Τι είναι Α.Ι.Ρ., τι περιέχει και από ποιον εκδίδεται; 
7. Τι καλείται επίπεδο πτήσης (flight level); 
8. Τι καλείται µεταβατικό απόλυτο ύψος (TRANSITION ALTITUDE); 
9. Τι καλείται οροφή (CEILING); 
10. Τι καλείται ίχνος (TRACK) και τι πορεία (HEADING); 
11. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ IFR και IMC; 
12. Εάν το ίχνος πτήσης είναι 110 µοίρες,αναφέρετε τα επίπεδα πτήσης (flight levels) που θα 
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χρησιµοποιηθούν µεταξύ FL250 και FL410. 
13. Εάν το ίχνος πτήσης είναι 240 µοίρες ,αναφέρετε τα επίπεδα πτήσης (FLIGHT LEVELS) που θα 

χρησιµοποιηθούν µεταξύ FL260 και FL390. 
14. Τι καλείται αποφασιστικό απόλυτο ύψος (DH) σε µία προσέγγιση ακριβείας; 
15. Αναφέρετε τις προϋποθέσεις για να εξουσιοδοτηθεί µία πτήση SPECIAL VFR. 
16. Ποιος είναι ο κατακόρυφος διαχωρισµός IFR πτήσεων µέχρι τα 29000FT και πάνω από τα 

29000FT σε κινούµενα οµόρροπα και αντίρροπα αεροσκάφη; 
17. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή VFR πτήσεων πάνω από το Ε.Π. 200; 
18. Τι καλείται αεροδρόµιο και αεροδρόµιο εναλλαγής; 
19. Ποιο χρονικό διάστηµα υπολογίζεται «Νύχτα» στον Έλεγχο Εναέριας κυκλοφορίας; 
 

 
5. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
1. Ποια είναι η έννοια των φράσεων:CLEARED, CORRECT, I SAY AGAIN, READ BACK, WILCO. 
2. Τι πρέπει να περιλαµβάνει ,κυρίως, το µήνυµα κινδύνου που εκπέµπεται από σταθµό 

αεροσκάφους που βρίσκεται σε κίνδυνο;  
3. Τι είναι Αεροναυτικός σταθµός; 
4. Τι είναι Επικοινωνία εδάφους - αέρος και τι αερεπίγεια επικοινωνία; 
5. Τι είναι τυφλή εκποµπή; 
6. Ποιο είναι το σύστηµα µέτρησης χρόνου; 
7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά κλήσης των πιο κάτω µονάδων;  

α.κέντρο Ελέγχου Περιοχής  
β.έλεγχος Προσέγγισης  
γ.έλεγχος χώρου στάθµευσης αεροσκαφών  
δ.έλεγχος επίγειων κινήσεων 

8. Πόσο χρονικό διάστηµα πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ πρώτης (αρχικής) και δεύτερης κλήσης 
σταθµού; 

9. Με τι ταχύτητα γίνονται οι µεταβιβάσεις στις Αεροναυτικές Τηλεπικοινωνίες για να µη 
δηµιουργούνται καθυστερήσεις; 

10. Τα αεροσκάφη που εκτελούν υπερπόντιες πτήσεις έχουν συνεχή ακρόαση στη συχνότητα 
ασφαλείας και κινδύνου 121,5 MHZ; 

11. Τι περιλαµβάνει µια αρχική κλήση; 
12. Από ποιο φορέα ελέγχονται οι ραδιοτηλεφωνικές συσκευές των αεροπορικών εταιρειών; 
13. Με τι µέσα µεταβιβάζονται οι αγγελίες Τάξεως Ι ; 
14. Τι είναι το ραδιοτηλεφωνικό σήµα «ΜΑΥ-DΑΥ» σε ποια συχνότητα µεταβιβάζεται και µε ποια 

φράση βεβαιώνεται η λήψη του; 
15. Πώς προφέρεται στη ραδιοτηλεφωνία ο αριθµός 3814,3; Γράψτε το στην αγγλική. 
16. Ποιο είναι το σήµα επείγουσας ανάγκης στη ραδιοτηλεφωνία και σε ποιες περιοχές πρέπει να 

έχουν δυνατότητα λειτουργίας οι ραδιοτηλεφωνικές συσκευές; 
17. Τι προτεραιότητα έχουν οι αγγελίες χιονιού (SNOWTAMS) και τα τηλεγραφήµατα εξασφάλισης 

θέσης επιβατών; 
18. Ποιος ο συντετµηµένος τύπος πλήρους χαρακτηριστικού κλήσεως των πιο κάτω αεροσκαφών; 

SXBBC, SXBKG, SXBBB, SXCBC; 
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6. ΡΑ∆ΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 
1. Τι είναι συχνότητα και ποια η σχέση της µε την περίοδο; 
2. Τι είναι LOCALIZER και τι GRIDE PATH; 
3. Τι γνωρίζετε για τους ραδιοσηµαντήρες; 
4. Τι είναι διαµόρφωση και ποια είδη γνωρίζετε; 
5. Τι γνωρίζετε για τον πανκατευθυντικό ραδιοφάρο (VOR); 
6. Τι γνωρίζετε για το σύστηµα DME και τα υποσυστήµατά του; 
7. Από τι αποτελείται το σύστηµα προσγείωσης δι’ οργάνων ILS και τι γνωρίζετε γι’ αυτά; 
8. Τι είναι φόραση και τι ανόραση; 
9. Τι συνδυασµός είναι το TACAN; 
10. Τι γνωρίζετε για το ηλεκτροµαγνητικό κύµα; 
11. Σε τι µονάδες µετράται η ισχύς εξόδου ενός ποµπού; 
12. Ποια είναι η διαφορά συχνότητας του Interrogator (αεροσκάφος) και του Ground transponder 

(DΜΕ); 
13. Μέχρι ποιου σηµείου δίδει πληροφορίες το ILS κατηγορίας ΙΙΙ ακριβούς καθοδήγησης 

αεροσκάφους για προσγείωση; 
14. Τι πληροφορίες δίδει το Radar (SSR) στον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας; 
15. Ποια είναι η εµβέλεια αντίστοιχα των Radars ASR και A RSR; 
16. Ποια είναι η γωνία κατολίσθησης GLIDE PATH; 
17. Πού στηρίζεται η αρχή λειτουργίας ενός πρωτεύοντος Radar; 
18. Τι σηµαίνουν και σε τι χρησιµεύουν τα ADF και SDF; 
19. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός δέκτη; 
20. Τι παριστάνει ο τύπος εκποµπής F3; 
21. Όταν 2 αεροσκάφη πετούν το ένα ακριβώς πάνω από το άλλο ,ποιο έχει τη µικρότερη ένδειξη 

απόστασης από τον αυτό σταθµό DΜΕ; 
22. Τι πληροφορίες δίνει το ΝDΒ; 
23. Σε ποια περιοχή συχνοτήτων λειτουργεί το DΜΕ; 
24. Πώς είναι διαµορφωµένο το σήµα εκποµπής ενός Middle Marker και σε τι συχνότητα εκπέµπει; 
25. Ποια είναι η περιοχή συχνοτήτων των UHF και των VHF; 
26. Ποια είναι η ταχύτητα ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος; 
 

 
7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
 
1. Ποια είναι τα είδη αεροτοµών; 
2. Τι χαρακτηρίζεται σαν µέγιστη εµβέλεια Rmax ενός αεροπλάνου; 
3. Τι δείχνει ο δείκτης ταχύτητας pitot; 
4. Πώς ορίζεται ο βαθµός ανόδου ή καθόδου; 
5. Αναφέρετε τις περιπτώσεις περιορισµού βάρους κατά την απογείωση ενός αεροπλάνου. 
6. Ποιος είναι ο κύριος σκοπός µιας πτέρυγας και ποια τα κύρια δοµικά στοιχεία της; 
7. Ποιες είναι οι βοηθητικές επιφάνειες ελέγχου ενός αεροσκάφους; 
8. Πώς ορίζονται: το center of gravity (c.g.), το useful load, το empty weight και το fuel load; 
9. Τι είναι η εγκάρσια γραµµή (buttock line), τι η γραµµή νερού (water line) και πού 

χρησιµοποιούνται; 
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10. Τι γνωρίζετε για τη σωληνωτή δικτυωτή κατασκευή; 
11. Τι γνωρίζετε για την κελυφοειδή κατασκευή; 
12. Τι γνωρίζετε για την ηµικελυφοειδή κατασκευή; 
13. Πώς ορίζεται η τάση και ποιες οι κύριες κατηγορίες τάσεων που αναπτύσσονται και επενεργούν 

αυτόνοµα ή και συνδυαστικά στη δοµή ενός αεροσκάφους; 
14. Πώς ορίζεται η έννοια του ελέγχου ενός αεροσκάφους; 
15. Πώς σχετίζονται οι άξονες ενός αεροπλάνου µε τις ροπές που παράγονται αντίστοιχα; 
16. Τι είναι και από ποιες µορφές οπισθέλκουσας αποτελείται η παρασιτική οπισθέλκουσα; 
17. Πού οφείλεται η απώλεια στήριξης; 
18. Τι είναι το σύστηµα ανάφλεξης ενός κινητήρα; 
19. Πώς ορίζεται η αεροτοµή; 
20. Ποια σχέση δίνει την ισοδύναµη ταχύτητα του αέρα (EAS); 
21. Τι ονοµάζεται µέση γραµµή καµπυλότητας; 
22. Ποια είναι η διηχητική περιοχή ταχυτήτων; 
23. Ποια δύναµη παράγεται από τους κινητήρες, προς τα πού ενεργεί και ποια υπερνικά; 
24. Πώς ορίζεται το οριακό στρώµα και ποια τα είδη του; 
25. Ποιες είναι οι κύριες µέθοδοι κατασκευής ατράκτου; 
26. Από ποιο πηδάλιο εξασφαλίζεται ο διαµήκης έλεγχος ενός αεροπλάνου; 
27. Πού βρίσκονται τα πηδάλια ανόδου - καθόδου; 
28. Τι είναι  και πώς εξασφαλίζεται ο πορειακός έλεγχος - ευστάθεια ενός αεροπλάνου; 
29. Ποιες συνθήκες ισχύουν στην ευθεία και οριζόντια σταθερή πτήση; 
30. Ποια πηδάλια συντελούν ,κατά κύριο λόγο, στη δηµιουργία της ροπής πρόνευσης (PITCH); 
31. Τι είναι η ροπή εκτροπής και µέσω ποιων πηδαλίων δηµιουργείται; 
32. Να ορισθεί η γωνία προσβολής. 
33. ∆ώστε τις σχέσεις της άντωσης ,καθώς και της οπισθέλκουσας ενός αεροπλάνου. 
34. Τι είναι το πηδάλιο διεύθυνσης ενός αεροπλάνου; 
35. Πώς ορίζεται η άντωση; 
36. Ποιες µορφές φορτίσεων γνωρίζετε; 
37. Ποιος ο διαχωρισµός µηχανών καύσης; 
38. Τι είναι καύση; 
39. Σε ποιες κύριες κατηγορίες χωρίζονται οι µηχανές; 
40. Ποιοι είναι οι 4 χρόνοι λειτουργίας ενός εµβολοφόρου κινητήρα; 
  

 
8. ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΤΗΣΗΣ 
 
1. Ένα τετρακινητήριο αεροσκάφος βρίσκεται στα σηµεία 30Ν 020W Πορεία αληθής 180. Αληθής 

ταχύτητα αέρα (TAS) 420 KNOTS. Κατανάλωση 2000 Kgs/ανά κινητήρα την ώρα. Στοιχεία 
ανέµου 360/30KNOTS. Να βρεθούν ο χρόνος και η συνολική κατανάλωση καυσίµων που 
απαιτούνται µέχρι του σηµείου 20Ν 020W. 

2. Τρικινητήριο αεροσκάφος βρίσκεται στο σηµείο 20Ν 020Ε. Αληθής πορεία 360. Αληθής ταχύτητα 
αέρα (TAS) 470KNOTS. Κατανάλωση 1200Kgr/ανά κινητήρα την ώρα. Στοιχεία ανέµου 
360/20KNOTS. Να βρεθούν ο χρόνος και η συνολική κατανάλωση καυσίµου που απαιτούνται 
µέχρι του σηµείου 30Ν 020Ε. 

3. Να βρεθεί η ταχύτητα εδάφους αεροσκάφους που πετάει πάνω σε µεσηµβρινό, όταν σε µία ώρα 
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βρίσκεται 8 βορειότερα. 
4. Πόσες ώρες απαιτούνται για να φτάσει ένα αεροσκάφος από τον Ισηµερινό στο Βόρειο Πόλο 

(αληθή), όταν η ταχύτητα εδάφους του αεροσκάφους είναι 400KNOTS; 
5. Να βρεθεί η χιλιοµετρική απόσταση δύο τόπων που βρίσκονται στον ίδιο µεσηµβρινό και έχουν 

διαφορά πλάτους 10 (1ΝΜ=1850m). 
6. Η αληθής πορεία αεροσκάφους είναι 094 σε τόπο, όπου η απόκλιση είναι 14 ανατολική. Ποια 

είναι η µαγνητική πορεία; 
7. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: 

Αληθής ταχύτητα αέρος 290 KNOTS 
Απόσταση Α-Β 1395 ΝΜ. 
Στοιχεία ανέµου 270/20 KNOTS 
Ίχνος (Μαγνητικό) Α-Β 110 
Απόκλιση τόπου 20 ∆ΥΤΙΚΗ 
Κατανάλωση καυσίµου 2200KGS/HOUR 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ: 
α. Αληθής πορεία 
β. Ταχύτητα εδάφους 
γ. Χρόνος από το Α στο Β 
δ. Απαιτούµενα καύσιµα από το Α στο Β.   

8. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: 
Ίχνος αληθές 210 
Στοιχεία ανέµου 030/20KNOTS 
TAS 300 KNOTS 
Απόσταση από ΑΠΟ Α-Β 820ΝΜ. 
Καύσιµα για  5 ώρες 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ: 
α. Ταχύτητα εδάφους από Α-Β 
β. Ταχύτητα εδάφους από Β σε Α 
γ. Απόσταση κριτικού σηµείου (CRITICAL POINT) από Α. 
δ. Σηµείο µη επιστροφής από Α.   

9. Αληθής πορεία αεροσκάφους 355. Απόκλιση 9 ∆υτική. Ποια είναι η µαγνητική πορεία; 
10. Μαγνητική πορεία αεροσκάφους 223. Απόκλιση 12 ανατολική. Ποια είναι η αληθής πορεία; 
11. Αληθής πορεία αεροσκάφους 215. Απόκλιση 7 Ανατολική. Παρεκτροπή 8 Ανατολική. Ποια είναι η 

πορεία πυξίδας; 
12. Αληθής πορεία αεροσκάφους 070. 

           Στοιχεία ανέµου 070/25KNOTS 
           Αληθής ταχύτητα αέρος 420 KNOTS 
           Κατανάλωση 4.400 Kgs/H 
           Απόσταση 790 Ν.Μ. 
Να βρεθούν: Ταχύτητα εδάφους ,απαιτούµενος χρόνος και συνολική κατανάλωση. 

13. Τετρακινητήριο αεροσκάφος µε κατανάλωση 2400 Kgs/ανά κινητήρα ,ανά ώρα έχει καλύψει 750 
Ν.Μ. µε αληθή ταχύτητα αέρα 450 KNOTS και έχει καταναλώσει συνολικά 14.400 Kgs. Να βρεθεί 
η ένταση του ούριου ή µετωπικού ανέµου. 

14. Τρικινητήριο αεροσκάφος µε κατανάλωση 1400 Kgs/ανά κινητήρα ανά ώρα έχει καλύψει 680 Ν.Μ. 
και έχει καταναλώσει 7.000 Kgs µε αληθή ταχύτητα αέρα 420 KNOTS. Να βρεθεί ,αν ο άνεµος 



  

 
 

 
 

Σελίδα 20 από 20 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 

είναι µετωπικός ή ούριος και η έντασή του. 
15. TAS: 440 KNOTS. Αληθής πορεία αεροσκάφους 280. Στοιχεία ανέµου 100/20 KNOTS. 

Κατανάλωση 2400Kgs/H. Να βρεθούν η απόσταση που θα έχει διανύσει και η συνολική 
κατανάλωση µετά από 1 ώρα και 20'. 

16. Να βρεθεί το κριτικό σηµείο (CRITICAL POINT) ,όταν η ταχύτητα µετάβασης και επιστροφής είναι 
ίδια και η απόσταση από το σηµείο Α στο Β είναι 390 Ν.Μ. 

17. Πορεία µαγνητική 082. Απόκλιση 8 Ανατολική. Στοιχεία ανέµου 090/30KNOTS. Αληθής ταχ. 
αέρος 420 KNOTS. Απόσταση 910 Ν.Μ. κατανάλωση 2600 Kgs/HOUR. Ζητούνται: Πορεία 
αληθής, ταχύτητα εδάφους, χρόνος, και συνολική κατανάλωση καυσίµων. 

18. Πορεία µαγνητική 356. Απόκλιση 14 Ανατολική. Στοιχεία ανέµου 190/20KNOTS. Αληθής Ταχ. 
Αέρος 440ΚNOTS. Απόσταση 1150 Ν.Μ. Κατανάλωση 2400 Kgs/HOUR. Ζητούνται: Ταχύτητα 
εδάφους, πορεία αληθής, χρόνος και συνολική κατανάλωση καυσίµων.  

19. Πορεία µαγνητική 003. Απόκλιση 13 ∆υτική. Στοιχεία ανέµου 350/25KNOTS. Ταχύτητα εδάφους 
430KNOTS Ζητούνται: αληθής πορεία, αληθής Ταχύτητα αέρα. 

20. Πορεία µαγνητική 113. Απόκλιση 7 ανατολική. Στοιχεία ανέµου 300/40 KNOTS. Ταχύτητα 
εδάφους 480 KNOTS. Ζητούνται: αληθής πορεία, αληθής ταχύτητα αέρα. 

21. Πορεία µαγνητική 315. Απόκλιση 5 ∆υτική, αληθής ταχύτητα αέρος 470 KNOTS. Ταχύτητα 
εδάφους 495 KNOTS. Ζητούνται: Αληθής πορεία και διεύθυνση και ένταση του ούριου ανέµου. 
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