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ΝΖΟ ΟΞΔΗΑ
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Σν εγρεηξίδην « Δθπαίδεπζε Δδάθνπο – Αέξνο Τπεξειαθξψλ Α/θσλ» είλαη έλα
βαζηθφ θαη απαξαίηεην βνήζεκα ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν γηα ηελ
εθπαίδεπζε ζηα ππεξειαθξά α/θε ηξηψλ (3) αμφλσλ αιιά θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο πηεηηθψλ
Αεξαζιεηηθψλ κεραλψλ.
Ζ θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δδάθνπο – Αέξνο ζηεξίδεηαη:

ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ
Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ (ΤΠΑΜ) (ΦΔΚ 1360/2-9-10) ην νπνίν είλαη ην ζεζκηθφ θαη
απαξέγθιηην θείκελν.

ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε νξγαληζκνχο
άιισλ Δπξσπατθψλ Υσξψλ (πκβνπιεπηηθά).

ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο Δδάθνπο – Αέξνο ηεο Πνιεκηθήο
Αεξνπνξίαο ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ ειηθνθφξσλ κνλνθηλεηήξησλ α/θσλ Σ-41, πξνζαξκνζκέλν
ζηηο αλάγθεο ησλ εξαζηηερλψλ ηπηακέλσλ.
Ζ Phantec ζέινληαο λα εληζρχζεη ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, έρεη πξνζζέζεη επί
πιένλ καζήκαηα εδάθνπο, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Καλνληζκφ Τπεξειαθξψλ, θαζψο
θαη εηήζηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο εδάθνπο γηα ηνπο ηπηακέλνπο ηνπ ηαδίνπ πληήξεζεο.
Ζ Δθπαίδεπζε Αέξνο πεξηιακβάλεη θαη αλαιχεη ζε αζθήζεηο θαη θάζεηο πηεηηθφ
πξφγξακκα ην νπνίν θαιχπηεη κε απφιπηε ζαθήλεηα ηηο αλάγθεο ελφο εθπαηδεπφκελνπ ψζηε
λα είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθφο σο ηπηάκελνο.
Σέινο, ην εγρεηξίδην « Δθπαίδεπζε Δδάθνπο – Αέξνο Τπεξειαθξψλ Α/θσλ»
αθηεξψλεηαη ζε φζνπο κφρζεζαλ θαη κνρζνχλ γηα ηε δηάδνζε θαη ππνζηήξημε ηεο
αεξνπνξηθήο ηδέαο.
Μεζνιφγγη,
Ηνχληνο 2011
Γεψξγηνο Πξεβεδάλνο
Αληηπηέξαξρνο (Η). ε.α

Αεξνδξφκην Μεζνινγγίνπ, Μεζνιφγγη Σ.Κ. 30200
Σει / fax: 26310-22879, 6978-942423
Δπηκέιεηα πγγξαθή : Αληηπηέξαξρνο (Η).ε.α Γεψξγηνο Πξεβεδάλνο
Γαθηπινγξάθεζε- επεμεξγαζία Photoshop : νθία Μεζζήλε
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟ

ζει. 3

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ – ΑΔΡΟ
ΤΠΔΡΔΛΑΦΡΧΝ Α/ΦΧΝ
ΜΔΡΟ 1: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ – ΑΔΡΟ
1.1ΓΔΝΗΚΑ
1.2ΚΟΠΟ

ζει. 8
ζει. 8

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ
ΜΔΡΟ 1: ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ
1.1ΓΔΝΗΚΑ
1.2ΘΔΜΑΣΑ–ΧΡΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ
1.3ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1.4ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ

ζει. 10
ζει. 10
ζει. 11
ζει. 15

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
ΜΔΡΟ 1: ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
1.1ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
1.2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
1.3ΑΝΑΛΤΖ ΑΚΖΔΧΝ ΚΑΣΑ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΚΖΖ

ζει. 17
ζει. 18
ζει. 19

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ ΓΗΑ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΓΔΗΑ ΑΠΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΒΑΡΟΤ (WEIGHT SHIFT) Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΣΡΗΧΝ ΑΞΟΝΧΝ 3-AXIS
ΜΔΡΟ 1: ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
1.1ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ

ζει 31
ζει 31
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1.3 ΑΝΑΛΤΖ ΑΚΖΔΧΝ ΚΑΣΑ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΚΖΖ

ζει 33

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ ΓΗΑ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΓΔΗΑ ΑΠΟ ΠΣΤΥΗΟ
EASA – JAR Δ ΑΓΔΗΑ ΤΠΑΜ 3 –AXIS
ΜΔΡΟ 1ν : ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
1.1 ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
1.3 ΑΝΑΛΤΖ ΑΚΖΔΧΝ ΔΝΟΣΖΣΑ Γ1-Γ2-Γ3
1.4 ΣΔΛΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ: ΔΠΗΠΔΓΑ – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ – ΑΔΡΟ
ΜΔΡΟ1ν: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ

ζει. 44
ζει. 44
ζει. 44
ζει. 46
ΔΠΗΣΤΥΗΑ

1.1 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
ζει. 48
ν
ΜΔΡΟ 2 : ΔΠΗΠΔΓΑ – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
2.1 ΓΔΝΗΚΑ
ζει. 48
2.2 ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΠΟΓΟΖ – ΚΧΓΗΚΔ
ζει 49
2.3 ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ζει 50
2.4 ΑΚΖΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ – ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ζει 50
2.5 ΑΚΖΖ «ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΓΑΦΟΤ»
ζει 51
2.6 ΑΠΟΓΔΗΧΖ
ζει 52
2.7 ΑΝΟΓΟ / ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ Α/Γ
ζει 53
2.8 ΒΑΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Α/ΦΟΤ
ζει 53
2.9 ΚΛΔΗΣΔ ΣΡΟΦΔ
2.10 ΒΡΑΓΔΗΑ ΠΣΖΖ
2.11 ΑΠΧΛΔΗΔ ΣΖΡΗΞΔΧ
2.12 ΑΤΝΖΘΔΗ ΣΑΔΗ
2.13 ΥΔΗΡΗΜΟΗ ΑΚΡΗΒΔΗΑ
2.14 ΔΠΗΣΡΟΦΖ / ΔΗΟΓΟ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ Α/Γ
2.15 ΚΤΚΛΟ Π/ ΔΚΣΔΛΔΖ
2.16 Π/Γ ΥΧΡΗ Π/Κ-ΜΔ ½ ΠΚ – ΜΔ Π/Κ ΣΔΛΔΗΧ ΚΑΣΧ
2.17 ΔΠΑΝΑΚΤΚΛΧΖ
2.18 ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ
2.19 ΔΛΔΓΥΟ ΥΧΡΟΤ
2.20 ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ

ζει 54
ζει 55
ζει 56
ζει 56
ζει 57
ζει 58
ζει 58
ζει 60
ζει 61
ζει 61
ζει 62
ζει 63
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2.21 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΝΑΓΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ

ζει 63

2.22 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ζει 64

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ – ΑΔΡΟ ΣΑΓΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΜΔΡΟ 1: ΟΡΗΜΟ – ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ
ΠΣΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ
1.1 ΟΡΗΜΟ ΣΑΓΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ
ζει. 67
1.2 ΗΥΤ ΑΓΔΗΑ ΥΔΗΡΗΣΖ ΤΠΑΜ
ζει. 67
1.3 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΠΣΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ
ζει
67

ΤΝΣΜΖΔΗ

ζει. 69

ΤΝΝΖΜΔΝΑ
Φχιν Βαζκνινγίαο Δθπαίδεπζεο Αέξνο
ΦΔΚ 1068 / 4-8-06
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ΜΔΟΛΟΓΓΗ - ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ – ΑΔΡΟ
ΤΠΔΡΔΛΑΦΡΧΝ Α/ΦΧΝ
ΜΔΡΟ 1: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ – ΑΔΡΟ
1.1 ΓΔΝΗΚΑ
ην παξφλ εγρεηξίδην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά, ε εθπαίδεπζε εδάθνπο – αέξνο
ππεξειαθξψλ α/θψλ, θαζψο επίζεο ε αλάιπζε αζθήζεσλ αέξνο, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη ηα
θχιια βαζκνινγίαο ηνπ ζηαδίνπ.
Ζ απαηηνχκελε ειάρηζηε εθπαίδεπζε εδάθνπο – αέξνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) κε ην ΦΔΚ 1360/ 2-9-2010 πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ
Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ (ΤΠΑΜ).
Δπεηδή ζην παξαπάλσ ΦΔΚ αλαθέξνληαη, γεληθά, ηα αληηθείκελα θαη νη ζπλνιηθέο
ψξεο ηεο εθπαίδεπζεο εδάθνπο θαη ην ζχλνιν ησλ σξψλ πηήζεο γηα θάζε εθπαηδεπφκελν, γηα
ην ιφγν απηφ, ζην παξφλ εγρεηξίδην ειήθζεζαλ ππφςε ηα παξαθάησ, γηα ηελ αλάιπζε ηεο
εθπαίδεπζεο εδάθνπο- αέξνο:
α. Σν ΦΔΚ 1360/2-9-2010 ζαλ βαζηθφ θαη απαξαβίαζην ζεζκηθφ θείκελν.
β. Ση εθαξκφδνπλ άιιεο Δπξσπατθέο Υψξεο θαη νξγαληζκνί γηα ηελ
εθπαίδεπζε ζηα ππεξειαθξά α/θε.
γ. Μέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεη ε Διιεληθή Πνιεκηθή
Αεξνπνξία γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην ειηθνθφξν α/θνο Σ-41 θπξίσο, επαλαιακβάλνπκε,
ρξεζηκνπνηείηαη ε θηινζνθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ δηαηίζεηαη ε εκπεηξία
απηή ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Phantec.
ηελ εθπαίδεπζε αέξνο, αλάινγα κε ηελ επίδνζε θάζε εθπαηδεπφκελνπ, ε PHANTEC
έρεη πξνβιέςεη ζην πξφγξακκα ηελ αχμεζε ησλ σξψλ πηήζεο, πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο
ζην ΦΔΚ 1360 κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 50% επί ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν πξφγξακκα εδάθνπο πεξηιακβάλεη πελήληα (50) εθπαηδεπηηθέο ψξεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΤΠΑ. Ζ εθπαίδεπζε αέξνο πξνβιέπεη ζπλνιηθά είθνζη δχν (22)
εμφδνπο θαη εηθνζηπέληε (25) ψξεο πηήζε, εθ ησλ νπνίσλ δεθαεθηά (17) έμνδνη / είθνζη (20)
ψξεο ζπγθπβέξλεζε θαη πέληε (5) έμνδνη / πέληε (5) ψξεο πηήζε κφλνο (SOLO). Ζ ηειηθή
εμέηαζε κία (1) έμνδνο / 1:30 ψξα πηήζε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παξαπάλσ πξφγξακκα.
1.2 ΚΟΠΟ
θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο εδάθνπο – αέξνο είλαη λα θαηαζηήζεη ηθαλφ θάζε
εθπαηδεπφκελν ψζηε λα ρεηξίδεηαη ην α/θνο Savannah ή θαη άιιν ππεξειαθξφ α/θνο κε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ
ΜΔΡΟ 1: ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ
1.1 ΓΔΝΗΚΑ
Σα αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο εδάθνπο, φπσο πξναλαθέξακε, πεξηγξάθνληαη ζην
ΦΔΚ 1360/ 2-9-10 θαη πεξηιακβάλνπλ πελήληα (50) εθπαηδεπηηθέο ψξεο.
Σα καζήκαηα εδάθνπο γίλνληαη κε πξνηεξαηφηεηα θαη πξνζαλαηνιηζκφ αλάινγα κε
ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο αέξνο.
Απαξαίηεηα φκσο γηα ηελ πξψηε πηήζε «ΜΟΝΟ» (SOLO) ζα πξέπεη λα έρνπλ
θαιπθζεί νη πξνβιεπφκελεο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ 1360/2-9-10 άξζξν 9 §18.
1.2 ΘΔΜΑΣΑ – ΧΡΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ
Ζ εθπαίδεπζε εδάθνπο πεξηιακβάλεη ηα αληηθείκελα – ζέκαηα θαη εθπαηδεπηηθέο
πεξηφδνπο ψξεο (Δ.Π) πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
θαη ζε αλάινγε ζηήιε αλαθέξεηαη θαη ν θνξέαο πνπ εληειεί ηελ εθπαίδεπζε.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΘΔΜΑ
Πξνζαλαηνιηζκφο Δθπαηδεπφκελνπ – Δγρεηξίδηα
Θεσξία Πηήζεσο
Μεραληθή θαη Αεξνδπλακηθή Πηήζεο
Γεληθέο Σερληθέο Γλψζεηο Α/θνπο
Υξήζε Αζπξκάηνπ – Αεξεπίγεηεο Δπηθνηλσλίεο
Μεηεσξνινγία
Πξαθηηθά Μαζήκαηα πληήξεζεο Α/θσλ θαη Κηλ/ξσλ
Αλζξψπηλεο Γπλαηφηεηεο
Ννκνζεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Η θαη ΗΗ κέξνο)
Καλφλεο Δθκεηάιιεπζεο Αεξνδξνκίσλ, Πεδίσλ Π/Γ θαη
Αεξαζιεηηθψλ Κέληξσλ ΤΠΑΜ
Αεξνλαπηηιία
ΤΝΟΛΑ ΧΡΧΝ:
ΤΠΑ: 50
ΑΔΡΟΛΔΥΖ: 1
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ:
51

Δ.Φ
ΥΟ.
ΤΠΑ
ΤΠΑ
ΤΠΑ
ΤΠΑ
ΤΠΑ
ΤΠΑ
ΤΠΑ
ΤΠΑ
ΤΠΑ

Δ.Π
1
5
6
6
4
5
4
4
6
3

ΤΠΑ
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ΖΜΔΗΧΖ:
ΤΠΑ: Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο.
Δ.Φ : Δληειψλ Φνξέαο.
Δ.Π : Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο.
ΥΟ : ρνιή.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφηεηαο
ζεκάησλ δχλαληαη λα γίλνληαη γξαπηέο εμεηάζεηο κε εξσηεκαηνιφγην 20-50 εξσηήζεσλ
θιεηζηνχ ή αλνηρηνχ βηβιίνπ πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ ή πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ. Δπηηπρφληεο ζηηο
εμεηάζεηο ζεσξνχληαη φζνη επέηπραλ βαζκφ 75% ηνπιάρηζηνλ.
Δπίζεο θάζε κήλα νη εθπαηδεπφκελνη ζα γξάθνπλ εξσηεκαηνιφγην ζε δηαδηθαζίεο
θαλνληθέο, αλάγθεο ή θαη ζε άιιεο πνπ απαηηνχληαη λα είλαη γλσζηέο ζηνπο ρεηξηζηέο.
Όια ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ε έθζεζε εθπαίδεπζεο εδάθνπο ζα ηεξνχληαη ζην
θάθειν εθπαίδεπζεο ελφο έθαζηνπ εθπαηδεπφκελνπ.
1.3 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ηε ζπλέρεηα θαίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο εδάθνπο θαηά ζέκα
θαη αληηθείκελν.
Α/Α
1

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ
ΔΚΠ/ΜΔΝΧΝ – ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ

ΔΚ/ΚΔ
ΠΔΡΗΟΓΟΗ
1

 Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ
πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο εδάθνπο –
αέξνο.
 Σξφπνο παξνρήο εθπ/ζεο
 Δγρεηξίδηα Δθπαίδεπζεο
Δδάθνπο – Αέξνο.

2

ΘΔΧΡΗΑ
(Α/ΦΟΤ
SAVANNAH)

ΠΣΖΔΧ

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ
εθπ/ζε Αέξνο
 Οδεγίεο
 Αεξνδπλακηθά
Υαξαθηεξηζηηθά α/θνπο

ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ
–
ΟΓΖΓΗΔ ΔΚ/Ζ
Δθπ/θά Βνεζήκαηα
 Γηαθάλεηεο
 Slides.

ΜΔΑ

Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο.
Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
Γηάιεμε – πδήηεζε.

5

Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα
 Σερληθή Πηήζεσο Όςεσο.
- Γηαθάλεηεο
- Slides
- Υάξηεο
Δθπαηδεπηηθφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο
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 Γηάιεμε
 πδήηεζε

Savannah – Πεξηνξηζκνί
–Γηαδηθαζίεο εδάθνπο –
Βαζηθέο Αζθήζεηο Αέξνο
– Αζθήζεηο Γεληθήο
Πξνζαξκνγήο – Αζθήζεηο
Κχθινπ Π/Γ – Ναπηηιία.

3

ΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΑΔΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΖΖ

ΚΑΗ

6

Δγρεηξίδην
Αεξνδπλακηθήο
Γηαθάλεηαο
Slides






Βαζηθέο Αξρέο Αεξνδπλακηθήο
Οξηαθφ ηξψκα
Γσλία Πξνζβνιήο
Γπλάκεηο πνπ επελεξγνχλ ζην
α/θνο
 Απψιεηεο ηεξίμεσο
 Αεξνδπλακηθά Υαξαθηεξηζηηθά
Α/θνπο Savannah.

4

5

ΓΔΝΗΚΔ
Α/ΦΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΓΝΧΔΗ

 Σερληθή
Πεξηγξαθή
Α/θνπο
(δηαζηάζεηο
-Γνκή – /Π – Κηλεηήξαο –
χζηεκα
Καπζίκνπ- Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα –
χζηεκα Διέγρνπ θ.η.ι)
 Πεξηνξηζκνί α/θνπο
 Δπηδφζεηο α/θνπο
 Βάξνο – Αληηζηάζκηζε α/θνπο
ΥΡΖΖ
ΑΤΡΜΑΣΟΤ
–
ΑΔΡΔΠΗΓΔΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ
 Γηαθνπηνινγία αζπξκάηνπ
 πρλφηεηεο – ηζρχο

Δθπ/θα Βνεζήκαηα

Οκνίσκα α/θνπο
Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο

6

Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
 Γηάιεμε
 πδήηεζε
Δθπ/θα Βνεζήκαηα
 Flight
manual
α/θνπο
 Γηαθάλεηεο θ.η.ι
Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο

4

Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
 Γηάιεμε
 πδήηεζε
Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα
 Αζχξκαηνο
 Δγρεηξίδηα
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 Δπηθνηλσλία – θξαζενινγία κε
ζηαζκνχο
Δδάθνπο – α/θε.

6

ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ
 Μεηεσξνινγηθνί Υάξηεο
 Βαξνκεηξηθά πζηήκαηα
 Αλαηαξάμεηο
 Wind Shear
 Οξαηφηεηα
 Ηζφζεξκνο
 Παγηνπνίεζε

Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο

5

Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
 Γηάιεμε
 πδήηεζε
Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα





Δγρεηξίδην Μεη/γίαο
Μεη/γηθνί ράξηεο
Slides
Γηαθάλεηεο

Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο
Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
Γηάιεμε - πδήηεζε

7

ΠΡΑΚΣΗΚΑ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ
 Δπίδεημε
ζπληήξεζεο
θηλεηήξνο.

ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Α/ΦΧΝ
ΚΑΗ
–
ηνπ

4

Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα
 Δγρεηξίδηα
ζπληήξεζεο α/θνπο
θαη θηλεηήξνο
 Α/θνο

εμάζθεζε
α/θνπο θαη

Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο
Τπφζηεγν ζπληήξεζεο
Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
Δπίδεημε ζηελ πξάμε εμάζθεζε
8

ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ
 Γηαηξνθή, θάξκαθα θαη πηήζε
 πκπεξηθνξά ηνπ νξγαληζκνχ
αλάινγα κε ην χςνο
 Ναπηία
–
Απψιεηα
Πξνζαλαηνιηζκνχ παξαηζζήζεηο

4

Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα
Δγρεηξίδην Φπζηνινγίαο
Πηήζεσλ
Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα
–
Θάιακνο
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 Θφξπβνο θαη πηήζε
 Όξαζε

9

ΝΟΜΟΘΔΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (Η θαη ΗΗ κέξνο)

πςειήο πίεζεο
Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
 Γηάιεμε
 πδήηεζε

6

Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα
 Δγρεηξίδηα ΤΠΑ
 Γηαθάλεηεο
 Slides
Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο

10

ΚΑΝΟΝΔ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Α/Γ- ΠΔΓΗΧΝ ΠΣΖΔΧΝ ΚΑΗ
ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΧΝ
ΚΔΝΣΡΧΝ
ΤΠΑΜ.

3

Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
 Γηάιεμε
 πδήηεζε
Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα
 Δγρεηξίδηα ΤΠΑ
 Γηαθάλεηεο
 Slides

 Καλνληζκνί ΤΠΑ

Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο
Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
 Γηάιεμε
 πδήηεζε
11

ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΛΗΑ
 Υάξηεο – ρεδίαζε VFR
λαπηηιίαο
 ρέδην Πηήζεσο
 Καζνξηζκφο Δλαέξηνπ Υψξνπ
 Υξήζε GPS

7

Δθπαηδεπηηθά Βνεζήκαηα
 Υάξηεο
 Δγρεηξίδηα
Ναπηηιίαο – ΚΔΚ.
 Γηαθάλεηεο
 Slides
Δθπ/θφ Πεξηβάιινλ
Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο
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Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο
 Δπίδεημε ζρεδίαζεο
 Δμάζθεζε

1.4 ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ
Μεηά απφ ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο εδάθνπο θαη ηελ γξαπηή εμέηαζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ζα ζπληάζζεηαη ε παξαθάησ έθζεζε ε νπνία θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζην
θάθειν θάζε καζεηή γηα έιεγρν απφ θάζε αξκφδηα αξρή.

ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ
ΟΝΟΜ/Μ ΔΚ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔ
ΔΠΗΣΔΤΥΘΔΗ
Α/
Ο
Π.
ΝΟ
Α
Α
ΔΚΠ/ΝΟ
ΠΔΡ ΓΗΓΑΚΑΛΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗ
Τ
.
Α
Α

ΔΚΠ/ΣΖ

ΔΓΑΦΟΤ


ΠΑΡΑΣΖΡΖΔ
Η
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ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ
ΑΚΣΖ ΛΟΤΡΟΤ - ΘΟΛΖ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
ΜΔΡΟ 1: ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
1.1 ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
Ζ εθπαίδεπζε αέξνο γηα ηα ππεξειαθξά α/θε (ηξηψλ αμφλσλ) θαζνξίδεηαη απφ ην
ΦΔΚ 1360/2-9-2010 θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά είθνζη πέληε 25 ψξεο πηήζεο, εθ ησλ νπνίσλ
πέληε (5) λα είλαη κφλνο (SOLO). Τπελζπκίδεηαη φηη, γηα ηελ πξψηε πηήζε (SOLO) ζα πξέπεη
λα γλσκαηεχεη θαη ππνγξάθεη ν εθπαηδεπηήο ζην Log book ηνπ καζεηή, ζην ηειεπηαίν Φχιν
βαζκνινγίαο ζπγθπβέξλεζεο θαη λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 9 §18 παξαπάλσ ΦΔΚ.
εκεηψλεηαη φηη ζην ΦΔΚ 1360 δελ γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αέξνο παξά
κφλν αλαθέξεηαη ηη αζθήζεηο πεξηιακβάλεη ε πηεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή απφ ηνλ
Δμεηαζηή Αέξνο γηα ηελ απφθηεζε Άδεηαο Υεηξηζηνχ ΤΠΑΜ (Τπεξειαθξά Πηεηηθή
Αεξαζιεηηθή Μεραλή).
Έηζη ε ρνιή Phantec ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
Κεθάιαην Α, κέξνο 1 παξάγξαθνο 1.1, θαζφξηζε πξφγξακκα πηεηηθήο εθπαίδεπζεο ην νπνίν
πεξηιακβάλεη είθνζη δχν (22) εμφδνπο α/θνπο θαη είθνζη πέληε (25) ψξεο πηήζε ην νπνίν
αλαιχεηαη παξαθάησ.
Γηα ηε ζσζηή παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε θάζε πηήζε ζα ζπκπιεξψλεηαη
Φχιν βαζκνινγίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη αζθήζεηο θαη νη
παξαηεξήζεηο θάζε πηήζεο ζχκθσλα κε ηνπο θψδηθεο απφδνζεο ηα γεληθά θαη εηδηθά
θξηηήξηα θάζε άζθεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Γ΄.
Δπίζεο ζα πξέπεη γηα θάζε εθπαηδεπφκελν λα ηεξείηαη θάθεινο εθπαίδεπζεο κέζα
ζηνλ νπνίνλ ζα πεξηέρνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 9 §19 ηνπ ΦΔΚ 1360.
Γηα θάζε ελφηεηα πηήζεσλ ζα γίλεηαη νκαδηθή ελεκέξσζε ελψ γηα θάζε πηήζε ζα
γίλεηαη αηνκηθή ελεκέξσζε - απελεκέξσζε θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη ελψπηνλ ηνπ
εθπαηδεπνκέλνπ ην Φχιν Βαζκνινγίαο ην νπνίν θαη ζα ππνγξάθεη ν εθπαηδεπηήο θαη ν
καζεηήο.
Μηα πηήζε ζεσξείηαη φηη νινθιεξψζεθε φηαλ θαιχπηεη ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο
άζθεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 75% ησλ επί κέξνπο απαηηήζεσλ θαη αζθήζεσλ. Απηνλφεην
είλαη φηη ζηφρνο είλαη λα ζπκπιεξψλεηαη ην 100% ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ εθπαίδεπζεο
θαη παξέρεηαη ε επρέξεηα επαλάιεςεο αζθήζεσλ κηαο ελφηεηαο εάλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί
ζηηο επηκέξνπο πηήζεηο.
ε πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπφκελνο παξνπζηάζεη ή δειψζεη αεξνλαπηηιία ή
ζπκπηψκαηα λαπηίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο ηφηε ν έιεγρνο ηνπ α/θνπο
αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ε άζθεζε δηαθφπηεηαη θαη εθηειείηαη Π/Γ. ηελ πηήζε
απηή ν εθπαηδεπφκελνο βαζκνινγείηαη σο απνηπρψλ.
Κάζε εθπαηδεπφκελνο γηα λα ηπηαζεί «ΜΟΝΟ» ζα πξέπεη λα έρεη ηπηαζεί δχν (2)
πηήζεηο ζπγθπβέξλεζεο ηηο ηειεπηαίεο είθνζη (20) εκέξεο θαη ε δεχηεξε πηήζε λα κελ απέρεη
απφ ηελ πηήζε «SOLO» πεξηζζφηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ.
Δηδηθά φκσο ε πξψηε πηήζε SOLO ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα κε
ην ίδην αεξνζθάθνο έρνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΦΔΚ 1360.
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ηηο πηήζεηο «SOLO» ζα ζπκπιεξψλεηαη Φχιν βαζκνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ εθπαηδεπηή απφ ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ α/θνπο ζηνλ θχθιν ηνπ Α/Γ.
Σέινο ηα επίπεδα – θξηηήξηα απφδνζεο θαη επηηπρίαο – απνηπρίαο θάζε
εθπαηδεπφκελνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε παξαθάησ θεθάιαην.
1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αέξνο γηα ην α/θνο Savannah θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.
Α/Α

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΑΚΖΔΧΝ

ΑΚΖΖ

1

ΔΘΗΜΟ (ΠΡΟ
ΜΟΝΟ)
ΒΑΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ
Α/ΦΟΤ
(ΠΡΟ
ΜΟΝΟ)
(ΑΞΗΟΛ.)
ΒΑΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ
Α/ΦΟΤ
(ΠΡΟ
ΜΟΝΟ)
(ΑΞΗΟΛ.)
ΔΞΑΚΖΖ
ΚΤΚΛΟΤ
Π/Γ
(ΠΡΟ
ΜΟΝΟ)
(ΑΞΗΟΛ.
ΓΗΑ
ΠΣΖΖ ΜΟΝΟ)
ΒΑΗΚΟΗ
ΔΛΗΓΜΟΗ
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ
(ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ)

ΠΜ1

2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΤΝΟΛΟ
ΔΞΟΓΧΝ ΧΡΧΝ

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΤΓΚ/ΝΖΖ
ΔΞΟΓΟΗ/ΧΡΔ
1 / 1:00

ΜΟΝΟ
ΔΞΟΓΟΗ/
ΧΡΔ
0

ΠΜ2
ΠΜ3
ΠΜ4

ΦΑΖ 1

1 / 1:00
1 / 1:00
1 / 1:00

0
0
0

ΠΜ5
ΠΜ6
ΠΜ7

ΦΑΖ 2

1 / 1:10
1 / 1:10
1 / 1:10

0
0
0

ΠΜ8
ΠΜ9
ΠΜ10

ΦΑΖ 3

1 / 1:00
1 / 1:00
1 / 1:00

0
0
0

0
1 / 1:15
1 / 1:15
0
1 / 1:15
1/ 1:15

1 / 0:15
0
0
1 / 1:00
0
0
1 / 1:00
0
0
1 / 1:15
0
1/ 1:30
5/ 5:00

Μ1
Γ1
Γ2
Μ2
Γ3
Γ4
Μ3
ΝΖ1
ΝΖ2
ΝΖΜ1
ΝΖ3
ΝΖΜ2

ΦΑΖ 4

ΦΑΖ 5

1 / 1:30
1 / 1:30
0
1 / 1:30
0
17/ 20:00
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ΣΔΛΗΚΖ
ΓΑ
1 / 1:30
0
ΔΞΔΣΑΖ
–
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΖΜΔΗΧΖ: Ζ ηειηθή εμέηαζε – αμηνιφγεζε 1 έμνδνο / 1:30 ψξα πηήζεο δελ πξνζκεηξάηε
ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αέξνο.

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αέξνο έρεη
δνκεζεί κε ηελ εμήο θηινζνθία:
α. Καιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΦΔΚ 1360
β. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αζθήζεηο ζηηο νπνίεο ν εθπαηδεπφκελνο ζα
αμηνινγεζεί απφ ηνλ Δμεηαζηή Αέξνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ.
γ. Υσξίδεηαη ζε πέληε (5) θάζεηο / ελφηεηεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ αζθήζεηο πνπ
παξνπζηάδνπλ, ζπλέρεηα θαη θιηκάθσζε δπζθνιίαο έηζη ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηθαλφ ηνλ
εθπαηδεπφκελν λα ρεηξίδεηαη κε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ην α/θνο αιιά θαη λα ηνπ
εμαζθαιίζνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ζηαζκνχο εδάθνπο θαη πξνζέγγηζε ζε άιια
Α/Γ.
Ζ ηειεπηαία πηήζε θάζε ελφηεηαο είλαη θαη αμηνιφγεζε γηα ηηο αζθήζεηο ηεο
ελφηεηαο. Ο εθπαηδεπφκελνο δελ κπνξεί λα πεξάζεη ζηελ επφκελε θάζε – ελφηεηα αλ δελ
πεξάζεη «ΔΠΗΣΤΥΧΝ» ηηο αζθήζεηο ηεο ελφηεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπφκελνο «ΤΣΔΡΔΗ» ζε αζθήζεηο ελφηεηαο ηφηε ν
εθπαηδεπηήο δχλαηαη λα επαλαιάβεη αζθήζεηο / πηήζεηο ζε πνζνζηφ κέρξη ην 50% ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο ελφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα κέρξη θαη ην 50% ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο αέξνο.
Πξηλ απφ θάζε πηήζε ζα γίλεηαη αηνκηθή ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (ειάρηζηνο
ρξφλνο 30 ΄).
Μεηά απφ θάζε πηήζε ζα ζπκπιεξψλεηαη Φχιν βαζκνινγίαο παξνπζία ηνπ καζεηή, ν
νπνίνο θαη ζα ην ππνγξάθεη. Ζ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ βαζκνινγίαο απνηειεί
νπζηψδε παξάγνληα ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή
θαη αίζζεκα επζχλεο. ηελ νπζία ε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ Φ. Β απνηειεί θαη ην πξψην
ζηάδην εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο.
Πξηλ απφ θάζε πηήζε «ΜΟΝΟ» ζα αλαγξάθεηαη ζην log book θαη ζην ηειεπηαίν
Φχιν Βαζκνινγίαο ζπγθπβέξλεζεο, φηη ν καζεηήο είλαη «ηθαλφο γηα πηήζε ΜΟΝΟ» θαζψο
θαη ηνπο ειηγκνχο πνπ ζα εθηειέζεη.
1.3 ΑΝΑΛΤΖ ΑΚΖΔΧΝ ΚΑΣΑ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΚΖΖ
Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ αζθήζεσλ θαηά ελφηεηα ή άζθεζε. Γίπια απφ
θάζε άζθεζε, φπνπ αλαθέξεηαη, ππάξρεη έλαο αξηζκφο ζε παξέλζεζε πνπ δείρλεη ηελ
ειάρηζηε εμάζθεζε ηνπ καζεηή ζηνλ ειηγκφ ή ηελ δηαδηθαζία απηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ελφηεηαο.
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α. ΆΚΖΖ: ΠΜ 1
ΔΞΟΓΟΗ
/
ΧΡΔ
ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

1 / 1,0
1 / 1,0
-

ΑΠΟΣΟΛΖ: Δζηζκφο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηελ πηήζε θαη ε επίδεημε
ησλ
πεξηνρψλ πηήζεσλ.

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:
Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ:











Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο.
Απνγείσζε.
Άλνδνο / Έμνδνο απφ ηνλ θχθιν Α/Γ.
Μεηάβαζε ζηηο πεξηνρέο πηήζεσλ.
Οξηδνληίσζε απφ άλνδν.
Δ.Ο.Π.
Αληηζηάζκηζε.
ηξνθέο.
Διέγρνπο θαηά ηελ πηήζε.
Πξνζαλαηνιηζκφ
ζηελ
πεξηνρή
πηήζεσλ.
 Ραδηνηειεθσλία.
 Δπηζηξνθή / είζνδν ζηνλ θχθιν Π/Γ.
Ο ΜΑΘΖΣΔΤΟΜΔΝΟ ΔΞΑΚΔΗΣΑΗ:
 ηελ ρξήζε
α/θνπο.

ησλ

πεδαιίσλ

ηνπ

ΔΛΑΥΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΑΚΖΖ
ΣΟΝ ΔΛΗΓΜΟ
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ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ:
Ο εθπαηδεπηήο ζα επηδείμεη ζηνλ καζεηή ηνλ θπζηθφ νξίδνληα θαη ηηο πεξηνρέο
πηήζεσλ.
Ζ άζθεζε δελ βαζκνινγείηαη ζηελ γεληθή απφδνζε.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ: β. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ: ΠΜ2 – ΠΜ3 – ΠΜ4 (ΦΑΖ 1Ζ ).
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

3 / 3:00
3 / 3:00
-

ΑΠΟΣΟΛΖ: Πηήζεηο Πξνζαξκνγήο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ην βαζηθφ έιεγρν ηνπ
α/θνπο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΔΧΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:

ΔΛ. ΑΡ. ΔΞΑΚ. ΣΟΝ
ΔΛΗΓΜΟ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ Ο ΜΑΘΖΣΖ
ΘΑ ΔΞΑΚΖΘΔΗ Δ:
















Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο – Απνγείσζε.
Άλνδν / Έμνδν απφ ηνλ θχθιν.
Μεηάβαζε ζε πεξηνρή πηήζεσλ.
Βαζηθφ έιεγρν ηνπ α/θνπο
Απνγεηψζεηο
Άλνδνο
Κάζνδνο
Καηνιίζζεζε
Οξηδνληηψζεηο
Άλνδν απφ θαηνιίζζεζε
Δ.Ο.Π
ηξνθέο κε κηθξή θιίζε
πλδπαζκφο πεδαιίσλ
Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ πεξηνρή πηήζεσλ
Έιεγρνη θαηά ηελ πηήζε

(6)
(8)
(8)
(8)
(12)
(8)
(6)
(6)
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Κιεηζηέο ζηξνθέο
Έιεγρνο ρψξνπ
Δπηζηξνθή / Δίζνδν ζηνλ θχθιν ηνπ Α/Γ
Κχθινο Π/Γ
Π/Γ κε ½ Π/Κ
Δπαλαθχθισζε
Ραδηνηειεθσλία
Γηαδηθαζίεο Αλάγθεο
Δηθνληθή Αλαγθαζηηθή

(10)
(8)
(4)

(2)

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ - ΑΠΑΗΣΖΔΗ :
Ο καζεηήο ζε θάζε έμνδν κεηά ηελ ΠΜ3 ζα θάλεη εμάζθεζε ζε δχν ηνπιάρηζηνλ Π/Γ,
θαη ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) Π/Γ.
ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη επίδεημε ζηελ Βξαδεία Πηήζε, ζηηο απψιεηεο ζηεξίμεσο
θαη ζε αζπλήζεηο ζηάζεηο.
ΔΗΓΗΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ: ε κία έμνδν ζα γίλεηαη επίδεημε θαη ν καζεηήο ζα εμαζθεζεί ζηελ
παξαηεηακέλε ελέξγεηα πεδαιίσλ
γ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ: ΠΜ5 – ΠΜ6 –ΠΜ7 (ΦΑΖ 2Ζ ).

ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

3 / 3:30
3 / 3:30
-

ΑΠΟΣΟΛΔ: Πηήζεηο Πξνζαξκνγήο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμάζθεζε ηνπ καζεηή κε ην βαζηθφ έιεγρν ηνπ α/θνπο
θαη ε εμνηθείσζή ηνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πηήζεσο ηνπ α/θνπο.

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΔΧΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:
Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ:

ΔΛ. ΑΡ. ΔΞΑΚ. ΣΟΝ
ΔΛΗΓΜΟ
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 Π/Γ κε Π/Κ ηειείσο θάησ
Ο ΜΑΘΖΣΖ ΘΑ ΔΞΑΚΖΘΔΗ Δ:
 δηαδηθαζίεο ζην έδαθνο

















Απνγείσζε
Άλνδν / έμνδν απφ ηνλ θχθιν ηνπ Α/Γ
Βαζηθφ έιεγρν ά/θνπο
Κιεηζηέο ζηξνθέο
Βξαδεία πηήζε
Απψιεηεο ζηεξίμεσο
Αζπλήζεηο ζηάζεηο
Έιεγρνο ρψξνπ
Δπηζηξνθή/ Δίζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ
Κχθινο Π/Γ
Π/Γ κε Π/Κ ηειείσο θάησ
Π/Γ κε 1/2 Π/Κ
Δπαλαθχθισζε
Δηθνληθή αλαγθαζηηθή
Ραδηνηειεθσλία
Γηαδηθαζίεο αλάγθεο

(6)
(2)
(6)
(4)

(8)
(2)
(6)
(2)
(2)

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ:
Ο καζεηήο ζα εθηειεί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ touch and go ζε θάζε πηήζε ηεο ελφηεηαο
απηήο, θαη ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) Π/Γ.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ : Ο καζεηήο ζηελ ελφηεηα απηή ζα ίπηαηαη κία (1) έμνδν εκεξεζίσο.
δ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ : ΠΜ 8 – ΠΜ9 – ΠΜ10- Μ1
ΔΞΟΓΟΗ
/
ΧΡΔ
ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

3 / 3:00
3 / 3:00
1 / 0:15

ΑΠΟΣΟΛΔ: Πηήζεηο ζηνλ θχθιν ηνπ Α/Γ – Αμηνιφγεζε γηα ηελ πξψηε πηήζε «ΜΟΝΟ»
ε έμνδνο ΠΜ10.
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμάζθεζε ηνπ καζεηή ζηηο Α/Γ θαη Π/Γ θαη
αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ γηα πξψηε πηήζε «SOLO».
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:

ΔΛ. ΑΡ.
ΔΛΗΓΜΟ

ΔΞΑΚ.

ΣΟΝ

(α) Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ:
 Πξνζγείσζε ρσξίο Π/Κ
Ο ΜΑΘΖΣΖ ΘΑ ΔΞΑΚΖΘΔΗ Δ:
 Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο
 Απνγείσζε
 Κχθιν Π/Γ
 Π/Γ κε ½ Π/Κ
 Π/Γ ρσξίο Π/Κ
 Π/Γ κε Π/Κ ηειείσο θάησ
 Δπαλαθχθισζε
 Δηθνληθή Αλαγθαζηηθή
 Ραδηνηειεθσλία
 Γηαδηθαζίεο Αλάγθεο

(18)
(12)
(4)
(2)
(6) (Σξεηο (3) ζηα 100’ θαη ηξεηο
(3) ζην χςνο νξηδνληίσζεο)
(3)

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ:
Δθ ’ φζνλ ν καζεηήο θξηζεί ηθαλφο απφ ηνλ αμηνινγεηή ηνπ γηα πηήζε «ΜΟΝΟ»
ζπλερίδεη γηα πηήζε «ΜΟΝΟ» κε ην ίδην α/θνο (ν αμηνινγεηήο ηνλ αθήλεη ζηνλ ρψξν ησλ
δσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη κεηαβαίλεη ζην ΟΔΓ- Όρεκα Διέγρνπ Γηαδξφκνπ) αλ ππάξρεη ή
παξακέλεη ζηελ αξρή ηνπ Γ/Π κε θνξεηφ αζχξκαην γηα νδεγίεο ζηελ πξνζέγγηζε θαη
πξνζγείσζή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.
Ζ πξψηε πηήζε ΜΟΝΟ γίλεηαη ζηνλ θχθιν ηνπ αεξνδξνκίνπ. Ο καζεηήο εθηειεί
δσηηθέο ελέξγεηεο (δελ απαηηείηαη δνθηκή θηλεηήξα) θαη απνγεηψλεηαη. Δθηειεί έλα πιήξε
θχθιν θαη θάλεη Π/Γ κε 1/2 Π/Κ.
Ζ πηήζε «ΜΟΝΟ» είλαη επηβιεπφκελε απφ ηνλ ΟΔΓ, φπνπ ζα βξίζθεηαη θαη ν
αμηνινγεηήο πνπ έρεη γλσκαηεχζεη γηα ηελ πηήζε «ΜΟΝΟ».
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ: ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο θξηζεί ηθαλφο γηα πηήζε «ΜΟΝΟ»
θαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (άλεκνο) δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί ε πηήζε απηή, ζα εθηειείηαη
ηελ επφκελε αθνχ ν καζεηήο εμαζθεζεί πξψηα ζε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ Π/Γ ζε
ζπγθπβέξλεζε. Ζ πηήζε Μ1 δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί αλ ν άλεκνο είλαη πεξηζζφηεξν ησλ 5
Ν.Μ θάζεηνο ή πάλσ απφ 10 Ν.Μ αληίζεηνο.
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Σέινο ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο απαηηήζεηο ζην ΦΔΚ 1360 άξζξν 9§18 γηα πξψηε
πηήζε ΜΟΝΟ.
ε. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ : Γ 1 – Γ 2 –Μ2 -Γ3 -Γ4 -Μ3 (ΦΑΖ
4ε)

ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

6 / 7:00
4 / 5:00
2 / 2:00

ΑΠΟΣΟΛΔ: Πηήζεηο πξνζαξκνγήο – Βαζηθνί ειηγκνί.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πηήζεσο
ηνπ α/θνπο θαη ηνπ βαζηθνχ ειέγρνπ απηνχ θαζψο θαη ε εμάζθεζή ηνπ ζηνπο ζεκειηψδεηο
ειηγκνχο ηεο πξνζαξκνγήο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:

ΔΛ. ΑΡ. ΔΞΑΚ. ΣΟΝ
ΔΛΗΓΜΟ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ:
 ΑΜΔ
 αληέιια
 Νσρειέο νρηψ
Ο καζεηήο ζα εμαζθεζεί ζηνπο αλσηέξσ
ειηγκνύο θαη ζε:
 Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο
 Α/Γ
 Άλνδν / Μεηάβαζε ζηελ πεξηνρή πηήζεσο
 Βαζηθφ έιεγρν α/θνπο
 Κιεηζηέο ζηξνθέο
 Βξαδεία πηήζε
 Απψιεηεο ζηεξίμεσο
 Αζπλήζεηο ζηάζεηο
 ΑΜΔ
 αληέιια
 Νσρειέο νθηψ
 Δπηζηξνθή / είζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ
 Κχθιν Π/Γ
 Π/Γ φισλ ησλ εηδψλ

(9)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(9)

(15)
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Δπαλαθχθισζε
Δηθνληθή Αλαγθαζηηθή
Έιεγρν ρψξνπ
Ραδηνηειεθσλία
Γηαδηθαζίεο αλάγθεο

(6)
(6)

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ:
ε κία πηήζε ηεο ελφηεηαο ζα γίλεη επίδεημε ηεο δηαδηθαζίαο απψιεηαο
πξνζαλαηνιηζκνχ. ηελ πηήζε ΜΟΝΟ Μ2 ν εθπαηδεπφκελνο ζα κεηαβεί ζε κηα πεξηνρή
πηήζεσλ ζηελ νπνία ζα έρεη R/T επαθή κε ηνλ ΠΔΠ Α/Γ Μεζνινγγίνπ ή δχλαηαη θαη λα
ζπλνδεχεηαη απφ άιιν αεξνζθάθνο.
ηελ Μ2 ζα εμαζθεζεί ζηηο παξαθάησ αζθήζεηο:
Βαζηθόο έιεγρνο ηνπ α/θνπο
 Δ.Ο.Π
 Άλνδνη – Κάζνδνη.
 Καηνιίζζεζε θ.η.ι
 Κιεηζηέο ηξνθέο.
 Βξαδεία Πηήζε κε Π/Κ UP- Π/Κ 20 ν .
 Δπηζηξνθή / Δίζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ.
 Δηθνληθή Αλαγθαζηηθή κεγάινπ χςνπο (επαλαθχθισζε ζηα 100΄ πξαγκαηηθφ)
 Π/Γ κε Π/Κ 20 ν ή Π/Κ UP.
ηελ πηήζε «ΜΟΝΟ» Μ3 ν εθπαηδεπφκελνο δχλαηαη λα εμαζθεζεί, εθηφο ησλ
αζθήζεσλ ηεο Μ2 θαη ζηηο παξαθάησ.
 Υεηξηζκνί Αθξηβείαο (ΑΜΔ, αληέιια, Νσρειέο Οθηψ).
 Απψιεηεο ηήξημεο.
 Έμνδνο απφ αζπλήζεηο ζηάζεηο.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πηήζεσλ Μ2 θαη Μ3 ζα πξέπεη λα γλσκαηεχζεη ζεηηθά ν
εθπαηδεπηήο θαη γηα ηελ πηήζε θαη γηα ηηο αζθήζεηο πνπ ζα εμαζθεζεί ν καζεηήο (Log Book
θαη Φχιν Βαζκνινγίαο).
Σα φξηα αλέκνπ γηα ηηο πηήζεηο Μ2-Μ3 είλαη 7 Ν.Μ θάζεηνο θαη 15 Ν.Μ θαη πάλσ
αληίζεηνο.
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ζη. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ: ΝΖ1-ΝΖ2-ΝΖΜ1 – ΝΖ3- ΝΖΜ2 (ΦΑΖ 5 Ζ ).

ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

5 / 7:15
4 / 4:30
2 / 2:45

ΑΠΟΣΟΛΔ: Πηήζεηο Ναπηηιίαο Ζκέξαο.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμάζθεζε ηνπ καζεηή ζηελ εθηέιεζε Ναπηηιίαο θαη ε
εμνηθείσζε ηνπ ζηελ επηθνηλσλία κε ζηαζκνχο εδάθνπο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:
Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ ΘΑ ΔΞΑΚΖΘΔΗ:












ΔΛ. ΑΡ. ΔΞΑΚ. ΣΟΝ
ΔΛΗΓΜΟ
Ο

Α/Γ έμνδνο απφ ηνλ θχθιν Α/Γ
Πνξεία πξν Ε.Ρ (Zero Point)
Σήξεζε ηρλψλ Ναπηηιίαο
Αλάγλσζε Υάξηνπ
Υξήζε λαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ (G.P.S –
V.O.R. θ.η.ι.)
Γηνξζψζεηο Υξφλνπ – Ίρλνπο
Δπηθνηλσλία κε ζηαζκνχο εδάθνπο (ΠΔΠ
Α/Γ – Radar)
Ραδηνηειεθσλία
Έιεγρνο Υψξνπ
Γηαδηθαζίεο Αλάγθεο
Υξήζε λαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ

2
πλέρεηα
»

6
Όηαλ απαηηείηαη

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
ηηο πηήζεηο ζπγθπβέξλεζεο κία έμνδνο λαπηηιίαο ζα εθηειείηαη ζηα 3.000΄ θαη θάησ
θαη ε άιιε έμνδνο ζηα 3.000 θαη πάλσ.
ε κία πηήζε ζπγθπβέξλεζε λα δεηείηαη ε βνήζεηα Radar γηα κεηάβαζε ζε ζεκείν
ζηξνθήο.
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Οη έμνδνη λαπηηιίαο λα ζρεδηαζηνχλ πξνο δχν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο φπνπ ζα
δηαηίζεηαη, φζν ην δπλαηφλ, πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί εδάθνπο γηα εμάζθεζε ζηε
ξαδηνηειεθσλία.
ε κία έμνδν, αλ είλαη δπλαηφλ, λα γίλεηαη πξνζέγγηζε θαη touch and go ζε μέλν Α/Γ ή
θαη πξνζγείσζε. ηε ΝΖ2 θαη ΝΖ3 ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα γλσκαηεχζεη γηα ηελ πηήζε
«ΜΟΝΟ» ΝΖM1 θαη ΝΖΜ2 αληίζηνηρα ζην Log Book θαη ζην Φχιν Βαζκνινγίαο.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ
Γηα ηηο πηήζεηο «ΜΟΝΟ» ΝΖΜ1 θαη ΝΖΜ2 ηα θαηξηθά ειάρηζηα φςεσο (V.F.R
Minimum) είλαη:

Γηα λαπηηιία 3000΄ ft θαη θάησ
Καηαθφξπθνο θαη νξηδφληηα απφζηαζε απφ ην ζχλλεθν 1000΄ft ηνπιάρηζηνλ.
Οξηδφληηα νξαηφηεηα 5 km θαη πάλσ.

Γηα λαπηηιία 3000΄ft θαη πάλσ.
Καηαθφξπθε απφζηαζε απφ ηα λέθε (πάλσ ή θάησ) 1000΄ft.
Οξηδφληηα νξαηφηεηα 8 km θαη πάλσ.
Ο άλεκνο ζηελ πξνζγείσζε λα είλαη κέρξη 7 Ν.Μ θάζεηνο θαη 15 ελάληηνο.
ζ. ΑΚΖΖ: ΓΑ ΣΔΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΔΞΟΓΟΗ
/
ΧΡΔ
ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

1 / 1:30
1 / 1:30
-

ΑΠΟΣΟΛΖ: Σειηθή Δμέηαζε Πξνζαξκνγήο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην βαζηθφ έιεγρν ηνπ α/θνπο
θαη ηνπο βαζηθνχο ειηγκνχο ηεο πξνζαξκνγήο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:
(α) Ο ΜΑΘΖΣΖ ΘΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΘΔΗ Δ:
 Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο
 Απνγείσζε
 Άλνδν / κεηάβαζε ζε πεξηνρή πηήζεσλ
 Βαζηθφ έιεγρν α/θνπο
 Κιεηζηέο ζηξνθέο
 Βξαδεία πηήζε
 Απψιεηεο ζηεξίμεσο
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Αζπλήζεηο ζηάζεηο
ΑΜΔ
αληέιια
Νσρειέο Οθηψ
Έιεγρνο ρψξνπ
Δπηζηξνθή / είζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ
Δηθνληθή αλαγθαζηηθή
Κχθιν Π/Γ
Π/Γ κε ½ Π/Κ
Δπαλαθχθισζε
Ραδηνηειεθσλία
Γηαδηθαζίεο αλάγθεο

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ: χκθσλα κε ην ΦΔΚ 1360
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ: Οη πξνβιεπφκελνη απφ ην ΦΔΚ 1360 θαη ηα εγρεηξίδηα ΤΠΑ – Α/θνπο θαη
ρνιήο.
ΖΜΔΗΧΖ: Ζ πηήζε ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο δελ ππνινγίδεηαη ζην πξφγξακκα ηεο
εθπαίδεπζεο αέξνο ηνπ καζεηή.

30

ΔΚΒΟΛΔ ΑΥΔΛΧΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ ΓΗΑ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΓΔΗΑ ΑΠΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΒΑΡΟΤ (WEIGHT SHIFT) Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΣΡΗΧΝ ΑΞΟΝΧΝ (3- AXIS).
ΜΔΡΟ 1Ο : ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
1.1 ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
Κάηνρνο αδείαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ ζε ηζρχ θαηεγνξίαο κεηαηφπηζεο βάξνπο (weight shift)
δχλαηαη λα επεθηείλεη θαη λα απνθηήζεη άδεηα ρεηξηζηή αεξνπιάλνπ ηξηψλ αμφλσλ κε
πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζηελ παξαθάησ θαηεγνξία:
 Πηήζε κε εθπαηδεπηή 10 ψξεο
 Πηήζε κφλνο (solo) 5 ψξεο
 Πξαθηηθή ελ πηήζε εμέηαζε κία (1) ψξα
Ζ παξαπάλσ πηεηηθή εθπαίδεπζε πξνβιέπεηαη ζην ΦΔΚ 1360/2-9-10 ζην άξζξν7§
16β. Απηνλφεην είλαη φηη ν καζεηήο έρεη ππνζηεί θαη αμηνινγεζεί ζηελ εθπαίδεπζε εδάθνπο
γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ θαηεγνξίαο κεηαηφπηζεο βάξνπο (weight shift) θαη
δηαζέηεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ πγείαο. Ο θάθεινο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 §19 ηνπ ΦΔΚ 1360.
Δπίζεο ηζρχνπλ φζα αθφκε αλαθέξνληαη ζηηο γεληθέο νδεγίεο ηνπ Γ Κεθαιαίνπ απηνχ ηνπ
Δγρεηξηδίνπ.
1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αέξνο γηα ηελ επέθηαζε άδεηαο ΤΠΑΜ απφ weight
shift ζε 3-axis θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΑΚΖΔΧΝ

ΑΚΖΖ

1

ΔΘΗΜΟ
ΜΟΝΟ)
ΒΑΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ
Α/ΦΟΤ
ΜΟΝΟ)

ΠΜ1

1/0:45

ΜΟΝΟ
ΔΞΟΓΟΗ /
ΧΡΔ
0

ΠΜ2

1/ 1:00

0

1/ 1:00
1/ 1:00

0
0

1/1:00

0

2

3
4

5

(ΠΡΟ

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΤΓΚΤΒΔΡΝΖΖ
ΔΞΟΓΟΗ/ΧΡΔ

ΦΑΖ 1ε

(ΠΡΟ

(ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ)
ΒΑΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ
Α/ΦΟΤ
(ΠΡΟ
ΜΟΝΟ)

ΠΜ3
ΠΜ4

(ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ)

ΠΜ5

ΦΑΖ 2ε
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6

ΔΞΑΚΖΖ
ΚΤΚΛΟΤ
Π/Γ
(ΠΡΟ ΜΟΝΟ)

ΠΜ6

7

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΓΗΑ
ΠΣΖΖ
ΜΟΝΟ

ΠΜ7

1/ 1:00

0

1/ 1:00

0

0
1/ 1:00

1/ 0:30
0

0

1/ 1:00

Γ2

1/ 1:00

0

12

Μ3

0

1/ 1:00

13

ΝΖ1

1/ 1:15

0

ΝΖΜ1

0

1/ 1:15

ΝΖΜ2
ΓΑ

0
1/ 1:15

1/ 1:15

8
9

Μ1
Γ1

10

Μ2

11

14

15

ΒΑΗΚΟΗ
ΔΛΗΓΜΟΗ
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ

ΦΑΖ 3ε

ΦΑΖ 4

ε

ΦΑΖ 5ε

ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ
ΔΞΔΣΑΖ
ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ ΧΡΧΝ

ΤΓΚΤΒΔΡΝΖΖ 10/10:00
ΜΟΝΟ (SOLO) 5/ 5:00
ΣΔΛΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ 1/1:15

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε εθπαίδεπζε αέξνο ρσξίδεηαη ζε πέληε (5)
θάζεηο /ελφηεηεο κε θιηκάθσζε δπζθνιίαο.
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Ζ ηειεπηαία πηήζε θάζε ελφηεηαο είλαη θαη αμηνιφγεζε γηα ηηο αζθήζεηο ηεο ελφηεηαο.
Ο εθπαηδεπφκελνο δελ κπνξεί λα πεξάζεη ζηελ επφκελε θάζε αλ δελ είλαη επηηπρψλ ζηηο
αζθήζεηο ηεο ελφηεηαο.
Πξηλ απφ θάζε πηήζε κφλνο ζα αλαγξάθεηαη ζην Log Book θαη ζην ηειεπηαίν θχιν
βαζκνινγίαο ζπγθπβέξλεζεο φηη ν καζεηήο είλαη ηθαλφο γηα πηήζε ΜΟΝΟ.
1.3 ΑΝΑΛΤΖ ΑΚΖΔΧΝ ΚΑΣΑ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΚΖΖ
Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ αζθήζεσλ θαηά ελφηεηα ή άζθεζε. Γίπια απφ
θάζε άζθεζε, φπνπ αλαθέξεηαη, ππάξρεη έλαο αξηζκφο ζε παξέλζεζε πνπ δείρλεη ηελ
ειάρηζηε εμάζθεζε ηνπ καζεηή ζηνλ ειηγκφ ή ηελ δηαδηθαζία απηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ελφηεηαο.
α. ΑΚΖΖ: ΠΜ 1
ΔΞΟΓΟΗ
/
ΧΡΔ
ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

1 / 0:45
1 / 0:45
0

ΑΠΟΣΟΛΖ: Δζηζκφο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηελ πηήζε θαη ε επίδεημε
ησλ πεξηνρψλ πηήζεσλ.

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:
Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ:











Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο.
Απνγείσζε.
Άλνδνο / Έμνδνο απφ ηνλ θχθιν Α/Γ.
Μεηάβαζε ζηηο πεξηνρέο πηήζεσλ.
Οξηδνληίσζε απφ άλνδν.
Δ.Ο.Π.
Αληηζηάζκηζε.
ηξνθέο.
Διέγρνπο θαηά ηελ πηήζε.
Πξνζαλαηνιηζκφ
ζηελ
πεξηνρή
πηήζεσλ.

ΔΛΑΥΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΑΚΖΖ
ΣΟΝ ΔΛΗΓΜΟ
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 Ραδηνηειεθσλία.
 Δπηζηξνθή / είζνδν ζηνλ θχθιν Π/Γ.
Ο ΜΑΘΖΣΔΤΟΜΔΝΟ ΔΞΑΚΔΗΣΑΗ:
 ηελ ρξήζε
α/θνπο.

ησλ

πεδαιίσλ

ηνπ

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ:
Ο εθπαηδεπηήο ζα επηδείμεη ζηνλ καζεηή ηνλ θπζηθφ νξίδνληα θαη ηηο πεξηνρέο
πηήζεσλ.
Ζ άζθεζε δελ βαζκνινγείηαη ζηελ γεληθή απφδνζε.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ: -

β. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ: ΠΜ2 – ΠΜ3 – (ΦΑΖ 1Ζ ).
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

2/ 2:00
2 / 2:00
0

ΑΠΟΣΟΛΖ: Πηήζεηο Πξνζαξκνγήο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ην βαζηθφ έιεγρν ηνπ
α/θνπο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΔΧΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:
Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ Ο ΜΑΘΖΣΖ
ΘΑ ΔΞΑΚΖΘΔΗ Δ:





Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο – Απνγείσζε.
Άλνδν / Έμνδν απφ ηνλ θχθιν.
Μεηάβαζε ζε πεξηνρή πηήζεσλ.
Βαζηθφ έιεγρν ηνπ α/θνπο

ΔΛ. ΑΡ. ΔΞΑΚ. ΣΟΝ
ΔΛΗΓΜΟ
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Άλνδνο
Κάζνδνο
Καηνιίζζεζε
Οξηδνληηψζεηο
Άλνδν απφ θαηνιίζζεζε
Δ.Ο.Π
ηξνθέο κε κηθξή θιίζε
πλδπαζκφο πεδαιίσλ
Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ πεξηνρή πηήζεσλ
Έιεγρνη θαηά ηελ πηήζε
Κιεηζηέο ζηξνθέο
Έιεγρνο ρψξνπ
Δπηζηξνθή / Δίζνδν ζηνλ θχθιν ηνπ Α/Γ
Κχθινο Π/Γ
Π/Γ κε ½ Π/Κ
Δπαλαθχθισζε
Ραδηνηειεθσλία
Γηαδηθαζίεο Αλάγθεο
Δηθνληθή Αλαγθαζηηθή

(6)
(6)
(4)
(8)
(4)
(6)
(4)

(4)
(4)
(2)

(2)

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ - ΑΠΑΗΣΖΔΗ :
Ο καζεηήο ζε θάζε έμνδν ηεο ελφηεηαο ζα θάλεη εμάζθεζε ζε δχν ηνπιάρηζηνλ Π/Γ,
θαη ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) Π/Γ.
ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη επίδεημε ζηελ Βξαδεία Πηήζε, ζηηο απψιεηεο ζηεξίμεσο
θαη ζε αζπλήζεηο ζηάζεηο.
ΔΗΓΗΚΖ ΑΠΑΗΣΖΖ: ε κία έμνδν ζα γίλεηαη επίδεημε θαη ν καζεηήο ζα εμαζθεζεί ζηελ
παξαηεηακέλε ελέξγεηα πεδαιίσλ
γ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ: ΠΜ4 – ΠΜ5 (ΦΑΖ 2Ζ ).

ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

2 / 2:00
2/ 2:00
0

36

ΑΠΟΣΟΛΔ: Πηήζεηο Πξνζαξκνγήο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμάζθεζε ηνπ καζεηή κε ην βαζηθφ έιεγρν ηνπ α/θνπο
θαη ε εμνηθείσζή ηνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πηήζεσο ηνπ α/θνπο.

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΔΧΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:

ΔΛ. ΑΡ. ΔΞΑΚ. ΣΟΝ
ΔΛΗΓΜΟ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ:
 Π/Γ κε Π/Κ ηειείσο θάησ
Ο ΜΑΘΖΣΖ ΘΑ ΔΞΑΚΖΘΔΗ Δ:
 δηαδηθαζίεο ζην έδαθνο

















Απνγείσζε
Άλνδν / έμνδν απφ ηνλ θχθιν ηνπ Α/Γ
Βαζηθφ έιεγρν ά/θνπο
Κιεηζηέο ζηξνθέο
Βξαδεία πηήζε
Απψιεηεο ζηεξίμεσο
Αζπλήζεηο ζηάζεηο
Έιεγρνο ρψξνπ
Δπηζηξνθή/ Δίζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ
Κχθινο Π/Γ
Π/Γ κε Π/Κ ηειείσο θάησ
Π/Γ κε 1/2 Π/Κ
Δπαλαθχθισζε
Δηθνληθή αλαγθαζηηθή
Ραδηνηειεθσλία
Γηαδηθαζίεο αλάγθεο

(4)
(2)
(4)
(4)

(6)
(2)
(4)
(1)
(2)

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ:
Ο καζεηήο ζα εθηειεί δχν (2) ηνπιάρηζηνλ touch and go ζε θάζε πηήζε ηεο ελφηεηαο
απηήο, θαη ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) Π/Γ.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ :
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δ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ : ΠΜ 6 – ΠΜ7 – Μ1
ΔΞΟΓΟΗ
/
ΧΡΔ
ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

3 / 2:30
2 /2:00
1 / 0:30

ΑΠΟΣΟΛΔ: Πηήζεηο ζηνλ θχθιν ηνπ Α/Γ – Αμηνιφγεζε γηα ηελ πξψηε πηήζε
«ΜΟΝΟ» ε έμνδνο ΠΜ7.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμάζθεζε ηνπ καζεηή ζηηο Α/Γ θαη Π/Γ θαη
αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ γηα πξψηε πηήζε «SOLO».
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:

ΔΛ. ΑΡ.
ΔΛΗΓΜΟ

ΔΞΑΚ.

ΣΟΝ

(α) Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ:
 Πξνζγείσζε ρσξίο Π/Κ
Ο ΜΑΘΖΣΖ ΘΑ ΔΞΑΚΖΘΔΗ Δ:
 Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο
 Απνγείσζε
 Κχθιν Π/Γ
 Π/Γ κε ½ Π/Κ
 Π/Γ ρσξίο Π/Κ
 Π/Γ κε Π/Κ ηειείσο θάησ
 Δπαλαθχθισζε
 Δηθνληθή Αλαγθαζηηθή
 Ραδηνηειεθσλία
 Γηαδηθαζίεο Αλάγθεο

(12)
(6)
(4)
(2)
(3) Μία (1) ζηα 100’ θαη δχν (2)
ζην χςνο νξηδνληίσζεο
(3)

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ:
Δθ ’ φζνλ ν καζεηήο θξηζεί ηθαλφο απφ ηνλ αμηνινγεηή ηνπ γηα πηήζε «ΜΟΝΟ»
ζπλερίδεη γηα πηήζε «ΜΟΝΟ» κε ην ίδην α/θνο (ν αμηνινγεηήο ηνλ αθήλεη ζηνλ ρψξν ησλ
δσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη κεηαβαίλεη ζην ΟΔΓ- Όρεκα Διέγρνπ Γηαδξφκνπ) αλ ππάξρεη ή
παξακέλεη ζηελ αξρή ηνπ Γ/Π κε θνξεηφ αζχξκαην γηα νδεγίεο ζηελ πξνζέγγηζε θαη
πξνζγείσζή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.
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Ζ πξψηε πηήζε ΜΟΝΟ γίλεηαη ζηνλ θχθιν ηνπ αεξνδξνκίνπ. Ο καζεηήο εθηειεί
δσηηθέο ελέξγεηεο (δελ απαηηείηαη δνθηκή θηλεηήξα) θαη απνγεηψλεηαη. Δθηειεί έλα πιήξε
θχθιν θαη θάλεη Π/Γ κε 1/2 Π/Κ.
Ζ πηήζε «ΜΟΝΟ» είλαη επηβιεπφκελε απφ ηνλ ΟΔΓ, φπνπ ζα βξίζθεηαη θαη ν
αμηνινγεηήο πνπ έρεη γλσκαηεχζεη γηα ηελ πηήζε «ΜΟΝΟ».
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ: ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο θξηζεί ηθαλφο γηα πηήζε «ΜΟΝΟ»
θαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (άλεκνο) δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί ε πηήζε απηή, ζα εθηειείηαη
ηελ επφκελε αθνχ ν καζεηήο εμαζθεζεί πξψηα ζε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ Π/Γ ζε
ζπγθπβέξλεζε. Ζ πηήζε Μ1 δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί αλ ν άλεκνο είλαη πεξηζζφηεξν ησλ 5
Ν.Μ θάζεηνο ή πάλσ απφ 10 Ν.Μ αληίζεηνο.
Σέινο ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο απαηηήζεηο ζην ΦΔΚ 1360 άξζξν 9§18 γηα πξψηε
πηήζε ΜΟΝΟ.
ε. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ : Γ 1 – Μ2 –Γ2 -Μ3 (ΦΑΖ 4ε)

ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

4/ 4:00
2/ 2:00
2 / 2:00

ΑΠΟΣΟΛΔ: Πηήζεηο πξνζαξκνγήο – Βαζηθνί ειηγκνί.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πηήζεσο
ηνπ α/θνπο θαη ηνπ βαζηθνχ ειέγρνπ απηνχ θαζψο θαη ε εμάζθεζή ηνπ ζηνπο ζεκειηψδεηο
ειηγκνχο ηεο πξνζαξκνγήο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:

ΔΛ. ΑΡ. ΔΞΑΚ. ΣΟΝ
ΔΛΗΓΜΟ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ:
 ΑΜΔ
 αληέιια
 Νσρειέο νρηψ
Ο καζεηήο ζα εμαζθεζεί ζηνπο αλσηέξσ
ειηγκνύο θαη ζε:
 Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο
 Α/Γ
 Άλνδν / Μεηάβαζε ζηελ πεξηνρή πηήζεσο
 Βαζηθφ έιεγρν α/θνπο
 Κιεηζηέο ζηξνθέο

(6)
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Βξαδεία πηήζε
Απψιεηεο ζηεξίμεσο
Αζπλήζεηο ζηάζεηο
ΑΜΔ
αληέιια
Νσρειέο νθηψ
Δπηζηξνθή / είζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ
Κχθιν Π/Γ
Π/Γ φισλ ησλ εηδψλ
Δπαλαθχθισζε
Δηθνληθή Αλαγθαζηηθή
Έιεγρν ρψξνπ
Ραδηνηειεθσλία
Γηαδηθαζίεο αλάγθεο

(4)
(4)
(2)
(4)
(4)
(4)

(8)
(2)
(4)

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ:
ε κία πηήζε ηεο ελφηεηαο ζα γίλεη επίδεημε ηεο δηαδηθαζίαο απψιεηαο
πξνζαλαηνιηζκνχ. ηελ πηήζε ΜΟΝΟ Μ2 ν εθπαηδεπφκελνο ζα κεηαβεί ζε κηα πεξηνρή
πηήζεσλ ζηελ νπνία ζα έρεη R/T επαθή κε ηνλ ΠΔΠ Α/Γ Μεζνινγγίνπ ή δχλαηαη θαη λα
ζπλνδεχεηαη απφ άιιν αεξνζθάθνο.
ηελ Μ2 ζα εμαζθεζεί ζηηο παξαθάησ αζθήζεηο:
Βαζηθόο έιεγρνο ηνπ α/θνπο
 Δ.Ο.Π
 Άλνδνη – Κάζνδνη.
 Καηνιίζζεζε θ.η.ι
 Κιεηζηέο ηξνθέο.
 Βξαδεία Πηήζε κε Π/Κ UP- Π/Κ 20 ν .
 Δπηζηξνθή / Δίζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ.
 Δηθνληθή Αλαγθαζηηθή κεγάινπ χςνπο (επαλαθχθισζε ζηα 100΄ πξαγκαηηθφ)
 Π/Γ κε Π/Κ 20 ν ή Π/Κ UP.
ηελ πηήζε «ΜΟΝΟ» Μ3 ν εθπαηδεπφκελνο δχλαηαη λα εμαζθεζεί, εθηφο ησλ
αζθήζεσλ ηεο Μ2 θαη ζηηο παξαθάησ.
 Υεηξηζκνί Αθξηβείαο (ΑΜΔ, αληέιια, Νσρειέο Οθηψ).
 Απψιεηεο ηήξημεο.
 Έμνδνο απφ αζπλήζεηο ζηάζεηο.
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πηήζεσλ Μ2 θαη Μ3 ζα πξέπεη λα
γλσκαηεχζεη ζεηηθά ν εθπαηδεπηήο θαη γηα ηελ πηήζε θαη γηα ηηο αζθήζεηο πνπ ζα εμαζθεζεί
ν καζεηήο (Log Book θαη Φχιν Βαζκνινγίαο).
Σα φξηα αλέκνπ γηα ηηο πηήζεηο Μ2-Μ3 είλαη 7 Ν.Μ θάζεηνο θαη 15 Ν.Μ θαη πάλσ
αληίζεηνο.

ζη. ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΔΧΝ: ΝΖ1-ΝΖΜ1 – ΝΖΜ2 (ΦΑΖ 5 Ζ ).

ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

3 / 3:45
1 / 1:15
2 / 2:30

ΑΠΟΣΟΛΔ: Πηήζεηο Ναπηηιίαο Ζκέξαο.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμάζθεζε ηνπ καζεηή ζηελ εθηέιεζε Ναπηηιίαο θαη ε
εμνηθείσζε ηνπ ζηελ επηθνηλσλία κε ζηαζκνχο εδάθνπο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:
Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ ΘΑ ΔΞΑΚΖΘΔΗ:












ΔΛ. ΑΡ. ΔΞΑΚ. ΣΟΝ
ΔΛΗΓΜΟ
Ο

Α/Γ έμνδνο απφ ηνλ θχθιν Α/Γ
Πνξεία πξν Ε.Ρ (Zero Point)
Σήξεζε ηρλψλ Ναπηηιίαο
Αλάγλσζε Υάξηνπ
Υξήζε λαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ (G.P.S –
V.O.R. θ.η.ι.)
Γηνξζψζεηο Υξφλνπ – Ίρλνπο
Δπηθνηλσλία κε ζηαζκνχο εδάθνπο (ΠΔΠ
Α/Γ – Radar)
Ραδηνηειεθσλία
Έιεγρνο Υψξνπ
Γηαδηθαζίεο Αλάγθεο
Υξήζε λαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ

2
πλέρεηα
»

6
Όηαλ απαηηείηαη
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ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
ηηο πηήζεηο ζπγθπβέξλεζεο κία έμνδνο λαπηηιίαο ζα εθηειείηαη ζηα 3.000΄ θαη θάησ
θαη ε άιιε έμνδνο ζηα 3.000 θαη πάλσ.
ηελ πηήζε ζπγθπβέξλεζεο λα δεηεζεί ε βνήζεηα Radar γηα κεηάβαζε ζε ζεκείν
ζηξνθήο εθφζνλ είλαη δπλαηφλ.
Οη έμνδνη λαπηηιίαο λα ζρεδηαζηνχλ πξνο δχν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο φπνπ ζα
δηαηίζεηαη, φζν ην δπλαηφλ, πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί εδάθνπο γηα εμάζθεζε ζηε
ξαδηνηειεθσλία.
ηελ πηήζε ζπγθπβέξλεζεο, αλ είλαη δπλαηφλ, λα γίλεη πξνζέγγηζε θαη touch and go
ζε μέλν Α/Γ ή θαη πξνζγείσζε. ηε ΝΖ1 ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα γλσκαηεχζεη γηα ηελ
πηήζε «ΜΟΝΟ» ΝΖM1 θαη ΝΖΜ2 ζην Log Book θαη ζην Φχιν Βαζκνινγίαο.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ
Γηα ηηο πηήζεηο «ΜΟΝΟ» ΝΖΜ1 θαη ΝΖΜ2 ηα θαηξηθά ειάρηζηα φςεσο (V.F.R
Minimum) είλαη:

Γηα λαπηηιία 3000΄ ft θαη θάησ
Καηαθφξπθνο θαη νξηδφληηα απφζηαζε απφ ην ζχλλεθν 1000΄ft ηνπιάρηζηνλ.
Οξηδφληηα νξαηφηεηα 5 km θαη πάλσ.

Γηα λαπηηιία 3000΄ft θαη πάλσ.
Καηαθφξπθε απφζηαζε απφ ηα λέθε (πάλσ ή θάησ) 1000΄ft.
Οξηδφληηα νξαηφηεηα 8 km θαη πάλσ.
Ο άλεκνο ζηελ πξνζγείσζε λα είλαη κέρξη 7 Ν.Μ θάζεηνο θαη 15 ελάληηνο.

ζ. ΑΚΖΖ: ΓΑ ΣΔΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΔΞΟΓΟΗ
/
ΧΡΔ
ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

1 / 1:15
1 / 1:15
0

ΑΠΟΣΟΛΖ: Σειηθή Δμέηαζε Πξνζαξκνγήο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην βαζηθφ έιεγρν ηνπ α/θνπο
θαη ηνπο βαζηθνχο ειηγκνχο ηεο πξνζαξκνγήο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:
(α) Ο ΜΑΘΖΣΖ ΘΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΘΔΗ Δ:
 Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο
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Απνγείσζε
Άλνδν / κεηάβαζε ζε πεξηνρή πηήζεσλ
Βαζηθφ έιεγρν α/θνπο
Κιεηζηέο ζηξνθέο
Βξαδεία πηήζε
Απψιεηεο ζηεξίμεσο
Αζπλήζεηο ζηάζεηο
ΑΜΔ
αληέιια
Νσρειέο Οθηψ
Έιεγρνο ρψξνπ
Δπηζηξνθή / είζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ
Δηθνληθή αλαγθαζηηθή
Κχθιν Π/Γ
Π/Γ κε ½ Π/Κ
Δπαλαθχθισζε
Ραδηνηειεθσλία
Γηαδηθαζίεο αλάγθεο

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ: χκθσλα κε ην ΦΔΚ 1360
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ: Οη πξνβιεπφκελνη απφ ην ΦΔΚ 1360 θαη ηα εγρεηξίδηα ΤΠΑ – Α/θνπο θαη
ρνιήο.
ΖΜΔΗΧΖ: Ζ πηήζε ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο δελ ππνινγίδεηαη ζην πξφγξακκα ηεο
εθπαίδεπζεο αέξνο ηνπ καζεηή.
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ΜΔΟΛΟΓΓΗ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ ΓΗΑ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΓΔΗΑ ΑΠΟ ΠΣΤΥΗΟ
EASA-JAR Δ ΑΓΔΗΑ ΤΠΑΜ 3-AXIS
ΜΔΡΟ 1ν : ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
1.1 ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
Υεηξηζηήο θάηνρνο πηπρίνπ EASA ή JAR ζε ηζρχ γηα λα απνθηήζεη άδεηα
ρεηξηζηή ΤΠΑΜ ζα πξέπεη:
 Να πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) ψξεο πηήζε θαη έμη (6)
απνγεηψζεηο / πξνζγεηψζεηο κε εθπαηδεπηή πηήζεσλ ηεο ζρνιήο.
 Να πεξάζεη κε επηηπρία εμέηαζε αέξνο απφ εμνπζηνδνηεκέλν εμεηαζηή.
Ζ παξαπάλσ πηεηηθή εθπαίδεπζε πξνβιέπεηαη ζην ΦΔΚ 1360 Άξζξν
7§22.
Γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν αλνίγεηαη θαη ηεξείηαη θάθεινο εθπαίδεπζεο ν
νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Άξζξν 9§19 ηνπ ΦΔΚ 1360/2-9-2010 θαη
αθφκε αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ EASA ή JAR.
1.2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αέξνο γηα ηελ επέθηαζε αδείαο απφ πηπρίν EASAJAR ζε άδεηα ΤΠΑΜ 3 ΑΥΗS θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΑΚΖΖ
ΤΓΚΤΒΔΡΝΖΖ
ΑΚΖΔΧΝ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ
1
ΒΑΗΚΟ
Γ1
1/1:00
2
ΔΛΔΓΥΟ
Γ2
1/1:00
3
Α/ΦΟΤ
Γ3
1/1:00
4
ΣΔΛΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ
1/1:00
ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ/ΧΡΧΝ ΤΓΚΤΒΔΡΝΖΖ
3/3:00
ΣΔΛΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ
1/1:00

1.3ΑΝΑΛΤΖ ΑΚΖΔΧΝ ΔΝΟΣΖΣΑ Γ1-Γ2-Γ3
ΔΞΟΓΟΗ
/
ΧΡΔ
ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

3 / 3:00
3/ 3:00
0

ΑΠΟΣΟΛΔ: Πηήζεηο πξνζαξκνγήο – Βαζηθνί ειηγκνί.
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πηήζεσο
ηνπ α/θνπο θαη ηνπ βαζηθνχ ειέγρνπ απηνχ θαζψο θαη ε εμάζθεζή ηνπ ζηνπο ζεκειηψδεηο
ειηγκνχο ηεο πξνζαξκνγήο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:
Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ Ο
ΜΑΘΖΣΖ ΘΑ ΔΞΑΚΖΘΔΗ ΣΟΤ
ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΛΗΓΜΟΤ ΚΑΗ ΑΚΖΔΗ:
 Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο
 Α/Γ
 Άλνδν / Μεηάβαζε ζηελ πεξηνρή πηήζεσο
 Βαζηθφ έιεγρν α/θνπο
 Κιεηζηέο ζηξνθέο
 Βξαδεία πηήζε
 Απψιεηεο ζηεξίμεσο
 Αζπλήζεηο ζηάζεηο
 ΑΜΔ
 αληέιια
 Νσρειέο νθηψ
 Δπηζηξνθή / είζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ
 Κχθιν Π/Γ
 Π/Γ φισλ ησλ εηδψλ
 Δπαλαθχθισζε
 Δηθνληθή Αλαγθαζηηθή
 Έιεγρν ρψξνπ
 Ραδηνηειεθσλία
 Γηαδηθαζίεο αλάγθεο

ΔΛ. ΑΡ. ΔΞΑΚ. ΣΟΝ
ΔΛΗΓΜΟ

(6)
(4)
(4)
(2)
(4)
(4)
(4)

(8)
(2)
(4)

ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ:
ηελ πηήζε Γ3 ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα γλσκνδνηήζεη φηη ν εθπαηδεπφκελνο
θάιπςε κε επηηπρία ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην ΦΔΚ 1360 εθπαίδεπζε θαη πξνσζείηαη γηα
ηειηθή εμέηαζε.
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1.4 ΣΔΛΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ
ΔΞΟΓΟΗ
/
ΧΡΔ
ΤΝΟΛΗΚΑ
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΤΓΚΤΒ.
ΔΞΟΓΟΗ / ΧΡΔ ΜΟΝΟ

1 / 1:00
1/ 1:00
0

ΑΠΟΣΟΛΖ: Σειηθή Δμέηαζε Πξνζαξκνγήο
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζην βαζηθφ έιεγρν ηνπ α/θνπο
θαη ηνπο βαζηθνχο ειηγκνχο ηεο πξνζαξκνγήο.
ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΖΖ:
(α) Ο ΜΑΘΖΣΖ ΘΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΘΔΗ Δ:
 Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο
 Απνγείσζε
 Άλνδν / κεηάβαζε ζε πεξηνρή πηήζεσλ
 Βαζηθφ έιεγρν α/θνπο
 Κιεηζηέο ζηξνθέο
 Βξαδεία πηήζε
 Απψιεηεο ζηεξίμεσο
 Αζπλήζεηο ζηάζεηο
 ΑΜΔ
 αληέιια
 Νσρειέο Οθηψ
 Έιεγρνο ρψξνπ
 Δπηζηξνθή / είζνδνο ζηνλ θχθιν Α/Γ
 Δηθνληθή αλαγθαζηηθή
 Κχθιν Π/Γ
 Π/Γ κε ½ Π/Κ
 Δπαλαθχθισζε
 Ραδηνηειεθσλία
 Γηαδηθαζίεο αλάγθεο
ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ: χκθσλα κε ην ΦΔΚ 1360
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ: Οη πξνβιεπφκελνη απφ ην ΦΔΚ 1360 θαη ηα εγρεηξίδηα ΤΠΑ – Α/θνπο θαη
ρνιήο.
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ΒΑΛΣΟΗ – ΔΥΗΝΑΓΔ ΝΖΟΗ

48

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ : ΔΠΗΠΔΓΑ – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΔΓΑΦΟΤ – ΑΔΡΟ
ΜΔΡΟ 1: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ.
1.1 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
Ζ εθπαίδεπζε εδάθνπο φπσο πξναλαθέξακε απνζθνπεί ζηε παξνρή ησλ
απαξαίηεησλ γλψζεσλ γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ α/θνπο, ηφζν ζην
ρεηξηζκφ ηνπ, φζν θαη ζηε ρξήζε ζαλ κέζν αζιεηηζκνχ, ηνπξηζκνχ θ.η.ι.
Ζ ΤΠΑ κε ην ΦΔΚ 1360 θαζφξηζε ηελ εθπαίδεπζε εδάθνπο γηα ηελ απφθηεζε
Άδεηαο Υεηξηζηή ΤΠΑΜ ( Τπεξειαθξά Πηεηηθή Αεξαζιεηηθή Μεραλή) ζε πελήληα (50)
ψξεο. Αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο εδάθνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ
νη εθπαηδεπφκελνη ζα γξάθνπλ εξσηεκαηνιφγην 20-50 εξσηήζεσλ πνιιαπινχ ή
πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ. χκθσλα κε ην ΦΔΚ 1360 επηηπρφληεο ζηηο ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο
ζεσξνχληαη φζνη ζπγθεληξψζνπλ βαζκφ 75% ηνπιάρηζηνλ.
Σέινο ηα θξηηήξηα επηηπρίαο γηα ηνπο ρεηξηζηέο ΤΠΑΜ ηνπ ηαδίνπ
πληήξεζεο πεξηγξάθνληαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ.
ΜΔΡΟ 2: ΔΠΗΠΔΓΑ – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΔΡΟ
2.1 ΓΔΝΗΚΑ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε θάζε πηήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο αέξνο
ζεζπίδνληαη ηα επίπεδα απφδνζεο θαη ηα θξηηήξηα απφδνζεο.
Σα επίπεδα απφδνζεο είλαη ν πεξηγξαθηθφο ηξφπνο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ζε θάζε πηήζε,
αξρίδνληαο απφ ηελ ελεκέξσζε πξν πηήζεσο, ηελ πηήζε θαη κέρξη ηελ απελεκέξσζε κεηά
ηελ πηήζε.
Σα επίπεδα απφδνζεο ζπκβνιίδνληαη κε γξάκκαηα θαη αξηζκνχο ηνπο ΚΧΓΗΚΔ
ΑΠΟΓΟΖ έηζη ψζηε λα είλαη άκεζα θαηαλνεηή, απφ ηνλ αμηνινγεηή, εθπαηδεπηή ή
αξκφδηα Διεγθηηθή Αξρή, ε πηεηηθή ηθαλφηεηα θάζε εθπαηδεπνκέλνπ.
Ο θάζε θψδηθαο απφδνζεο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα θξηηήξηα απφδνζεο πνπ
επηηπγράλεη ν εθπαηδεπφκελνο ζηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο θαη ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε γεληθά
θαη εηδηθά θξηηήξηα.
Με ηα γεληθά θξηηήξηα βαζκνινγείηαη ν εθπαηδεπφκελνο απφ ηνλ εθπαηδεπηή κε βάζε
ηελ απφδνζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηα επηζπκεηά επίπεδα απφδνζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζπλέρεηα, αιιά θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηή γηα ηε ζρέζε
ηεο απφδνζήο ηνπ κε ηε θάζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη.
Σα εηδηθά θξηηήξηα πξνζδηνξίδνπλ, θπξίσο ηηο απνθιίζεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο
παξακέηξνπο ησλ ειηγκψλ, χςνο, ηαρχηεηα, πνξεία θ.η.ι. πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη νη
νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνπο θψδηθεο απφδνζεο.
ε φπνηνπο ειηγκνχο δελ αλαθέξνληαη εηδηθά θξηηήξηα ηφηε ε πηήζε ζα βαζκνινγείηαη
θαη ζα εθαξκφδνληαη ηα γεληθά θξηηήξηα θαη ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην βαζηθφ
έιεγρν ηνπ α/θνπο.
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2.2 ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΠΟΓΟΖ – ΚΧΓΗΚΔ
Σα επίπεδα απφδνζεο θαη νη αληίζηνηρνη θψδηθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
βαζκνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α
1

2

3

4

5

6

7

ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΠΟΓΟΖ
ε πεξίπησζε επίδεημεο άζθεζεο ή ειηγκνχ, φπνπ δελ απαηηείηαη
ν εθπαηδεπφκελνο λα απνδείμεη φηη θαηέρεη γλψζεηο ή δεμηφηεηεο
ηίζεηαη ν θψδηθαο «Δ» (ΔΠΗΓΔΗΞΖ)
ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ν εθπαηδεπφκελνο δελ
αληηιακβάλεηαη ην ρψξν, παξνπζηάδεη νπζηψδε ζθάικαηα θαη
βξίζθεηαη καθξάλ ησλ απνθιίζεσλ ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ
θξηηεξίσλ. Ζ πηήζε ηνπ ραξαθηεξίδεηαη επηθίλδπλε γηα ηελ
αζθάιεηα ρεηξηζηψλ θαη α/θνπο.
Ο εθπαηδεπφκελνο κεηά απφ επαξθή εθπαίδεπζε δελ
παξνπζηάδεη πξφνδν πνπ λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε γηα ηελ
εμέιημή ηνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ παξνπζηάδεη
νπζηψδε ζθάικαηα, δελ κπνξεί λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηνπ
ρσξίο ζπλερή βνήζεηα θαη ε απφδνζή ηνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο
ζηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ.
Ο εθπαηδεπφκελνο εθηειεί ηηο αζθήζεηο κε ζρεηηθή βνήζεηα ε
νπνία ζπλίζηαηαη ζε ππνδείμεηο θαη θαηεπζχλζεηο θαη φρη ζε
αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ηνπ α/θνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηή.
Παξνπζηάδεη ζθάικαηα εληφο ησλ απνδεθηψλ θξηηεξίσλ, πιελ
φκσο ηα αλαγλσξίδεη θαη ηα δηνξζψλεη έζησ θαη κε απνδεθηή
θαζπζηέξεζε. Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη αζθαιήο, δχλαηαη λα
ζπλερίζεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο έζησ θαη αλ απαηηεζεί
επαλάιεςε αζθήζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε.
Ο εθπαηδεπφκελνο εθηειεί ηηο αζθήζεηο θαη ηνπο ειηγκνχο κε
κηθξά ζθάικαηα θαη απνθιίζεηο. Αλαγλσξίδεη ηα ζθάικαηα θαη
ηα δηνξζψλεη έγθαηξα ρσξίο ηελ ππφδεημε ηνπ εθπαηδεπηή θαη
γεληθά είλαη ΑΦΑΛΖ.
Ο εθπαηδεπφκελνο απνδίδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ πηήζεσλ πνιχ
ηθαλνπνηεηηθά. Γηαθξίλεηαη απφ αθξίβεηα, ζσζηφ έιεγρν ηνπ
α/θνπο, θαηαλνκή πξνζνρήο απηνπεπνίζεζε ζηελ εθηέιεζε ηεο
άζθεζεο. Δίλαη ΑΦΑΛΖ.
Ο εθπαηδεπφκελνο εθηειεί ηηο αζθήζεηο θαη ειηγκνχο κε
αθξίβεηα, ηαρχηεηα θαη απηνπεπνίζεζε. Παξνπζηάδεη έλαλ
αζπλήζηζην πςειφ βαζκφ ηθαλφηεηαο θαη ραξαθηεξίδεηαη
ΔΞΑΗΡΔΣΟ θαη ΑΦΑΛΖ

ΚΧΓΗΚΑ
«Δ»

«Α»
(ΑΠΟΣΤΥΧΝ)

«0»

«10»

«20»

«30»

«40»
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Ζ επίηεπμε ησλ επηπέδσλ απφδνζεο «10» ραξαθηεξίδεη ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ηεο
άζθεζεο ή ηνπ ειηγκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο σο ΑΦΑΛΖ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ πεξηγξαθή
ησλ θξηηεξίσλ πνπ αθνινπζεί, νξηνζεηνχληαη νη απνθιίζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην επίπεδν
απηφ.
Διηγκφο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη ε ζνβαξή επέκβαζε ηνπ
εθπαηδεπηή γηα απνθπγή πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο πηήζεσλ δελ κπνξεί λα βαζκνινγείηαη κε
επίπεδν πάλσ απφ «0».
Ο έιεγρνο ηνπ α/θνπο πξέπεη λα είλαη νκαιφο θαη πιήξεο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη θάπνηνο καζεηήο πηζαλφλ λα επηηπγράλεη ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα ζε έλαλ
ειηγκφ, αιιά λα κε βαζκνινγήζεθε ζην πξνβιεπφκελν επίπεδν απφδνζεο, δηφηη είλαη
αζηαζήο ή δελ επηδηψθεη ηελ αθξίβεηα ή ηνλ δηαθαηέρεη αβεβαηφηεηα.
ηηγκηαίεο, αιιά φρη ζπλερείο απνθιίζεηο, κέζα ζην επηηξεπηφ “ ΤΝ ” ή “ ΠΛΖΝ ”
ηνπ χςνπο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο θιίζεσο ή άιισλ παξακέηξσλ είλαη απνδεθηέο, φηαλ
εθδειψλνληαη άκεζεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε Αζθάιεηα ησλ
Πηήζεσλ θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε παξφηξπλζε ηνπ εθπαηδεπηή ή αλάιεςε απφ απηφλ ηεο
δηαθπβέξλεζεο ηνπ α/θνπο γηα επαλαθνξά ζε νκαιή πηήζε.
Σέινο, απνθιίζεηο κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εηδηθά θξηηήξηα ζα
βαζκνινγείηαη κε θψδηθα «40».
2.3 ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
Όπσο πξναλαθέξακε νη θψδηθεο απφδνζεο θάζε εθπαηδεπφκελνπ ηεθκεξηψλνληαη κε
ηα γεληθά θαη εηδηθά θξηηήξηα.
Σα γεληθά θξηηήξηα είλαη πεξηγξαθηθφο ηξφπνο ηεθκεξίσζεο ηεο απφδνζεο ελψ ηα
εηδηθά θξηηήξηα πξνζδηνξίδνπλ αξηζκεηηθέο απνθιίζεηο απφ πξνβιεπφκελεο παξακέηξνπο
φπσο χςνο, πνξεία, ηαρχηεηα θ.η.ι.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα γεληθά θαη εηδηθά θξηηήξηα γηα θάζε άζθεζε.
2.4 ΑΚΖΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ – ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
 Πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ηελ απνζηνιή ηνπ γλσξίδνληαο φινπο ηνπο ειηγκνχο πνπ ζα
θιεζεί λα εθηειέζεη ζηελ πηήζε.
 Καζνξίδεη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ειηγκψλ.
 πκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξν πηήζεσο ελεκέξσζε.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ- ΤΝΘΖΚΔ
 Οη απαηηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηελ αλάιπζε ησλ αζθήζεσλ
 Γηαηίζεηαη Flight Manual, Αεξνλαπηηιηαθφο Υάξηεο ηεο πεξηνρήο Α/Γ θαη πηήζεσλ
1:500.000.
 Γηαηίζεηαη Οδεγφο Δλεκέξσζε.
 Τπάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεσο ησλ ηειεπηαίσλ Μεηεσξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη
ελεκέξσζε γηα ηα NOTAMS.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
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ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Πξνεηνηκάδεη θαη ζρεδηάδεη ηελ απνζηνιή ηνπ ζηνρεχνληαο ζηελ ξεαιηζηηθή
εθκεηάιιεπζε ηνπ ρξφλνπ πηήζεσο.
 Γλσξίδεη πνιχ θαιά φινπο ηνπο ειηγκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα θιεζεί λα
εθηειέζεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πηήζε.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ Γελ αλαθέξνληαη εηδηθά θξηηήξηα, ηζρχνπλ ηα γεληθά.

2.5 ΑΚΖΖ «ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΓΑΦΟΤ»
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Δθηειεί εμσηεξηθή - εζσηεξηθή επηζεψξεζε
 Διέγρνπο πξηλ ηελ εθθίλεζε, εθθίλεζε θηλεηήξα, ειέγρνπο πξηλ ηελ ηξνρνδξφκεζε,
πξηλ ηελ Α/Γ, ζηε γξακκή Α/Γ, ελέξγεηεο κεηά Π/Γ, θξάηεζε ησλ θηλεηήξσλ.
 Δθηειεί ηξνρνδξφκεζε απφ ηελ πίζηα ησλ α/θψλ κέρξη ηε γξακκή Α/Γ θαη κεηά ηελ
Π/Γ κέρξη ηελ πίζηα ησλ α/θψλ.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ- ΤΝΘΖΚΔ
 Γηαηίζεηαη αηνκηθφο εμνπιηζκφο πηήζεσλ θαη checklist
 Ζκέξα κφλν.
 Παξνπζία ππνιφγνπ θαη εθπαηδεπηή. ηελ πηήζε «ΜΟΝΟ» ν εθπαηδεπηήο ζα
επηβαίλεη ηνπ α/θνπο απφ ηελ εθθίλεζε κέρξη θαη ηε δνθηκή ηνπ θηλεηήξα, φηαλ απαηηείηαη.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Λακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ
ζπζηεκάησλ ηνπ α/θνπο.
 Όιεο νη θαλνληθέο δηαδηθαζίεο γίλνληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ CHECK LIST, ρσξίο ηε
βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή θαη ρσξίο ιάζε, εθηφο ηεο εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα θαη ηελ δνθηκή
ηνπ, πνπ ζα γίλεηαη πξψηα απφ κλήκεο θαη ζηε ζπλέρεηα έιεγρνο απφ ην CHECK LIST. Οη
ελέξγεηεο θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζε εθηεινχληαη απφ κλήκεο.
 Γλσξίδεη απφ κλήκεο φια ηα φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ α/θνπο.
 Πξνζδηνξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ α/θνπο θαη θξίλεη ζσζηά θαη κε ζηγνπξηά αλ ην
απνδέρεηαη ή φρη γηα ηελ πηήζε.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ Γελ αλαθέξνληαη ηζρχνπλ ηα γεληθά γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ.
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2.6 ΑΠΟΓΔΗΧΖ
ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθηειεί απνγείσζε ηνπ α/θνπο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
 Άθεζε ησλ θξέλσλ κέρξη θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ α/θνπο ζηελ πξνβιεπφκελε
ηαρχηεηα αλφδνπ.
 Touch and go απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν κνριφο ηζρχνο ηίζεηαη ηειείσο εκπξφο κεηά ηελ
επαθή ζην Γ/Π κέρξη λα επηηαρπλζεί ην α/θνο ζηελ πξνβιεπφκελε ηαρχηεηα αλφδνπ.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ- ΤΝΘΖΚΔ
 Απνγείσζε απφ ην θέληξν ηνπ Γ/Μ εκέξα θαη λχρηα.
 Άλεκνο εληφο ησλ νξίσλ.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ







Δθηειεί ηνπο ειέγρνπο ζην LINE UP ρσξίο θακηά παξάιεηςε.
Γηαηεξεί ηελ επζεία θαηά ηελ δηαδξνκή Α/Γ.
Γίδεη θαη δηαηεξεί ηελ ζσζηή ζηάζε Α/Γ.
Πξαγκαηνπνηεί Α/Γ ηνπ α/θνπο ζηελ θαλνληθή ηαρχηεηα.
Γίδεη θαη δηαηεξεί ηελ ζσζηή ζηάζε αλφδνπ.
Σεξείηαη ζηα πιεπξηθά φξηα ηνπ Γ/Μ κεηά ηελ Α/Γ.

ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
Α/Α
1
2

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΛΗΓΜΟΤ
Γηαηήξεζε ζηελ θεληξηθή
γξακκή ηνπ Γ/Μ (ζε πφδηα)
Σαρχηεηα Α/Γ (ζε Km/H)

Α

0

10
+ 30΄
+ 10
-0

20

30
+ 15

40

+5
-0

2.7 ΑΝΟΓΟ / ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ Α/Γ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Δθηειεί άλνδν (ακέζσο κεηά ηελ Α/Γ) θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ πεξηνρή πηήζεσλ.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ-ΤΝΘΖΚΔ
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 Ο ηξφπνο είλαη πξνθαζνξηζκέλνο ζηελ ηερληθή πηήζεσο φςεσο ή ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ
Α/Γ.
 Ζκέξα / VMC.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Καηεπζχλεη ην α/θνο εληφο ηεο δνζείζεο πεξηνρήο πηήζεσλ κε αζθάιεηα.
 Αθνινπζεί πηζηά ηηο ηνπηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΔΠ.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Οη επηηξεπφκελεο αλνρέο θαηά ηελ άλνδν θαη νξηδνληίσζε πεξηγξάθνληαη ζην βαζηθφ
έιεγρν ηνπ α/θνπο.
2.8 ΒΑΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Α/ΦΟΤ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Γηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηνπ α/θνπο κέζα ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο αλνρέο ζε φιεο ηηο θάζεηο
πηήζεσο φηαλ εθηειεί αλφδνπο, θαζφδνπο, θαηνιηζζήζεηο, νξηδνληηψζεηο, Δ.Ο.Π θαη ζηξνθέο
κε έμνδν ζε πξνθαζνξηζκέλεο πνξείεο. (ζπλδπαζκφο πεδαιίσλ).
 Αληηζηαζκίδεη ρνλδξηθά θαη ζηε ζπλέρεηα κε ιεπηνκέξεηα ην α/θνο ζε θάζε ζηάζε θαζ
’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο.
 Δθηειεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο.
 Γηαηεξεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζην ρψξν ζηελ πεξηνρή πηήζεσλ θαη είλαη ζε ζέζε
λα επηζηξέςεη ζηα Α/Γ αλαρψξεζεο ή ζην ελαιιαθηηθφ.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ- ΤΝΘΖΚΔ
 Ζκέξα.
 VFR/V.M.C.
 Όηαλ ειέγρεη ην α/θνο.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Γηαηεξεί ηνλ πξνβιεπφκελν δηαρσξηζκφ απφ ηα λέθε.

Υεηξίδεηαη κε άλεζε θαη ρσξίο θακία δπζθνιία θαη ιάζνο φινπο ηνπο δηαθφπηεο θαη
κνρινχο ηνπ α/θνπο θαη εθηειεί φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην Flight Manual θαη ην check list.
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 Σεξεί πηζηά ηα φξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ α/θνπο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ.
 Γλσξίδεη θαη δηαηεξείηαη εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ ηνπ έρεη εθρσξεζεί θαη δελ
παξαβηάδεη ηα χςε πνπ ηνπ έρνπλ εγθξηζεί.
 Γηαηεξεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζην ρψξν θαη είλαη ηθαλφο λα επηζηξέςεη γηα Π/Γ
ζην Α/Γ αλαρψξεζεο ή ζην ελαιιαθηηθφ.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ
ΔΛΗΓΜΟΗ
ΤΦΟ (πφδηα)
ΠΟΡΔΗΑ (κνίξεο)
ΣΑΥΤΣΖΣΑ (Km/h)
ΚΛΗΖ (κνίξεο)

Α

0

10

20

+300΄
+20
+15
+10

30

40

+150΄
+10
+10
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2.9 ΚΛΔΗΣΔ ΣΡΟΦΔ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Δθηειεί θιεηζηέο ζηξνθέο κε 45ν
νξίδνληα.

θαη 60ν

θιίζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θπζηθφ

ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ-ΤΝΘΖΚΔ





Ζκέξα / VMC.
Μέγηζηε αιιαγή πνξείαο 360ν .
Πξνθαζνξηζκέλε πνξεία εμφδνπ.
πκβνπιεπηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ νξγάλσλ πηήζεο.

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
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ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
Οη επηηξεπφκελεο αλνρέο είλαη :
Γηα ζηξνθέο κε 40Ο θιίζε:
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ
ΔΛΗΓΜΟΗ
ΤΦΟ (πφδηα)
ΚΛΗΖ (κνίξεο)
ΣΑΥΤΣΖΣΑ (Km/h)
ΔΞΟΓΟ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ
(κνίξεο)

Α
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Γηα ζηξνθέο κε 60ν θιίζε:
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ
ΔΛΗΓΜΟΗ
ΤΦΟ (πφδηα)

Α

ΚΛΗΖ (κνίξεο)
ΣΑΥΤΣΖΣΑ (Km/h)
ΔΞΟΓΟ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ
(κνίξεο)
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2.10 ΒΡΑΓΔΗΑ ΠΣΖΖ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Δθηειεί βξαδεία πηήζε.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ – ΤΝΘΖΚΔ
 Ύςνο 1500΄ – 2000΄ πξαγκαηηθφ.
 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πηήζεσο φςεσο.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Δθηειεί ηελ άζθεζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πηήζεσο φςεσο ηνπ α/θνπο.
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 Γελ επηηξέπεη ηελ αθνχζηα εκθάληζε ραξαθηεξηζηηθψλ απψιεηαο ζηήξημεο.
 ε αθνχζηα Α/, νκαιή έμνδνο θαη έιεγρνο ηνπ α/θνπο.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ
ΔΛΗΓΜΟΗ
ΤΦΟ (πφδηα)

Α

0

ΣΑΥΤΣΖΣΑ (Km/h)
ΠΟΡΔΗΑ
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2.11 ΑΠΧΛΔΗΔ ΣΖΡΗΞΔΧ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Δθηειεί Α/ ρσξίο θιίζε θαη επαλάθηεζε ειέγρνπ ηνπ α/θνπο.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ- ΤΝΘΖΚΔ
 Ζκέξα VFR / VMC.
 Ύςνο αζθαιείαο 1500΄- 2000΄ AGL.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ






Φέξεη ην α/θνο εθνχζηα ζε θαηάζηαζε Απψιεηαο ηήξημεο.
Δθηειεί έγθαηξα θαη ζσζηά ηηο ελέξγεηεο εμφδνπ.
Δπαλαθέξεη ην α/θνο ζε ΔΟΠ κε ηελ ειάρηζηε απψιεηα χςνπο.
Γε δεκηνπξγεί δεπηεξεχνπζα απψιεηα ζηεξίμεσο (εθηφο αλ είλαη πξνζρεδηαζκέλε).
ε αθνχζηα Α/ εθηειεί νκαιή έμνδν θαη ειέγρεη ην α/θνο απνηειεζκαηηθά.

ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
Ηζρχνπλ ηα γεληθά θξηηήξηα.
2.12 ΑΤΝΖΘΔΗ ΣΑΔΗ
ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθηειεί έμνδν απφ αζπλήζεηο ζηάζεηο:
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 Με ηελ θεθαιή ηνπ α/θνπο πάλσ απφ ηνλ νξίδνληα
 Με ηελ θεθαιή ηνπ α/θνπο θάησ απφ ηνλ νξίδνληα.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ - ΤΝΘΖΚΔ






Ο εθπαηδεπηήο δίδεη ηελ ζηάζε ζην α/θνο.
Διάρηζηε γσλία αλφδνπ 20ν
Διάρηζηε γσλία θαζφδνπ 20ν.
Κιίζε 60ν .
Ύςνο πάλσ απφ 1500΄-2000΄ .

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Πεξηζηξέθεη ην α/θνο γηα λα αθαηξέζεη πξψηα ηελ θιίζε θαη ζηε ζπλέρεηα κε έιμε ή
αίζζεζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ην επαλαθέξεη ζε Δ.Ο.Π.
 Ζ έμνδνο επηηπγράλεηαη ρσξίο ν εθπαηδεπφκελνο λα ξίμεη ην α/θνο ζε απψιεηα
ζηεξίμεσο θαη ρσξίο λα ππεξβεί ηα φξηα ηνπ ζθάθνπο.
 Δπαλαθέξεη ην α/θνο ζε Δ.Ο.Π κε ηελ ειάρηζηε απψιεηα χςνπο.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ Ηζρχνπλ ηα γεληθά θξηηήξηα.
2.13 ΥΔΗΡΗΜΟΗ ΑΚΡΗΒΔΗΑ
ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθηειεί ρεηξηζκνχο αθξηβείαο :
 ΑΜΔ
 αληέιια
 Νσρειέο νθηψ.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ - ΤΝΘΖΚΔ
 Ζκέξα.
 VFR / VMC
 Ύςνο αζθαιείαο, (1500΄).
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Δθηειεί ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο, ρσξίο νπζηψδεηο παξαιήςεηο.
 Υξεζηκνπνηεί εμσηεξηθά ζεκεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο.
 Ο έιεγρνο ηνπ α/θνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειηγκνχ είλαη νκαιφο θαη πιήξεο.
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 Υξεζηκνπνηεί κφλν εμσηεξηθά ζεκεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηάζεο ηνπ α/θνπο.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ
ΔΛΗΓΜΟΗ
ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΗΟΓΟΤΔΞΟΓΟΤ (Km/h)
ΠΟΡΔΗΑ
(κνίξεο)
ΚΛΗΖ

Α
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2.14 ΔΠΗΣΡΟΦΖ / ΔΗΟΓΟ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ Α/Γ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Αθήλεη ηελ πεξηνρή πηήζεσλ θαη επηζηξέθεη ζηνλ θχθιν ηνπ Α/Γ.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ- ΤΝΘΖΚΔ
 Ζκέξα.
 VFR / VMC.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Λακβάλεη νδεγίεο απφ ηνλ Δ.Δ.Κ.
 Καηεπζχλεηαη ζην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ θχθινπ.
 Δθηειεί ηηο ελέξγεηεο πξηλ απφ ηε θάζνδν.
 Γλσξίδεη ηα ζεκεία εηζφδνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζεο ηνπ Α/Γ
 Κιηκαθψλεηαη κε ηα άιια α/θε κε ηε βνήζεηα ηνπ Δ.Δ.Κ.
 Πεξλά πάλσ απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εηζέξρεηαη ζηνλ θχθιν Π/Γ.
 Γίδεη ηηο πξνβιεπφκελεο αλαθνξέο ζέζεσο.
 Ηζρχνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ βαζηθνχ ειέγρνπ ηνπ α/θνπο.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
Ηζρχνπλ ηα γεληθά θξηηήξηα.

40
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2.15 ΚΤΚΛΟ Π/Γ ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθηειεί πιήξε θχθιν πνπ πεξηιακβάλεη :
 Δίζνδν ζην 180 ν ζθέινο.
 180 ν ζθέινο (ππήλεκν).
 Βαζηθφ ζθέινο.
 Σειηθή επζεία. (Απφ ηελ έμνδν ζηε ηειηθή επζεία κέρξη ην θαηψθιη ηνπ Γ/Π πνπ
αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο Π/Γ).
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ- ΤΝΘΖΚΔ
 Ζκέξα / VMC.
 Άλεκνο εληφο ησλ νξίσλ.
 Π/Κ ζε αλάινγε ζέζε.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Κιηκαθψλεηαη ζην 180 ν ζθέινο.
 Δθηειεί ην θχθιν φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε Σερληθή πηήζεσο φςεσο θαη ζην θαλνληζκφ
ηνπ Α/Γ.
 Δθηειεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζην α/θνο.
 Κάλεη δηακφξθσζε ζην α/θνο (Π/Κ).
 Γίδεη ηππνπνηεκέλε αλαθνξά.
 Γελ επηηξέπεηαη λα βγαίλεη απνθιίλσλ ή ζπγθιίλσλ ζηε ηειηθή επζεία θαη λα
εμαλαγθάδεηαη λα καηαηψλεη ηελ πξνζέγγηζε εθηειψληαο επαλαθχθισζε.
 Γηνξζψλεη ηνλ άλεκν ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ Π/Γ.
 Γελ ππεξβαίλεη ηηο 35 ν θιίζε ζηε ζηξνθή γηα ηε ηειηθή επζεία.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΛΗΓΜΟΤ
180Ο ΚΔΛΟ
ΤΦΟ (πφδηα)
ΒΑΗΚΟ
ΣΑΥΤΣΖΣΑ
ΚΔΛΟ
(km/h)
ΣΔΛΗΚΖ
ΔΤΘΔΗΑ

ΣΑΥΤΣΖΣΑ
(km/h)
GLIDE PATH
(πφδηα)

Α
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+200΄
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+10
- 100΄
+
200΄

20

30
+10
- 5
-0
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50΄
+100
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2.16 Π/Γ ΥΧΡΗ Π/Κ- ΜΔ 1/2 Π/Κ- ΜΔ Π/Κ ΣΔΛΔΗΧ ΚΑΣΧ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Δθηειεί Π/Γ. Ζ Π/Γ είλαη ε θάζε ηεο πηήζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε δηαδηθαζία
ηεο
νξηδνληίσζεο (θαηψθιη Γ/Π) κέρξη ην ζεκείν πνπ αξρίδεη ε επηηάρπλζε ηνπ θηλεηήξα (γηα
touch and go) ή ε ειεπζέξσζε ηνπ Γ/Μ (κεηά ην FULL STOP).
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ – ΤΝΘΖΚΔ
- Ζκέξα / VMC.
- Άλεκνο εληφο νξίσλ.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Καηεπζχλεη ην α/θνο ζην θέληξν ηνπ Γ/Π.
 Δθηειεί έγθαηξα ηελ νξηδνληίσζε ηνπ α/θνπο ζην πξνβιεπφκελν χςνο νξηδνληίσζεο
θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζδίδεη ηε ζηάζε Π/Γ.
 Γελ επηηξέπεηαη λα απμεζεί ην χςνο νξηδνληίσζεο.
 Φέξεη ην α/θνο ζε επαθή κε ην Γ/Π ζηε πξνβιεπφκελε ηαρχηεηα, ρσξίο λα
παξνπζηαζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά Α/ ή βαξεία Π/Γ.
 Μεηά ηε επαθή δηαηεξεί ηελ επζεία κε ηνλ Γ/Π θαη ειαηηψλεη πξννδεπηηθά ηελ
ηαρχηεηα ζε ηαρχηεηα ηξνρνδξφκεζεο, ρσξίο λα δεκηνπξγεί απφηνκεο απμνκεηψζεηο.
 Διεπζεξψλεη ηνλ Γ/Π αθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ΜΓΠ,
ρσξίο θακία παξέθθιηζε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΔΠ.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
Π/Γ ΥΧΡΗ Π/Κ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΛΗΓΜΟΤ
ΖΜΔΗΟ ΔΠΑΦΖ ΑΠΟ
ΑΡΥΖ Α/Μ (πφδηα)
ΑΠΟΚΛΗΖ
ΑΠΟ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ Γ/Μ
(πφδηα)

Α

0

10
600΄
+ 30΄

20

30
300΄
+15΄

40

61

Π/Γ ΜΔ 1/2 Π/Κ ΚΑΗ Π/Κ ΣΔΛΔΗΧ ΚΑΣΧ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΛΗΓΜΟΤ
ΖΜΔΗΟ ΔΠΑΦΖ ΑΠΟ
ΑΡΥΖ Α/Μ (πφδηα)
ΑΠΟΚΛΗΖ
ΑΠΟ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ Γ/Μ
(πφδηα)
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2.17 ΔΠΑΝΑΚΤΚΛΧΖ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Δθηειεί επαλαθχθισζε.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ - ΤΝΘΖΚΔ
 Ζκέξα.
 Όηαλ δελ εμαζθαιίδεηαη αζθαιήο Π/Γ ή θαηφπηλ πξνζρεδίαζεο.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Λακβάλεη έγθαηξα ηε ζσζηή απφθαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο επαλαθχθισζεο.
 Αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη εθηειεί ηελ επαλαθχθισζε ρσξίο θαζπζηέξεζε, κφιηο ηνπ
δνζεί ε εληνιή απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ ή ηνλ ΠΔΠ ή ηνλ παξαηεξεηή ηνπ ΟΔΓ (φρεκα
ειέγρνπ δηαδξφκνπ). Σνπνζεηεί έγθαηξα ηε καλέηα εκπξφο, ειέγρνληαο ηε ζηάζε ηνπ α/θνπο
θαη αλεβάδεη ηα Π/Κ ζε χςνο αζθαιείαο. Αθνινπζεί ηε ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ θχθινπ Π/Γ. (Γηα πξνζρεδηαζκέλε επαλαθχθισζε 100 ’ AGL).
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
Ηζρχνπλ ηα γεληθά θξηηήξηα.
2.18 ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Δθηειεί θχθιν Δηθνληθήο Αλαγθαζηηθήο κέρξη ιίγν πξηλ ηε Π/Γ ηνπ α/θνπο.
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ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ - ΤΝΘΖΚΔ
 Ζκέξα / VMC.
 Άλεκνο εληφο ησλ νξίσλ.
 ην Α/Γ , Μεζνινγγίνπ ή ζε πεδίν αλαγθαζηηθήο, θαηφπηλ εληνιήο εθπαηδεπηή ή θαη
έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
 Δπηιέγεη ην πεδίν Π/Γ κέζα ζηελ αθηίλα θαηνιίζζεζεο.
 Δθαξκόδεη έλα ηθαλνπνηεηηθό ζρέδην θύθινπ εηθνληθήο αλαγθαζηηθήο,
ππνινγίδνληαο ηνλ άλεκν θαη ην ύςνο ηνπ πεδίνπ πξνζγείσζεο ζσζηά θαη ρσξίο
νπζηώδε ζθάικαηα.
 Γίδεη ηηο πξνβιεπόκελεο αλαθνξέο ζηα ζεκεία θιεηδηά ηνπ θύθινπ ηεο
αλαγθαζηηθήο θαη εθηειεί ηηο ελέξγεηεο επαλεθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα.
 Γίδεη έγθαηξα δηακόξθσζε (Π/Γ)
ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΛΗΓΜΟΤ

ΔΗΚΟΝΗΚΖ
ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ
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1/3
ΔΧ
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40

2.19 ΔΛΔΓΥΟ ΥΧΡΟΤ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Φέξεη ζε πέξαο ηηο εξγαζίεο εληφο θαη εθηφο ηνπ cockpit θαηαλέκνληαο ζσζηά ηε
πξνζνρή ηνπ ζηα νπηηθά θαη αθνπζηηθά ( R/T) εξεζίζκαηα, έηζη ψζηε λα απνθεχγεη κνηξαίεο
ζπγθξνχζεηο κε άιια α/θε ή άιια εκπφδηα ηνπ εδάθνπο.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ – ΤΝΘΖΚΔ
 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο.
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ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
 Διέγρεη ζπλερψο ην ρψξν θαζ ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεσο θαη ηδηαίηεξα κέζα ζην
θχθιν ηνπ Α/Γ.
 Δληνπίδεη έγθαηξα ηα άιια α/θε πνπ θηλνχληαη πιεζίνλ απηνχ, δηαηεξεί ηνλ πξέπνληα
δηαρσξηζκφ θαη απνθεχγεη λα έξζεη ζε επηθίλδπλε θαηάζηαζε κε απηά.
 Αληηιακβάλεηαη πξαγκαηηθνχο ή πηζαλνχο θηλδχλνπο ζχγθξνπζεο θαη ξπζκίδεη
αλάινγα ηελ πηήζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνθχγεη αζθαιψο.
 Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηηο παξαδεθηέο ηερληθέο ειέγρνπ ηνπ ρψξνπ γηα
απνθπγή ζπγθξνχζεσλ.
 Δθκεηαιιεχεηαη ηνλ R/T απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία αζθαινχο δηαρσξηζκνχ απφ
ηε ινηπή ελαέξηα θπθινθνξία.
2.20 ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ
 Γηαηεξεί ακθίπιεπξε R/T επηθνηλσλία κε ηνπο ζηαζκνχο εδάθνπο θαη ηα άιια α/θε.
 Κάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ αζπξκάηνπ.

ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ – ΤΝΘΖΚΔ
 ε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
 Έξρεηαη ζε R/T επηθνηλσλία κε ηνπο ζηαζκνχο εδάθνπο ή κε ηα άιια α/θε ζχκθσλα
κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη αθνινπζψληαο ηελ ηππνπνηεκέλε θξαζενινγία.
 Παξαθνινπζεί ηελ ξαδηνεπηθνηλσλία θαη απαληά ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζηηο
θιήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ζηαζκνχο εδάθνπο ή άιια α/θε.
 Γελ δηαθφπηεη ζπλνκηιία κεηαμχ ζηαζκνχ εδάθνπο θαη άιινπ α/θνπο (ηδηαίηεξα κεηά
ηελ αιιαγή ζπρλφηεηαο) θαη εθηειεί αξρηθή επαθή, φπνπ απαηηείηαη.
 Αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη απφ ηνπο ζηαζκνχο εδάθνπο, ρσξίο
παξεξκελείεο.
 Γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζπξκάηνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ρξήζεο ηνπ θαη ηηο εθηειεί,
ρσξίο ηε βνήζεηα εθπαηδεπηή.
2.21 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΝΑΓΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
 Γλσξίδεη απφ κλήκεο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο αλάγθεο θαη ηηο εθηειεί εηθνληθά ή
πξαγκαηηθά ζηνλ αέξα ή ζην έδαθνο, φπνπ απαηηείηαη.
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ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ- ΤΝΘΖΚΔ
 Καζ ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
- Γλσξίδεη θαη εθηειεί απφ κλήκεο κε άλεζε θαη ρσξίο ιάζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο αλάγθεο
ζην έδαθνο ή θαη ζηνλ αέξα.
2.22 ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ΔΚΣΔΛΔΖ
 Αληίιεςε/ Κξίζε : Παξαθνινπζεί, αληηιακβάλεηαη θαη ζπζρεηίδεη θάζε ηη πνπ
ζπκβαίλεη ζην έδαθνο, ζην α/θνο ηνπ θαη ζην άιιν κέινο ηνπ πιεξψκαηνο θαη αληηδξά
αλάινγα ζε θάζε ηη πνπ επεξεάδεη ηελ απνζηνιή ηνπ θαη απνηειεί επαθφινπζν απηψλ πνπ
ζπκβαίλνπλ.
 Ηθαλόηεηα / Απνδνηηθόηεηα : Δθηειεί ηελ απνζηνιή ηνπ εθκεηαιιεπφκελνο ηνλ
ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη.
 Δπειημία ζηε Λήςε σζηώλ Απνθάζεσλ : Αληηδξά ζηηο απφηνκεο κεηαβνιέο ησλ
θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ζην έδαθνο θαη ζηνλ αέξα θαη ξπζκίδεη ηελ απνζηνιή ηνπ
αλάινγα, ψζηε λα επηηχρεη ηνλ επηζπκεηφ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ.
 Απηνγλσζία : Ο καζεηήο γλσξίδεη ην θφξην ησλ εξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα θέξεη ζε
πέξαο πξηλ θνξεζηεί ή ελεξγήζεη εζθαικέλα ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα δηαθπβεχεηαη ε
αζθάιεηα ηεο απνζηνιήο ή λα ηελ θαζηζηά κε απνηειεζκαηηθή.
 Σήξεζε Γηαδηθαζηώλ / Πεηζαξρία Πηήζεσλ : Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη εθηειεί
φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηε ζσζηή ζεηξά.
ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ – ΤΝΘΖΚΔ
 ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο.
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΑΠΟΓΟΖ
 Αληίιεςε / Κξίζε : Ο καζεηήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη ηθαλφηεηα ζην λα ειαρηζηνπνηεί
ηηο επηδξάζεηο ησλ αληίμνσλ παξαγφλησλ θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο πνπ ηνλ
βνεζνχλ ζηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο. Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη
λα ελεξγεί ζε ζρέζε κε απηνχο, ρσξίο βέβαηα λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηνχο, είλαη ν
θαηξφο, νη πεξηνξηζκνί πςψλ, νξίσλ θαη πξνζεγγίζεσλ, ε ππθλφηεηα ηεο ελαεξίνπ
θπθινθνξίαο, νη δπλαηφηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ε R/T επηθνηλσλία.
 Ηθαλόηεηα / Απνδνηηθόηεηα : ρεδηάδεη θαη εθηειεί ηελ απνζηνιή ηνπ
εθκεηαιιεπφκελνο ην θαχζηκν θαη ηνλ ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο.
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 Δπειημία ζηε Λήςε σζηώλ Απνθάζεσλ : Δθηηκά νξζά φινπο ηνπο πηζαλνχο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κία θαηάζηαζε θαη επηιέγεη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ελεξγείαο.
Απνθαζίδεη ζσζηά, βαζηδφκελνο ζε πιήξε ή ειιηπή ζηνηρεία κίαο θαηάζηαζεο. Πξνδηθάδεη
ην απνηέιεζκα κηαο ελέξγεηαο ή ελεξγεηψλ θαη ηξνπνπνηεί απηέο αλάινγα, πξνθεηκέλνπ λα
επηηχρεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα.
 Απηνγλσζία : Γελ ππεξβαίλεη πνηέ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζηνλ αζθαιή έιεγρν ηνπ
α/θνπο. Δπηιέγεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ελεξγείαο, φπνπ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα
ειαηηψζεη ην θφξην εξγαζηψλ θαη λα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο
απνζηνιήο.
 Σήξεζε Γηαδηθαζηώλ / Πεηζαξρία Πηήζεσλ : Έρεη πιήξε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ,
θαλφλσλ, θαλνληζκψλ θαη δηαηαγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πηήζε. Δθηειεί ζσζηά φιεο ηηο
πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο κε ηελ ειάρηζηε επίβιεςε απφ ηνλ εθπαηδεπηή
ηνπ.
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ΑΗΣΧΛΗΚΟ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ – ΑΔΡΟ ΣΑΓΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΜΔΡΟ 1: ΟΡΗΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ
ΠΣΖΣΗΚΖ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ
1.1 ΟΡΗΜΟ ΣΑΓΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ
Υεηξηζηήο ππεξειαθξνχ α/θνπο (ηξηψλ αμφλσλ) ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζην ηάδην
πληήξεζεο φηαλ πεξαηψζεη κε επηηπρία ηελ εθπαίδεπζε εδάθνπο θαη αέξνο πνπ νξίδεη ην
ΦΔΚ 1360/2-9-10 ζε εγθεθξηκέλν Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν θαη έρεη εθδνζεί ε άδεηα
ρεηξηζηή ΤΠΑΜ απφ ηελ ΤΠΑ/Γ2.
1. 2 ΗΥΤ ΑΓΔΗΑ ΥΔΗΡΗΣΖ ΤΠΑΜ
Ζ Άδεηα Υεηξηζηή ΤΠΑΜ ηζρχεη:
 Γηα πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη
 Όηαλ ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζε ηζρχ (θαηεγνξίαο 2)
1.3ΑΠΑΗΣΖΔΗ
ΤΝΣΖΡΖΖ.

ΓΗΑΣΖΡΖΖ

ΠΣΖΣΗΚΖ

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ

ΣΑΓΗΟΤ

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Γηα ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ηαδίνπ πληήξεζεο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην ΦΔΚ 1360
εθπαίδεπζε εδάθνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ε επζχλε ζπληήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ
γλψζεσλ αλήθεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρεηξηζηέο.
Παξφια απηά, ε ρνιή Phantec κε ην παξφλ εγρεηξίδην γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
γλψζεσλ ησλ ρεηξηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πηεηηθά κέζα ηεο ζεζπίδεη:
 Δμακεληαίν ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο εδάθνπο ρεηξηζηψλ ζηαδίνπ ζπληήξεζεο
δηάξθεηαο δέθα (10) εθπαηδεπηηθψλ σξψλ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζέκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Α». Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη
πξναηξεηηθή.
 Τπνρξεσηηθή εμακεληαία αμηνιφγεζε ζε εξσηεκαηνιφγην ηξηάληα - πελήληα (30 50) ηνπιάρηζηνλ εξσηήζεσλ πνηθίιεο χιεο ην νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζην θάθειν
εθπαίδεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ ζηαδίνπ ζπληήξεζεο (επηηπρψλ απφ
75% θαη άλσ).
ΠΣΖΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΑΝΑΝΔΧΖ ΑΓΔΗΑ ΥΔΗΡΗΣΖ ΤΠΑΜ
Ζ άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ αλαλεψλεηαη θάζε πέληε (5) ρξφληα κε ηελ πξνυπφζεζε ν
ρεηξηζηήο ζην δηάζηεκα απηφ ησλ πέληε (5) εηψλ λα έρεη πεηάμεη ζπλνιηθά θαη ηνπιάρηζηνλ
είθνζη πέληε (25) ψξεο ζαλ ρεηξηζηήο ΤΠΑΜ. Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ρεηξηζηή ΤΠΑΜ
γίλεηαη απφ ηελ ΤΠΑ/Γ2 ζχκθσλα κε απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 §13ήηνη:
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 Με βεβαίσζε σξψλ ζρνιήο ή
 Με πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ αηνκηθνχ Log Βννθ ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην.
Δάλ ν ρεηξηζηήο δελ πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηφηε απαηηείηαη πξαθηηθή ελ πηήζε
εμέηαζε απφ εγθεθξηκέλν εμεηαζηή αέξνο. Ζ άδεηα ρεηξηζηή ΤΠΑΜ δελ κπνξεί λα αλαλεσζεί
εάλ έρεη αλαζηαιεί ή αλαθιεζεί απφ ηελ ΤΠΑ.
Δθηφο απφ ηα νξηδφκελα ζην ΦΔΚ 1360 ε ρνιή Phantec γηα ηελ πηεηηθή
εθπαίδεπζε ηαδίνπ πληήξεζεο Υεηξηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πηεηηθά κέζα ηεο ή
εληαγκέλα πηεηηθά κέζα άιισλ Φνξέσλ ζεζπίδεη ηα παξαθάησ:
 Κάζε ρεηξηζηήο ηνπ ζηαδίνπ ζπληήξεζεο ζα ζπκπιεξψλεη θαη’ έηνο θαη’ ειάρηζηνλ ηηο
πέληε (5) πξνβιεπφκελεο ψξεο πηήζεσο θαηαλεκεκέλεο πεξίπνπ ηζφπνζα ζηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο.
 Οη πηήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο απφ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ
θεθαιαίνπ Γ θάζε 2, θάζε 4 θαη θάζε 5 θαη’ αλαινγία.
 Μία απφ ηηο παξαπάλσ πέληε (5) πηήζεηο κπνξεί λα είλαη θαη εηήζηα πηήζε
αμηνιφγεζεο ζηαδίνπ ζπληήξεζεο κε εθπαηδεπηή θαη γίλεηαη ζε κία απφ ηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:
 Πεξηνδηθά άλεπ απαίηεζεο.
 Όηαλ ην θξίλεη ην ηκήκα εθπαίδεπζεο.
 Όηαλ ην δεηήζεη ν ρεηξηζηήο.
 Όηαλ δελ ζπκπιεξψζεη ν ρεηξηζηήο ην εηήζην πξφγξακκα αέξνο.
Σέινο, εάλ ν ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο αέξνο, δηαπηζηψζεη φηη νη επηδφζεηο ζηελ πηήζε
ρεηξηζηή ηνπ ζηαδίνπ ζπληήξεζεο δελ είλαη ζηα επηζπκεηά θξηηήξηα απφδνζεο ηφηε ζε
ζπλεξγαζία κε ην ρεηξηζηή εηζεγείηαη επηπιένλ εθπαίδεπζε ζπγθπβέξλεζεο ψζηε ν
ππφςηλ ρεηξηζηήο λα είλαη αζθαιήο.
ΠΡΟΟΥΖ

Όιεο νη απαηηήζεηο ρξήζεηο ησλ ΤΠΑΜ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ΦΔΚ
1068/4-8-06 «Καλνληζκφο Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ (ΤΠΑΜ)». Ο
παξαπάλσ θαλνληζκφο είλαη ην βαζηθφ ζεζκηθφ θείκελν ην νπνίν εθαξκφδεηαη θαη ηεξείηαη
απαξέγθιηηα απφ θάζε ρεηξηζηή ΤΠΑΜ.

Οη επηπιένλ απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο ή πεξηνξηζκνί πξνβιέπνληαη απφ
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη άιια ζεζκηθά θείκελα ή έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αεξνιέζρε
Μεζνινγγίνπ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεξνχληαη
απαξέγθιηηα απφ φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ή εθπαηδεχνληαη ζην εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΤΠΑ
εθπαηδεπηηθφ Κέληξν θαη Πεδίν Πηήζεσλ Μεζνινγγίνπ.
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ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΝΣΜΖΔΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Τ.Π.Α
Τ.Π.Α.Μ
Κ.Δ.Κ
Π/Γ
Α/θνπο
Δ.Ο.Π.
Α/Γ
Π/Κ
Ν.Μ
Ο.Δ.Γ

Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
Τπεξειεθξά Πηεηηθή Αεξαζιεηηθή Μεραλή
Καλνληζκνί Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο
Πξνζγείσζε
Αεξνζθάθνπο
Δπζεία Οξηδφληηα Πηήζε
Αεξνδξφκην
Πεδάιηα Κακππιφηεηαο
Ναπηηθά Μίιηα
Όρεκα Διέγρνπ Γηαδξφκνπ

11
12
13
14
15
16
17

Π.Δ.Π
Γ/Μ
Α/Γ
Α.
Δ.Δ.Κ
Γ/Π
Μ.Γ.Π

Πχξγνο Διέγρνπ Πηήζεσλ
Γηάδξνκνο
Απνγείσζε
Απψιεηα ηήξημεο
Διεγθηήο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο
Γηάδξνκνο Πξνζγείσζεο
Μφληκεο Γηαηαγέο Πηήζεσλ
ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΤΝΣΜΖΔΗ

1
2
3
4
5
6

V.F.R
G.P.S
V.O.R
R/T
V.M.C
NOTAMS

ΠΔΠ Αξάμνπ
Approach Αλδξαβίδαο
ΠΔΠ Αλδξαβίδαο
Κνηλή
Κηλδύλνπ
Αλάγθεο

Visual Flight Rouls
Global Position System
Radio Telecommunication
Visual Meteorological Conditions
Notice do Airmans
Υξήζηκα Σειέθσλα
26930-55656
26230-65663
26230-65656
θαη

πρλόηεηεο
125,25
120,65
121,5
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ΦΤΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ

ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ
ΜΑΘΖΣΟΤ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ
ΔΚΠ/ΣΟΤ

ΔΛΗΓΜΟΗ

1

Πξνεηνηκαζία
απνζηνιήο

2

Γηαδηθαζίεο ζην έδαθνο

3

Απνγείσζε

4
5

Άλνδνο – έμνδνο
απφ ηνλ θχθιν ηνπ Α/Γ
Βαζηθφο έιεγρνο Α/θνπο

6

α ΔΟΠ.
β. Καηνιίζζεζε
γ. Άλνδνο
δ. Κάζνδνο
ε. Οξηδνληίσζε
ζη. ηξνθέο κηθξ. Μέζεο
θιίζεο
δ.
Πξνζαλ.
Υψξνπ
Πεξηνρήο
Κιεηζηέο ζηξνθέο

7

Βξαδεία πηήζε

8

Απψιεηεο ζηεξίμεσο

9

Αζπλήζεηο ζηάζεηο

10
11

Υεηξηζκνί αθξηβείαο
Δπηζηξνθή / είζνδνο
ζηνλ θχθιν Π/Γ
Δηθνληθή αλαγθαζηηθή
Κχθινο πξνζγείσζεο

12
13

ΑΚΖΖ

ΔΗΡΑ

ΖΜ/ΝΗΑ

ΑΡΗΘ. ΚΧΓΗΚΑ ΑΠΟΓΟΖ
ΑΚ. Δ
Α
0
10

ΓΗΑΡΚΔΗΑ

20

30

ΘΔΖ

40
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14
15
16
17
18
19

Δπαλαθχθισζε
Ναπηηιία εκέξαο
Έιεγρνο ρψξνπ
Ραδηνηειεθσλία
Γηαδηθαζίεο αλάγθεο
Αεξνπνξηθά
ραξαθηεξηζηηθά
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ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΚΧΓΗΚΧΝ ΑΠΟΓΟΖ
«Δ» = Δπίδεημε άζθεζεο ή ειηγκνχ
«Α» = ΑΠΟΣΤΥΧΝ Ο καζεηήο δελ αληηιακβάλεηαη ην ρψξν. Πηήζε επηθίλδπλε.
«0» = Ο καζεηήο δελ παξνπζηάδεη πξφνδν. Απαηηείηαη ζπλερήο βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή.
Πηήζε επηθίλδπλε.
«10» = Ο καζεηήο εθηειεί ηηο αζθήζεηο κε ζρεηηθή βνήζεηα, ζθάικαηα εληφο απνδεθηψλ
νξίσλ, ν καζεηήο θξίλεηαη «αζθαιήο» έζησ θαη αλ απαηηεζεί επαλάιεςε αζθήζεσλ.
«20» = Ο καζεηήο είλαη αζθαιήο, εθηειεί ηηο αζθήζεηο κε κηθξά ζθάικαηα ηα νπνία
δηνξζψλεη εγθαίξσο.
«30» = Ο καζεηήο απνδίδεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, είλαη αζθαιήο.
«40» = Μαζεηήο κε πςειφ βαζκφ ηθαλφηεηαο.
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΣΖΖ

ΦΑΛΜΑΣΑ

ΑΗΣΗΑ ΦΑΛΜΑΣΧΝ

ΚΡΗΖ - ΑΝΣΗΛΖΦΖ – ΠΡΟΒΛΔΦΖ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ

Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΥΟΛΔΗΟΤ

