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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο  των γνώσεων, δε-
ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους/τις μαθητευόμενους/ες κατά τη διάρκεια
της πρακτικής άσκησης - μαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και  η κατ’ έτος χρονική ταξινόμησή
τους σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της ειδικότητάς τους.

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών  αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - μαθητεία των μαθητών/
τριων.  

Η  τελική  του  διαμόρφωση  θα  προκύψει  από  τη  συνεργασία  των  επιχειρήσεων  που  συμμετέχουν  στο
πρόγραμμα και των επαγγελματικών τους οργανώσεων με βάση και τις σχετικές τους προτάσεις.

Οι χώροι μαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης (οι το-
μείς δραστηριοτήτων / μαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις.  
Η σειρά, η χρονική διάρκεια,ο τόπος εκπαίδευσης  και η δραστηριότητα της μαθητείας θα καθορίζεται από
την κάθε επιχείρηση στην οποία θα υλοποιείται, κάθε χρόνο,  η πρακτική άσκηση.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο/Η Τεχνίτης/τρια Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών  είναι ένας/μια ειδικευμένος/η τεχνίτης/τρια,ικανός/η να
εκτελεί, αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα  εργασίες,συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης μηχα-
νικών μερών ή  ενός κινητήρα αεροσκάφους καθώς και να αφαιρεί ή και να τοποθετεί τις γνωστές ηλεκτρο-
νικές συσκευές LRU: line repleacement units.
Ο/Η  Τεχνίτης/τρια Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς ασφαλείας για την
ατομική του/της ασφάλεια, την προστασία των εργαζομένων και του χώρου εργασίας, χρησιμοποιώντας με
ορθολογικό τρόπο τα διαγνωστικά μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και τα ειδικά εργαλεία που απαιτού-
νται για κάθε διαφορετικής φύσης εργασία στο αεροσκάφος και ακολουθώντας τις γενικές και ειδικές τεχνι -
κές προδιαγραφές των κατασκευαστών αεροσκάφους είναι σε θέση να:

 συντηρεί όλους τους τύπους αεροσκαφών
 διαγιγνώσκει τυχόν δυσλειτουργίες και βλάβες στα συστήματα και στις μηχανές αεροσκαφών   
 επισκευάζει ή αντικαθιστά, συστήματα, κινητήρες κ.ά.
 οργανώνει, τακτοποιεί και διατηρεί καθαρό το χώρο εργασίας και τηρεί τις οδηγίες προστασίας του

περιβάλλοντος και τις προδιαγραφές ανακύκλωσης υλικών αεροσκάφους
Ο/Η Τεχνίτης/τρια Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών γνωρίζει βασικά στοιχεία, Μηχανικής και Αντοχής Υλι-
κών, Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογίας Αεροσκαφών και Κινητήρων Αεροσκαφών.  Έχει πλήρη γνώση της δο-
μής και λειτουργίας όλων των επιμέρους τμημάτων και μηχανημάτων των αεροσκαφών σύγχρονης τεχνολο-
γίας, της χρήσης και συντήρησης, των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων και εργαλείων που απαιτούνται
για την εκτέλεση των επαγγελματικών του/της καθηκόντων, της δεοντολογίας του επαγγέλματός του/της,
των κανόνων ατομικής υγιεινής και ασφάλειας και των σχετικών με την επαγγελματική του/της δραστη-
ριότητα διατάξεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο/Η Τεχνίτης/τρια Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών μπορεί να εργασθεί:

 ως αυτοαπασχολούμενος/η παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιώτες ιδιοκτήτες αεροσκαφών μετά τη χορή-
γηση σχετικής άδειας από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Διεύθυνση Μεταφορών 

 σε μονάδες παραγωγής ή συναρμολόγησης αεροσκαφών
 σε εταιρείες παραγωγής – κατασκευής αεροπορικών εξαρτημάτων (αντλίες, βαλβίδες, σωληνώσεις,

γεννήτριες, τροχούς, έμβολα κ.ο.κ.).

 ως υπάλληλος στην Πολεμική Αεροπορία, στην Πολιτική Αεροπορία,  στην Αεροπορική Βιομηχανία,
σε Αεροπορικές Επιχειρήσεις και να προσφέρει υπηρεσίες όπως: 

 ελέγχου για  την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων 
ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Δ.ΥΠ.Α /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ2
ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

2



 μελέτης, σχεδίασης και ανάπτυξης  διατάξεων, συσκευών και συστήματα των αεροσκαφών
 ελέγχου , συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων ή τμημάτων των δομικών στοιχείων και των ηλε-

κτρονικών συστημάτων των αεροσκαφών

Τέλος, ο/η Τεχνίτης/τρια Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών, πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς, ώστε να είναι
σε θέση να συντηρεί, να επισκευάζει και να εντοπίζει βλάβες στα σύγχρονα τεχνολογικά εξελιγμένα συστή -
ματα ενός αεροσκάφους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης στην επιχείρηση, είναι να μεταδοθούν στους/στις  μαθητευόμενους/ες 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα :

Επαγγελματική εκπαίδευση, Εργατικό δίκαιο & συμβάσεις

 Επεξήγηση της σημασίας του Συμφωνητικού Μαθητείας

 Αναφορά στα σημαντικότερα σημεία του Συμφωνητικού Μαθητείας

 Ανάλυση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, των μαθητευομένων και της επιχείρησης, που απορρέουν 
από το Συμφωνητικό Μαθητείας

 Αναφορά στις σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στη σύμβαση εργασίας

 Ανάλυση των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης και περαιτέρω εκπαίδευση

Οργάνωση της Επιχείρησης και του Χώρου Εργασίας

 Επεξήγηση των βασικών λειτουργιών της συμβαλλόμενης επιχείρησης (κανονισμός λειτουργίας)
 Περιγραφή των βασικών αρχών που διέπουν τη συγκεκριμένη επιχείρηση, τα επαγγελματικά επιμε-

λητήρια και τις επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου
 ∆ιάταξη των βασικών τµηµάτων του χώρου εργασίας και αναφορά στις δραστηριότητες που πραγ-

ματοποιούνται σ’ αυτά (χώροι /κτήρια/δραστηριότητες)
 Αναφορά στα μηχανήματα, τις συσκευές, τα όργανα και εργαλεία του επαγγελματικού εξοπλισμού 

της επιχείρησης (πάγιος εξοπλισμός και δυνατότητες μηχανημάτων)
 Εκπαίδευση των μαθητευομένων/ουσων (εφόσον απαιτείται) στη χρήση και στον ασφαλή χειρισμό 

μηχανημάτων,συσκευών, οργάνων και εργαλείων

 Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

 Διερεύνηση και καταγραφή των σημείων της επικινδυνότητας για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων στο χώρο εργασίας και λήψη μέτρων για την αποφυγή τους

 Αναφορά των κανόνων προστασίας του/της εργαζομένου/ης σε σχέση με το επάγγελμα και των κα-
νόνων προστασίας σε ατυχήματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 Ανάλυση των βήµατων και πρώτες βοήθειες που ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήματος 
 Κανονισμός των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την πυρασφάλεια. Περιγραφή του σχε-

δίου δράσης της επιχείρησης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Προστασία Περιβάλλοντος

 Επεξήγηση, στους/στις  εκπαιδευμένους/ες, πιθανών λειτουργιών σύννομων με την προστασία του 
περιβάλλοντος

 Εφαρμογή κανόνων και μέτρων από τη συμβαλλόμενη επιχείρηση για την προστασία του περιβάλ-
λοντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 Μέτρα για την εξοικονόμηση της ενέργειας και σωστή χρήση των υλικών
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 ∆ιαχείριση απορριμάτων και αποβλήτων ώστε να γίνεται ,στα διάφορα υλικά, φιλική προς το περι-
βάλλον διάθεση και ανακύκλωση

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να μεταδοθούν στους/στις μαθητευόμενους/ες 
κατά τη διάρκεια της μαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Γνωστικό αντικείμενο :

Μηχανική – Αντοχή υλικών

 Αναφορά του ορισμού της 
Μηχανικής, της σημασίας και 
του αντικειμένου της στις κα-
τασκευές
 

 Περιγραφή της δύναμης και 
τα είδη των δυνάμεων 

 Περιγραφή των αρχών της 
στατικής (ισορροπία δυνάμε-
ων- δράση – αντίδραση)

 Ορισμός της ροπής δύναμης, 
της ροπής ζεύγους δυνάμεων 
και περιγραφή της σύνθεσης 
και ανάλυσης των δυνάμεων

 Περιγραφή των συνθηκών 
ισορροπίας στερεού σώματος

 Αναγνώριση της σημασίας 
του κέντρου βάρους των σω-
μάτων και περιγραφή του κε-
ντροειδούς απλών γεωμετρι-
κών σχημάτων και της σημα-
σίας τους στις κατασκευές

 Περιγραφή  των ειδών δοκών 
και υπολογισμός των αντι-
δράσεων

 Αναφορά του ορισμού  της 
αντοχής υλικών, της σημασίας
και του αντικειμένου της στις 
κατασκευές 

 Περιγραφή των ειδών των 
φορτίων και των παραμορ-

 Ανάλυση της σημασίας και 
του αντικειμένου της Μηχανι-
κής στις κατασκευές

 Εκτέλεση ασκήσεων προσδιο-
ρισμού της συνισταμένης με 
γραφική και αναλυτική μέθο-
δο

 Επίλυση προβλημάτων εφαρ-
μόζοντας τις συνθήκες ισορ-
ροπίας στερεού σώματος

 Εκτέλεση ασκήσεων υπολογι-
σμού τάσεων, διατομών, δια-
μέτρων

 Εκτέλεση ασκήσεων υπολογι-
σμού τριβής

 Δύνανται να αναπτύξουν την 
επικοινωνιακή  ικανότητα στο
χώρο εργασίας χρησιμο-
ποιώντας ορθά το γραπτό 
λόγο

 Δύνανται να επικοινωνούν 
στην αγγλική γλώσσα κατανο-
ώντας κείμενα τεχνικού περιε-
χομένου

 Είναι σε θέση να αναπτύξουν 
την  οργανωτικότητα, τη συλ-
λογικότητα,την πρωτοτυπία 
στις ιδέες, την κριτική αντίλη-
ψη μιας πραγματικής κα-
τάστασης, τη δυνατότητα εξα-
γωγής συμπερασμάτων,  και 
την ικανότητα λήψης απόφα-
σης με πολύπλευρη δραστη-
ριότητα σε ατομικό και συλ-
λογικό ( ομαδικό επίπεδο)

 Δύνανται  να προγραμματί-
ζουν  και να ιεραρχούν τις ερ-
γασίες τους
 

 Είναι σε θέση να παρατηρούν 
και να αναλύουν τις ενδείξεις 
και τα συμπτώματα των δυ-
σλειτουργιών των μηχανη-
μάτων του αεροσκάφους

 Είναι σε θέση να εξετάζουν 
την επικρατούσα κατάσταση 
και τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες συνέβη

 Δύνανται να προβαίνουν στο 
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φώσεων των σωμάτων

 Αναγνώριση των σπουδαιότε-
ρων απλών και σύνθετων κα-
ταπονήσεων

 Περιγραφή των βασικών στοι-
χείων της μηχανής, του μηχα-
νικού έργου και του βαθμού 
απόδοσης

 Αναγνώριση των ειδών τριβής

Γνωστικό αντικείμενο :

Αγγλική Ορολογία Ειδικότητας

 Ερμηνεία της αγγλικής ορολο-
γίας του επαγγέλματος

 Εξήγηση στην αγγλική γλώσ-
σα κειμένων γενικού και τε-
χνικού  περιεχομένου

 Οργάνωση του προφορικού 
και γραπτού λόγου στην αγ-
γλική γλώσσα και ανάπτυξη 
της  επικοινωνιακής ικανότη-
τας

Γνωστικό αντικείμενο :

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

 Αναφορά και περιγραφή  βα-
σικών εννοιών του ηλεκτρι-
σμού όπως ηλεκτρικό φορτίο, 
τάση, ένταση, αντίσταση

 Περιγραφή του νόμου του 
Οhm, της έννοιας της ηλε-
κτρικής ισχύος και ενέργειας

 Αναγνώριση  των βασικών 
χαρακτηριστικών του συνε-
χούς και εναλλασσόμενου 
ρεύματος

 Περιγραφή των βασικών στοι-
χείων του Ηλεκτρομαγνητι-
σμού

 Περιγραφή της δομής μιας 
ηλεκτρικής εγκατάστασης

 Ανάγνωση και χρήση της αγ-
γλικής ορολογίας του επαγ-
γέλματος

 Χρήση της αγγλικής γλώσσας 
με ακρίβεια και ευχέρεια στις 
διάφορες επικοινωνιακές περι-
στάσεις

 Ανάπτυξη του γραπτού λόγου 
στην αγγλική γλώσσα,σύντα-
ξη απλών κειμένων σε επίπε-
δο προτάσεων και παρα-
γράφων

 Χρήση των θεωρητικών 
γνώσεων σε τεχνολογικές 
εφαρμογές

 Χρήση των κατάλληλων θεω-
ρητικών και εργαστηριακών 
εργαλείων και νσχεδιασμός 
εφαρμογών, που έχουν σχέση 
με την ηλεκτρική ενέργεια

 Αντιμετώπιση και επίλυση 
προβλημάτων

 Σχεδιασμός ηλεκτρικής εγκα-
τάστασης

 Διαχείριση των κινδύνων από 

συσχετισμό συμπτωμάτων και
ενδείξεων λαμβάνοντας 
υπόψη μαρτυρίες εμπλεκο-
μένων σχετικά με το πρόβλη-
μα

 Δύνανται να αξιολογούν και 
να συστηματοποιούν ευρήμα-
τα και πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο επέμβασης για 
την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος

 Δύνανται  να αποφασίζουν
και να πραγματοποιούν τις 
ανάλογες βελτιώσεις με τη 
βοήθεια των υπευθύνων

 Δύνανται να ενεργούν άμεσα 
και να προβαίνουν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την
αποκατάσταση τβλαβών

 Είναι σε θέση να προωθούν 
την περιβαλλοντική ευαισθη-
τοποίηση
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 Αναγνώριση των κινδύνων 
από τη χρήση  ηλεκτρικού 
ρεύματος και περιγραφή 
πρώτες βοήθειες

 Περιγραφή  της δομής και της
λειτουργίας γεννητριών και 
κινητήρων συνεχούς και εναλ-
λασσόμενου ρεύματος

 Περιγραφή  των βασικών χα-
ρακτηριστικών  ροπής και 
ισχύος των ηλεκτρικών κινη-
τήρων και τρόποι ανίχνευσης 
των βλαβών τους

 Περιγραφή και λειτουργία με-
τασχηματιστών, είδη, χρήσεις 
και τρόποι σύνδεσης

 Αναγνώριση  των βασικών 
στοιχείων για τους ηλεκτρι-
κούς αυτοματισμούς

 Περιγραφή της διαδικασίας 
οργάνωσης της εργασία τους 
και σύνταξης τεχνικών και 
επιστημονικών  εργασιών

Γνωστικό αντικείμενο :

Τεχνολογία Αεροσκαφών I

 Αναγνώριση των συστημάτων
του αεροσκάφους,  προσδιορι-
σμός της θέσης τους και  περι-
γραφή του  ρόλου τους

 Περιγραφή των  βασικών και 
κρίσιμων  χαρακτηριστικών 
των συστημάτων του αερο-
σκάφους και του τρόπου λει-
τουργίας τους

 Ανίχνευση και εντοπισμός ση-
μείων πιθανής βλάβης με τη 
βοήθεια των αντίστοιχων λει-
τουργικών σχεδίων των συ-
στημάτων του αεροσκάφους, 
ανάλυση και  προτάσεις 
τρόπων αντιμετώπισης τους

 Περιγραφή της ιστορικής 
εξέλιξης των αεροσκαφών

 Περιγραφή της δομής και της 

το ηλεκτρικό ρεύμα από τη 
χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

 Χρήση γεννητριών και μηχα-
νών  συνεχούς και εναλλασ-
σόμενου ρεύματος

 Εντοπισμός και διαχείριση 
των βλαβών στους ηλεκτρι-
κούς κινητήρες

 Σχεδιασμός προγραμμάτων 
ηλεκτρικών αυτοματισμών

 Οργάνωση της εργασίας  και 
σύνταξη τεχνικών  και επιστη-
μονικών εργασιών χρησιμο-
ποιώντας τις νέες τεχνολογίες 
και την διεθνή βιβλιογραφία

 Παρουσίαση των συστημάτων
του αεροσκάφους

 Παρουσίαση των βασικών και
κρίσιμων χαρακτηριστικών 
των συστημάτων του αερο-
σκάφους και του τρόπου λει-
τουργίας τους

 Διαχείριση  σημείων πιθανής 
βλάβης με τη βοήθεια των 
αντίστοιχων κατασκευαστι-
κών σχεδίων των συστημάτων
του αεροσκάφους

 Ανάλυση της δομής και της 
λειτουργίας των αεροσκαφών

 Παρουσίαση των υλικών κα-
τασκευής ενός αεροσκάφους

 Ανάλυση των μεθόδων και τε-
χνικών που εφαρμόζονται στη
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λειτουργίας των αεροσκαφών

 Περιγραφή  των υλικών κατα-
σκευής ενός αεροσκάφους

 Περιγραφή των μεθόδων και 
τεχνικών που εφαρμόζονται 
στη συντήρηση και επισκευή 
αεροσκαφών όπως: 

     -υλικό κατασκευής μιας σωλή-
       νωσης αεροσκάφους, 

-  κοινά και ειδικά αεροπορικά
εργαλεία, 
- διαδικασίες και μέσα καθα-
ρισμού αεροσκαφών
- επίγεια μέσα υποστήριξης 
αεροσκαφών

 Περιγραφή  του συστήματος 
ελέγχου πτήσης, προσγείωσης 
και πέδησης αεροσκαφών

 Περιγραφή της λειτουργίας 
συστημάτων συμπίεσης κλι-
ματισμού, αποπάγωσης/αντι-
πάγωσης και προστασίας βρο-
χής

 Περιγραφή των συστημάτων 
πυρασφάλειας και πυροπρο-
στασίας αεροσκαφών.

 Περιγραφή  της λειτουργίας 
των σωστικών μέσων αερο-
σκαφών

 Περιγραφή των μέτρων προ-
στασίας και πρόληψης ατυχη-
μάτων

 Περιγραφή των συστημάτων 
ελέγχου πτήσης : 

  - Συστήματα κίνησης επιφα-
νειών ελέγχου, 

-   Συρματόσχοινα και τροχαλί-
ες

-  Υδραυλικό σύστημα, ηλε-
κτρικό σύστημα. 

-  Μηχανισμοί κίνησης επιφα-
νειών ελέγχου,

-  Συνδετήρες και ατέρμονοι 
κοχλίες. 

-  Σύστημα trim. 
-  Υπεραντωτικές δια-

τάξεις,flaps,
-  Συστήματα χείλους προσβο-

λής.

συντήρηση και επισκευή αε-
ροσκαφών 

 Διαχείριση του συστήματος 
ελέγχου πτήσης, προσγείωσης
και πέδησης αεροσκαφών

 Διαχείριση των συστημάτων 
συμπίεσης κλιματισμού, απο-
πάγωσης/αντιπάγωσης και 
προστασίας βροχής

 Παρουσίαση της λειτουργίας 
των σωστικών μέσων αερο-
σκαφών

 Εφαρμογή των μέτρων προ-
στασίας και πρόληψης ατυχη-
μάτων

 Διαχείριση του συστήματος  
ελέγχου πτήσης και εξοικείω-
ση με τη λειτουργία

 Διαχείριση του συστήματος 
λειτουργίας των σκελών αερο-
σκαφών και εξοικείωση με τη 
λειτουργία τους
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-  Γεννήτριες τύρβων
-  Συστήματα Αεροδυναμικής 

πέδησης.
-  Συστήματα μεγάλων αερο-

πλάνων αερογραμμών

 Περιγραφή της λειτουργίας 
των Σκελών Αεροσκαφών 
όπως:
 -  Κατηγορίες σκελών
 -  Ευθυγράμμιση τροχών
 -  Κατεύθυνση σκελών και 
συστήματα απορρόφησης 
κραδασμών
 - Δομή τροχών, έλεγχος τρο-
χών. 
-   Συστήματα πέδησης, συ-
στήματα μονού και πολλα-
πλών δίσκων
-  Σύστημα ενεργοποίησης 
φρένων, ανεξάρτητοι κύριοι 
κύλινδροι, υπερσυμπιεσμένα 
(boosted) φρένα, φρένα ισχύ-
ος, αποσυμπιεστές
-  Αντιολισθητικό σύστημα
-  Ελαστικά, δομή ελαστικών, 
έλεγχος και συντήρηση ελα-
στικών

 Περιγραφή των Υδραυλικών 
συστημάτων
-  Αρχή λειτουργίας υδραυλι-
κού συστήματος, υδραυλικά 
δίκτυα. 
-  Υδραυλικά συστήματα αε-
ροσκαφών, σύστημα open – 
vented, closed vented
-  Υδραυλικά υγρά (φυτικά, 
ορυκτά και συνθετικά υγρά). -
-  Μονάδες υδραυλικού συ-
στήματος, δεξαμενές, φίλτρα, 
αντλίες, βαλβίδες, βαλβίδες 
ελέγχου πιέσεως, συσσωρευ-
τές
-  Υδραυλικοί σερβομηχανι-
σμοί

 Περιγραφή των  Πνευματικών
συστημάτων
-  Πρωτεύον σύστημα και εφε-
δρικό σύστημα
-  Πνευματικά συστήματα για 
κλιματισμό και αποπάγωση/
αντιπάγωση
-  Bleed air κινητήρων
-  Σύστημα συμπίεσης, σύστη-
μα ασφαλείας

 Διαχείριση των υδραυλικών 
συστημάτων αεροσκάφους  
και εξοικείωση με τη λειτουρ-
γία τους

 Διαχείριση  των  Πνευματι-
κών συστημάτων αερο-
σκάφους και εξοικειώνονται 
με τη λειτουργία τους

 Διαχείριση του συστήματος 
κλιματισμού καμπίνας Ι και 
εξοικείωση με τη λειτουργία 
του
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-  Εξαρτήματα πνευματικού 
δικτύου, αντλίες κενού, φίλ-
τρα αέρος, βαλβίδες ρύθμισης 
πίεσης

 Περιγραφή του συστήματος 
κλιματισμού καμπίνας Ι
- Φυσιολογία πτήσεως.
- Σύστημα οξυγόνου αερο-
σκάφους, τύποι οξυγόνου, τύ-
ποι ρυθμιστών
-  Μάσκες οξυγόνου
-  Σωληνώσεις, βαλβίδες, συ-
στήματα ροής
-  Πλήρωση οξυγόνου
-  Σύστημα συμπίεσης, πηγές 
πίεσης, bleed air κινητήρα
- Θέρμανση, τρόποι παραγω-
γής θερμότητας, 
- αερισμός, σύστημα ελέγχου 
θερμοκρασίας
-  Σύστημα κλιματισμού, αρ-
χές ψύξεως, ψύξη κύκλου 
ατμού
-  Εξαρτήματα συστήματος 
κύκλου ατμού, χημικά ψύξης, 
αποξηραντής, βαλβίδες θερμι-
κής διαστολής, evaporator, 
συμπιεστής, βαλβίδες συντή-
ρησης, βαλβίδες Schrader

 Περιγραφή του συστήματος 
τροφοδοσίας καυσίμου
-  Τύποι καυσίμου, καύσιμα 
για παλινδρομικούς κινητήρες 
και καύσιμα για στροβιλοκι-
νητήρες
-  Προβλήματα νερού σε καύ-
σιμα. Σύστημα καυσίμου, σύ-
στημα τροφοδοσίας με τη βα-
ρύτητα, σύστημα τροφοδοσίας
με αντλία
-  Σύστημα καυσίμου πολυκι-
νητήριων ελαφρών αεροσκα-
φών. Σύστημα καυσίμου αε-
ροσκαφών VIP
-  Σύστημα καυσίμου μεγάλων
αεροσκαφών αερομεταφορών
-  Δεξαμενές καυσίμου, δίκτυο
και σωληνώσεις, βαλβίδες, 
αντλίες, φίλτρα, θερμαντήρες

 Περιγραφή των  Ηλεκτρικών 
συστημάτων αεροσκαφών
-  Πηγές ηλεκτρικής ισχύος, 
μπαταρίες, γεννήτριες και 
alternators. ρυθμιστές τάσης, 

 Διαχείριση του συστήματος 
τροφοδοσίας καυσίμου αερο-
σκάφους και εξοικείωση με τη
λειτουργία του

 Διαχείριση των ηλεκτρικών 
συστημάτων αεροσκαφών και 
εξοικείωσημε τη λειτουργία 
τους

 Διαχείριση του συστήματος 
ελέγχου πάγου και βροχής και
εξοικείωση με τη λειτουργία 
του
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μετατροπείς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (μετασχηματιστές-ανορ-
θωτές, inverters)
-  Ηλεκτρικό δίκτυο, δίκτυο 
avionics, δίκτυο σκελών προ-
σγείωσης. Alternator-
-  Εγκατάσταση, καλωδιώσεις,
απολήξεις αγωγών/μέθοδοι. 
Εξαρτήματα δικτύου, κομβία, 
διακόπτες, ασφάλειες 
-  Ηλεκτρικοί κινητήρες

 Περιγραφή του  συστήματος 
ελέγχου πάγου και βροχής
-  Σύστημα αποπάγωσης/αντι-
πάγωσης τύπου rubber boot. 
-  Ηλεκτροθερμικό σύστημα 
αποπάγωσης/αντιπάγωσης για 
έλικες 
-  Σύστημα ελέγχου βροχής, 
υαλοκαθαριστήρες, χημικοί 
αποθητήρες βροχής, εκτίναξη 
με πεπιεσμένο αέρα

 Περιγραφή του συστήματος  
αντιπυρικής προστασίας
-  Συστήματα χειρός
-  Συστήματα υποδομής, αι-
σθητήρες, σύστημα προειδο-
ποίησης
-  Εγκατεστημένο σύστημα 
πυροσβεστήρων και δίκτυο 
διανομής πυροσβεστικού υλι-
κού
-  Σύστημα ενεργοποίησης

 Περιγραφή του συστήματος 
άνεσης επιβατών
-  Καμπίνα, δομή καμπίνας, 
παράθυρα
-  Καθίσματα και διάδρομοι, 
εργονομία και ασφάλεια  
-  Χώροι αποσκευών
-  Κουζίνα. Σύστημα νερού 
και αποχέτευσης-
-  Τηλεοπτικά και ηχητικά συ-
στήματα
-  Βοηθήματα επικοινωνίας 
επιβατών

Γνωστικό αντικείμενο :

Κινητήρες αεροσκαφών

 Περιγραφή των βασικών αρ-
χών λειτουργίας των Εμβολο-
φόρων και Αεριοστρόβιλων 

 Διαχείριση του συστήματος 
αντιπυρικής προστασίας και 
εξοικείωση  με τη λειτουργία 
του

 Διαχείριση του συστήματος 
άνεσης επιβατών

 Διαχείριση της λειτουργίας 
των εμβολοφόρων και αεριο-
στρόβιλων  αεροπορικών κι-
νητήρων

 Διαχείριση της λειτουργίας 
των διαφόρων συστημάτων 
τους (τροφοδοσία καυσίμου, 
παραγωγή και τροφοδοσία 
ηλεκτρικού ρεύματος για το 
σύστημα ανάφλεξης των κινη-
τήρων)

 Διαχείριση της λειτουργίας 
συστημάτων λίπανσης και ψύ-
ξης

 Εφαρμογή των τεχνικών συ-
ναρμολόγησης, επιθεώρησης 
και επισκευής των κινητήρων 
και των συστημάτων τους
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Αεροπορικών κινητήρων

 Εξήγηση της  λειτουργίας των
διαφόρων συστημάτων τους 
(τροφοδοσία καυσίμου, παρα-
γωγή και τροφοδοσία ηλεκτρι-
κού ρεύματος για το σύστημα 
ανάφλεξης των κινητήρων)

 Εξήγηση  της λειτουργίας συ-
στημάτων λίπανσης και ψύξης

 Περιγραφή της διαδικασίας 
συναρμολόγησης, επιθεώρη-
σης και επισκευής των κινητή-
ρων και των συστημάτων τους

Γνωστικό αντικείμενο :

Εμβολοφόροι κινητήρες

 Περιγραφή των κύκλων λει-
τουργίας των δίχρονων και τε-
τράχρονων εµβολοφόρων κι-
νητήρων και των διεργασιών 
που πραγματοποιούνται κατά 
τις διάφορες φάσεις τους

 Αναγνώριση των κύριων χα-
ρακτηριστικών των αεροπορι-
κών εµβολοφόρων κινητήρων,
των επιμέρους εξαρτημάτων 
και συστημάτων τους καθώς 
και των κατηγοριών στις οποί-
ες αυτά διακρίνονται

 Περιγραφή των μεθόδων επι-
θεώρησης των συστημάτων 
και των εξαρτημάτων των εμ-
βολοφόρων αεροπορικών κι-
νητήρων

 Αναγνώριση ων μαθηματικών
τύπων, ανάγνωση,  περιγραφή 
και προετοιμασία σκίτσων, 
απλών σχεδίων και διαγραμ-
μάτων

 Αναγνώριση των  βασικών 
τμημάτων  αεροπορικού εμβο-
λοφόρου κινητήρα

 Αναγνώριση των βασικών ερ-
γαλείων επισκευής αεροπορι-
κού εμβολοφόρου κινητήρα

 Διαχείριση των κύκλων λει-
τουργίας των δίχρονων και τε-
τράχρονων εµβολοφόρων κι-
νητήρων και των διεργασιών 
που πραγματοποιούνται κατά 
τις διάφορες φάσεις τους

 Παρουσίαση των κύριων χα-
ρακτηριστικών των αεροπορι-
κών εµβολοφόρων κινητήρων,
των επιμέρους εξαρτημάτων 
και συστημάτων τους καθώς 
και των κατηγοριών στις οποί-
ες αυτά διακρίνονται

 Έλεγχος και επιθεώρηση των 
συστημάτων και των εξαρτη-
μάτων  των εμβολοφόρων αε-
ροπορικών κινητήρων

 Χρησιμοποίηση  μαθηματι-
κών τύπων, ανάγνωση,  περι-
γραφή και προετοιμασία σκί-
τσων, απλών σχεδίων και δια-
γραμμάτων

 Παρουσίαση των βασικών 
τμημάτων αεροπορικού εμβο-
λοφόρου κινητήρα

 Επίδειξη  των  βασικών ερ-
γαλείων επισκευής αεροπο-
ρικού εμβολοφόρου κινητή-
ρα

 Εφαρμογή των τεχνικών αφαί-
ρεσης-επανατοποθέτησης αε-
ροπορικού εμβολοφόρου κι-
νητήρα σε αεροσκάφος 

 Χρησιμοποίηση των μεθόδων 
αποσυναρμολόγησης και συ-
ναρμολόγησης αεροπορικού 
εμβολοφόρου κινητήρα

 Εφαρμογή των τεχνικών ρυθ-
μίσεων διάκενου βαλβίδων 
και έλεγχος σπινθηριστών

 Έλεγχος  της διαδικασίας 
αντικατάστασης και συγχρονι-
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 Περιγραφή της διαδικασίας 
αφαίρεσης-επανατοποθέτησης
αεροπορικού εμβολοφόρου κι-
νητήρα σε αεροσκάφος

 Περιγραφή των μεθόδων απο-
συναρμολόγησης και συναρ-
μολόγησης αεροπορικού εμ-
βολοφόρου κινητήρα

 Περιγραφή της διαδικασίας
ρύθμισης διάκενου βαλβίδων 
και ελέγχου σπινθηριστών

 Περιγραφή της διαδικασίας 
αντικατάστασης και συγχρονι-
σμού μανιατό, επιθεώρησης 
καλωδίωσης ανάφλεξης

 Περιγραφή της διαδικασίας 
αφαίρεσης, επιθεώρησης και 
συναρμολόγησης εξαρτη-
μάτων συστήματος λίπανσης

 Περιγραφή της διαδικασίας 
αφαίρεσης, επιθεώρησης και 
συναρμολόγησης αντλίας καυ-
σίμου αεροπορικού εμβολο-
φόρου βενζινοκινητήρα

 Περιγραφή των μεθόδων κα-
τεργασίας εξαρτημάτων αερο-
πορικού εμβολοφόρου κινητή-
ρα σε εργαλειομηχανές

 Περιγραφή της διαδικασίας 
μετρήσεων φθορών σε εξαρ-
τήματα εμβολοφόρων κινητή-
ρων

 Εξήγηση της τεχνικής ζυγο-
στάθμισης στροφαλοφόρου 
άξονα εμβολοφόρου αεροπο-
ρικού κινητήρα

Γνωστικό αντικείμενο :

Αεριοστρόβιλοι Κινητήρες

 Αναφορά των βασικών χαρα-
κτηριστικών ενός αεροπορι-
κού στροβιλοκινητήρα και να 
αναγνώριση των τμημάτων 
και εξαρτημάτων 

 Υπολογισμός της ισχύς ενός 
αεροπορικού στροβιλοκινητή-

σμού μανιατό, επιθεώρησης 
καλωδίωσης ανάφλεξης

 Παρουσίαση των τεχνικών 
αφαίρεσης, επιθεώρησης και 
συναρμολόγησης εξαρτη-
μάτων συστήματος λίπανσης 

 Παρουσίαση των τεχνικών 
αφαίρεσης, επιθεώρησης και 
συναρμολόγησης αντλίας 
καυσίμου αεροπορικού εμβο-
λοφόρου βενζινοκινητήρα

 Εφαρμογή των τεχνικών κα-
τεργασίας εξαρτημάτων αερο-
πορικού εμβολοφόρου κινητή-
ρα σε εργαλειομηχανές

 Μέτρηση των φθορών σε 
εξαρτήματα εμβολοφόρων κι-
νητήρων

 Εφαρμογή της τεχνικής Ζυγο-
στάθμισης στροφαλοφόρου 
άξονα εμβολοφόρου αεροπο-
ρικού κινητήρα

 Παρουσίαση των βασικών χα-
ρακτηριστικών ενός αεροπο-
ρικού στροβιλοκινητήρα και 
αναγνώριση των τμημάτων 
και εξαρτημάτων του

 Υπολογισμός της ισχύος ενός 
αεροπορικού στροβιλοκινητή-
ρα σε συνάρτηση με τα τεχνι-
κά κατασκευαστικά χαρακτη-
ριστικά του 

 Εφαρμογή των τεχνικών συ-
ντήρησης και επισκευής ενός 
αεροπορικού στροβιλοκινητή-
ρα 

 Ανάλυση και  χρήση μαθημα-
τικών τύπων, παρουσίαση 
σκίτσων, απλών σχεδίων και 
διαγραμμάτων ακολουθώντας 
τις οδηγίες του κατασκευαστή

  Διαχείριση διαφόρων συστη-
μάτων (λίπανσης, ψύξης κλπ.)
των κινητήρων και γνώση της 
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ρα σε συνάρτηση με τα τεχνι-
κά κατασκευαστικά χαρακτη-
ριστικά του 

 Περιγραφή των διαδικασιών 
συντήρησης και επισκευής 
ενός αεροπορικού στροβιλοκι-
νητήρα 

 Αναγνώριση των μαθηματι-
κών τύπων,  ανάγνωση, περι-
γραφή και προετοιμασία σκί-
τσων, απλών σχεδίων και δια-
γραμμάτων ακολουθώντας τις 
οδηγίες του κατασκευαστή

 Διάκριση των διαφόρων συ-
στημάτων (λίπανσης, ψύξης 
κλπ.) των κινητήρων και 
γνώση της λειτουργίας τους

 Περιγραφή των μέτρων ασφα-
λείας και χρήση όλων των 
μέσων  ατομικής προστασίας 
κατά την εκτέλεση των εργα-
σιών

 Περιγραφή των τεχνικών 
αφαίρεσης και επανατοπο-
θέτησης   τμημάτων ενός αε-
ριοστρόβίλου κινητήρα, όπως 
είναι το σύστημα μετάδοσης 
κίνησης ενός ελικοστρόβιλου 
κινητήρα, στο ιδιαίτερο κι-
βώτιο μεταφοράς του

 Περιγραφή της διαδικασίας 
τοποθέτησης ενός αεριο-
στρόβιλου κινητήρα στην κλί-
νη εργασίας, ακολουθώντας 
συγκεκριμένες διαδικασίες, 
όπως αυτές περιγράφονται στο
βιβλίο οδηγιών γενικής επι-
σκευής του κατασκευαστή

   Γνωστικό αντικείμενο:

    Σχέδιο Ειδικότητας Ι

 Εξήγηση των μηχανολογικών 
σχεδίων τμημάτων αερο-
σκάφους

 Περιγραφή των βασικών αρ-
χών ενός μηχανολογικού σχε-
δίου για τη σχεδίαση απλών 
εξαρτημάτων και συναρμολο-

λειτουργίας τους

 Εφαρμογή των μέτρων  ασφα-
λείας και χρήση όλων των 
μέσων ατομικής προστασίας 
κατά την εκτέλεση των εργα-
σιών

 Εφαρμογή των τεχνικών αφαί-
ρεσης και επανατοποθέτησης 
τμημάτων  ενός αεριοστρόβι-
λου κινητήρα, όπως είναι το 
σύστημα μετάδοσης κίνησης 
ενός ελικοστρόβιλου κινητή-
ρα, στο ιδιαίτερο κιβώτιο με-
ταφοράς του

 Εφαρμογή των τεχνικών το-
ποθέτησης ενός αεριοστρόβι-
λου κινητήρα στην κλίνη ερ-
γασίας ακολουθώντας το βι-
βλίο οδηγιών γενικής επισκευ-
ής του κατασκευαστή

 Σχεδιασμός μηχανολογικών 
σχεδίων  τμημάτων αερο-
σκάφους

 Εφαρμογή μηχανολογικού 
σχεδίου για τη σχεδίαση 
απλών εξαρτημάτων και συ-
ναρμολογημένων συγκροτη-
μάτων μηχανισμών αερο-
σκάφους

 Παρουσίαση  των μηχανολο-
γικών σχεδίων τμημάτων αε-
ροσκάφους 

 Εφαρμογή των αρχών  μηχα-
νολογικού σχεδίου για τη σχε-
δίαση απλών εξαρτημάτων 
και συναρμολογημένων συ-
γκροτημάτων μηχανισμών αε-
ροσκάφους

 Σχεδιασμός του υδραυλικού 
συστήματος  αεροσκάφους με 
τη βοήθεια σκαριφήματος
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γημένων συγκροτημάτων μη-
χανισμών αεροσκάφους

 Αναγνώριση του υδραυλικού 
συστήματος αεροσκάφους με 
τη βοήθεια σκαριφήματος

Παρατήρηση
  Η εξοικείωση των μαθητευο-

μένων  με τη χρήση και συντή-
ρηση των εργαλείων, των συ-
σκευών και των μηχανημάτων 
του αεροσκάφους και με την 
επιλογή και τη χρήση των υλι-
κών θα επιτυγχάνεται σταδια-
κά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μαθητείας τους, ανάλογα με τις
εργασίες ελέγχων και επι-
σκευών στις οποίες θα εκπαι-
δεύονται και θα πραγματο-
ποιούν 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να μεταδοθούν στους μαθητευόμενους κατά 
τη διάρκεια της μαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Γνωστικό αντικείμενο :

Tεχνολογία Αεροσκαφών ΙΙ

 Αναγνώριση των συστημάτων
του αεροσκάφους, προσδιορι-
σμός της θέσης  τους και  πε-
ριγραφή του ρόλου τους
-  Συστήματα ελέγχου πτήσης
-  Σκέλη αεροσκάφους
-  Υδραυλικά συστήματα
-  Σύστημα κλιματισμού κα-
μπίνας
 - Σύστημα τροφοδοσίας καυ-
σίμου
-  Σύστημα ελέγχου πάγου και
βροχής
- Σύστημα αντιπυρικής προ-
στασίας

 Περιγραφή των βασικών και 
κρίσιμων χαρακτηριστικά των
συστημάτων του αερο-
σκάφους και του τρόπου λει-
τουργίας τους

 Διάκριση σημείων πιθανής 
βλάβης με τη βοήθεια των 

 Διαχείριση των συστημάτων 
του αεροσκάφους

 Διαχείριση της λειτουργίας 
των συστημάτων του αερο-
σκάφους σύμφωνα με τα  βα-
σικά και κρίσιμα χαρακτηρι-
στικά

 Διαχείριση σημείων πιθανής 
βλάβης με τη βοήθεια των 
αντίστοιχων κατασκευαστι-

 Δύνανται να αναπτύξουν την 
επικοινωνιακή  ικανότητα στο
χώρο εργασίας χρησιμο-
ποιώντας ορθά τον γραπτό 
λόγο

 Δύνανται να επικοινωνούν 
στην αγγλική γλώσσα κατανο-
ώντας κείμενα τεχνικού περιε-
χομένου

 Είναι σε θέση να αναπτύσ-
σουν  την  οργανωτικότητα, 
τη συλλογικότητα,την πρωτο-
τυπία στις ιδέες, την κριτική 
αντίληψη μιας πραγματικής 
κατάστασης, τη δυνατότητας 
εξαγωγής συμπερασμάτων,  
και την ικανότητα λήψης 
απόφασης με πολύπλευρη 
δραστηριότητα σε ατομικό 
και συλλογικό ( ομαδικό επί-
πεδο)
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αντίστοιχων κατασκευαστι-
κών σχεδίων των συστημάτων
του αεροσκάφους

 Περιγραφή της διαδικασίας 
ελέγχου και ευστάθειας του 
αεροσκάφους

 Περιγραφή της διαδικασίας 
συντήρησης - επιθεώρησης - 
ελέγχου συστημάτων αερο-
σκάφους

 Εξήγηση των μεθόδων  μη κα-
ταστροφικού ελέγχου NDI

 Περιγραφή της λειτουργίας 
των Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονι-
κών Συστημάτων Α/Φ

 Περιγραφή της λειτουργίας 
σχετικά με τους Έλικες Αερο-
σκαφών

 Περιγραφή των διαδικασιών 
συντήρησης & οργάνωσης 
υπόστεγου

Γνωστικό αντικείμενο :

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

 Περιγραφή της διαδικασίας 
συναρμολόγησης των κινητή-
ρων και των συστημάτων τους

 Περιγραφή των σταδίων επι-
σκευής, επανασυναρμολόγη-
σης και επιθεώρησης των εμ-
βολοφόρων  αεροπορικών κι-
νητήρων και των συστημάτων 
τους

 Περιγραφή των σταδίων επι-
σκευής,  επανασυναρμολόγη-
σης και επιθεώρησης των αε-
ριοστρόβιλων αεροπορικών 
κινητήρων και των συστη-
μάτων τους

 Περιγραφή των σταδίων επι-
θεώρησης - συντήρησης εμβο-
λοφόρων αεροπορικών κινη-
τήρων και συστημάτων τους

κών σχεδίων των συστημάτων
του αεροσκάφους

 Χρήση των τεχνικών  ελέγχου
και ευστάθειας του αερο-
σκάφους

 Εφαρμογή των τεχνικών  συ-
ντήρησης - επιθεώρησης - 
ελέγχου συστημάτων αερο-
σκάφους

 Χρήση των μεθόδων μη κατα-
στροφικού ελέγχου NDI

 Χρήση των ηλεκτρικών- 
ηλεκτρονικών συστήματα Α/
Φ

 Ανάλυση των βασικών στοι-
χείων  λειτουργίας σχετικά με 
τους έλικες αεροσκάφους

 Eφαρμογή των τεχνικών συ-
ντήρησης & οργάνωσης υπο-
στέγου

 Eφαρμογή των τεχνικώνσυ-
ναρμολόγησης των κινητήρων
και των συστημάτων τους

 Eφαρμογή των τεχνικών επι-
σκευής, επανασυναρμολόγη-
σης και επιθεώρησης των Εμ-
βολοφόρων  Αεροπορικών κι-
νητήρων και των συστημάτων
τους

 Εφαρμογή των τεχνικών επι-
σκευής,  επανασυναρ-μολόγη-
σης και επιθεώρησης των των 
Αεριοστρόβιλων Αεροπορι-
κών κινητήρων και των συ-
στημάτων τους

 Έλεγχος και επιθεώρηση Εμ-
βολοφόρων Αεροπορικών κι-
νητήρων  και συστημάτων

 Δύνανται  να προγραμματί-
ζουν  και να ιεραρχούν τις ερ-
γασίες τους

 
 Είναι σε θέση να παρατηρούν 

και να αναλύουν τις ενδείξεις 
και τα συμπτώματα των δυ-
σλειτουργιών των μηχανη-
μάτων του αεροσκάφους

 Είναι σε θέση να εξετάζουν 
την επικρατούσα κατάσταση 
και τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες συνέβη

 Δύνανται να προβαίνουν στο 
συσχετισμό συμπτωμάτων και
ενδείξεων λαμβάνοντας 
υπόψη μαρτυρίες εμπλεκο-
μένων σχετικά με το πρόβλη-
μα

 Δύνανται να αξιολογούν και 
να συστηματοποιούν ευρήμα-
τα και πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο επέμβασης προς 
αντιμετώπισης του προβλήμα-
τος

 Δύνανται  να αποφασίζουν
και να πραγματοποιούν τις 
ανάλογες βελτιώσεις με τη 
βοήθεια των υπευθύνων

 Δύνανται να ενεργούν άμεσα 
και να προβαίνουν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την
αποκατάσταση βλαβών

 Είναι σε θέση να προωθούν 
την περιβαλλοντική ευαισθη-
τοποίηση
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Γνωστικό αντικείμενο :

Εμβολοφόροι Κινητήρες

 Περιγραφή των κύκλων λει-
τουργίας των δίχρονων και τε-
τράχρονων εµβολοφόρων κι-
νητήρων και τις διεργασίες 
που πραγματοποιούνται κατά 
τις διάφορες φάσεις τους

 Αναγνώριση των κύριων χα-
ρακτηριστικών των αεροπορι-
κών εµβολοφόρων κινητήρων,
των επιμέρους εξαρτημάτων 
και συστημάτων τους καθώς 
και των κατηγοριών στις οποί-
ες αυτά διακρίνονται

 Περιγραφή των μεθόδων επι-
θεώρησης των συστημάτων 
και των εξαρτημάτων των εμ-
βολοφόρων αεροπορικών κι-
νητήρων

 Αναγνώριση των μαθηματι-
κών τύπων, ανάγνωση, περι-
γραφή και προετοιμασία σκί-
τσων, απλών σχεδίων και δια-
γραμμάτων

 Αναγνώριση των βασικών 
τμημάτων αεροπορικού εμβο-
λοφόρου κινητήρα

 Αναγνώριση των βασικών ερ-
γαλείων επισκευής αεροπορι-
κού εμβολοφόρου κινητήρα

 Περιγραφή της διαδικασίας 
αφαίρεσης-επανατοποθέτησης
αεροπορικού εμβολοφόρου κι-
νητήρα σε αεροσκάφος

 Περιγραφή των μεθόδων απο-
συναρμολόγησης και συναρ-
μολόγησης αεροπορικού εμ-
βολοφόρου κινητήρα

 Περιγραφή της διαδικασίας 
ρύθμισης διάκενου βαλβίδων 
και ελέγχου σπινθηριστών

 Περιγραφή της διαδικασίας 
Αντικατάστασης και συγχρο-
νισμού μανιατό και επιθεώρη-

 Διαχείριση των κύκλων  λει-
τουργίας των δίχρονων και τε-
τράχρονων εµβολοφόρων κι-
νητήρων και των διεργασιών-
που πραγματοποιούνται κατά 
τις διάφορες φάσεις τους

 Παρουσίαση των κύριων χα-
ρακτηριστικών των αεροπορι-
κών εµβολοφόρων κινητήρων,
των επιμέρους εξαρτημάτων 
και συστημάτων τους καθώς 
και των κατηγοριών στις οποί-
ες αυτά διακρίνονται

 Ανάλυση και εφαρμογή των 
τεχνικών επιθεώρησης των 
συστημάτων και των εξαρτη-
μάτων των εμβολοφόρων αε-
ροπορικών κινητήρων

 Χρήση μαθηματικών τύπων, 
ανάγνωση, περιγραφή και 
προετοιμασία σκίτσων, απλών
σχεδίων και διαγραμμάτων 

 Παρουσίαση των βασικών 
τμημάτων αεροπορικού εμβο-
λοφόρου κινητήρα

 Παρουσιάζουν τα  βασικά ερ-
γαλεία επισκευής αεροπορι-
κού εμβολοφόρου κινητήρα

 Εφαρμογή των τεχνικών αφαί-
ρεσης-επανατοποθέτησης αε-
ροπορικού εμβολοφόρου κι-
νητήρα σε αεροσκάφος 

 Χρήση των μεθόδων αποσυ-
ναρμολόγησης και συναρμο-
λόγησης αεροπορικού εμβο-
λοφόρου κινητήρα

 Εφαρμογή των τεχνικών ρύθ-
μισης διάκενου βαλβίδων και 
έλεγχος σπινθηριστών

 Έλεγχος της διαδικασίας αντι-
κατάστασης και συγχρονι-
σμού μανιατό, επιθεώρησης 
καλωδίωσης ανάφλεξης

 Εφαρμογή των τεχνικών αφαί-
ρεσης, επιθεώρησης και συ-
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σης καλωδίωσης ανάφλεξης

 Περιγραφή της διαδικασίας 
επιθεώρησης και συναρμο-
λόγησης εξαρτημάτων συστή-
ματος λίπανσης

 Περιγραφή της διαδικασίας 
αφαίρεσης, επιθεώρησης και 
συναρμολόγησης αντλίας καυ-
σίμου αεροπορικού εμβολο-
φόρου βενζινοκινητήρα

 Περιγραφή της διαδικασίας 
κατεργασίας εξαρτημάτων αε-
ροπορικού εμβολοφόρου κινη-
τήρα σε εργαλειομηχανές

 Περιγραφή της διαδικασίας 
μετρήσεων φθορών σε εξαρ-
τήματα εμβολοφόρων κινητή-
ρων

 Περιγραφή της διαδικασίας 
ζυγοστάθμισης στροφαλο-
φόρου άξονα εμβολοφόρου 
αεροπορικού κινητήρα

Γνωστικό αντικείμενο :

Αεριοστρόβιλοι Κινητήρες

 Αναγνώριση των βασικών χα-
ρακτηριστικών ενός αεροπορι-
κού στροβιλοκινητήρα και  
περιγραφή των τμημάτων και 
εξαρτημάτων του

 Περιγραφή της ισχύος ενός 
αεροπορικού στροβιλοκινητή-
ρα σε συνάρτηση με τα τεχνι-
κά κατασκευαστικά χαρακτη-
ριστικά 

 Περιγραφή των διαδικασιών 
συντήρησης και επισκευής 
ενός αεροπορικού στροβιλοκι-
νητήρα 

 Αναγνώριση των μαθηματι-
κών τύπων, ανάγνωση, περι-
γραφή και προετοιμασία σκί-
τσων , απλών σχεδίων και δια-
γραμμάτων

 Διάκριση των διαφόρων συ-
στημάτων (λίπανσης, ψύξης 

ναρμολόγησης εξαρτημάτων 
συστήματος λίπανσης 

 Εφαρμογή των τεχνικών αφαί-
ρεσης, επιθεώρησης και συ-
ναρμολόγησης αντλίας καυσί-
μου αεροπορικού εμβολο-
φόρου βενζινοκινητήρα

 Εφαρμογή των τεχνικών κα-
τεργασίας εξαρτημάτων αερο-
πορικού εμβολοφόρου κινητή-
ρα σε εργαλειομηχανές

 Μέτρηση των φθορών σε 
εξαρτήματα εμβολοφόρων κι-
νητήρων

 Εφαρμογή των τεχνικών ζυγο-
στάθμισης στροφαλοφόρου 
άξονα εμβολοφόρου αεροπο-
ρικού κινητήρα

 Παρουσίαση των βασικών χα-
ρακτηριστικών ενός αεροπο-
ρικού στροβιλοκινητήρα και  
αναγνώριση τμημάτων  και 
εξαρτημάτων του

 Υπολογισμός της ισχύος ενός 
αεροπορικού στροβιλοκινητή-
ρα σε συνάρτηση με τα τεχνι-
κά κατασκευαστικά χαρακτη-
ριστικά του 

 Εφαρμογή των τεχνικών  συ-
ντήρησης και επισκευής ενός 
αεροπορικού στροβιλοκινητή-
ρα 

 Ανάλυση και χρήση μαθημα-
τικών τύπων, παρουσίαση 
σκίτσων, απλών σχεδίων και 
διαγραμμάτων ακολουθώντας 
τις οδηγίες του κατασκευαστή

 Διαχείριση της λειτουργίας 
διαφόρων συστημάτων (λί-
πανσης, ψύξης κλπ.) των κι-
νητήρων 

 Εφαρμογή των μέτρων ασφα-
λείας και χρήση όλων των 
μέσων ατομικής προστασίας 
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κλπ.) των κινητήρων και γνω-
ση της λειτουργίας τους

 Περιγραφή των μέτρων ασφα-
λείας και των μέσων ατομικής
προστασίας κατά την εκτέλε-
ση των εργασιών

 Περιγραφή της διαδικασίας  
αφαίρεσης και επανατοπο-
θέτησης τμημάτων ενός αεριο-
στρόβιλου κινητήρα, όπως εί-
ναι το σύστημα μετάδοσης κί-
νησης ενός ελικοστρόβιλου 
κινητήρα, στο ιδιαίτερο κι-
βώτιο μεταφοράς του

Γνωστικό αντικείμενο :

Σχέδιο ειδικότητας ΙΙ

 Εξήγηση του αντίστοιχου 
αεροπορικού σχεδίου

 Ερμηνεία και κατανόηση του 
περιεχομένου ενός αεροπορι-
κού σχεδίου

 Περιγραφή της μορφής και 
των διαστάσεων ενός αεροπο-
ρικού σχεδίου 

 Ερμηνεία των κατασκευαστι-
κών και λειτουργικών προδια-
γραφών του θέματος που πε-
ριέχει

 Περιγραφή της διαδικασίας 
σχεδίασης εξαρτημάτων σε 
BluePrint (μηχανολογικό 
σχέδιο) αεροσκάφους και επεξή-
γηση συμβόλων του

 Περιγραφή της διαδικασίας 
σχεδίασης συστημάτων αερο-
σκάφους με τη μορφή σκαρι-
φημάτων και της λειτουργίας 
ροής διαγραμμάτων των συ-
στημάτων 

Γνωστικό αντικείμενο :

Περιβάλλον Εργασίας & Επιχει-
ρηματικότητα

κατά την εκτέλεση των εργα-
σιών

 Εφαρμογή των τεχνικών αφαί-
ρεσης και επανατοποθέτησης 
τμημάτων  ενός αεριοστρόβι-
λου κινητήρα, όπως είναι το 
σύστημα μετάδοσης κίνησης 
ενός ελικοστρόβιλου κινητή-
ρα, στο ιδιαίτερο κιβώτιο με-
ταφοράς του

 Παρουσίαση των βασικών κα-
νόνων σχεδίασης ενός αερο-
σκάφους  

 Εφαρμογή των βασικών αρ-
χών σχεδίασης έχοντας κατα-
νοήσει το περιεχόμενο ενός 
αεροπορικού σχεδίου

 Παρουσίαση της μορφή και 
των διαστάσεων ενός αεροπο-
ρικού σχεδίου 

 Εφαρμογή των κατασκευαστι-
κών και λειτουργικών προδια-
γραφών του θέματος που πε-
ριέχει

 Σχεδιασμός εξαρτημάτων σε 
BluePrint αεροσκάφους 

 Σχεδιασμός συστημάτων αε-
ροσκάφους με τη βοήθεια 
σκαριφήματος

 Διαχείριση των επαγγελματι-
κών κινδύνων στον εργασιακό
χώρο σύμφωνα με τις αρχές 
της ασφάλειας 

 Ανάπτυξη των ατομικών, επι-
χειρησιακών και κοινωνικών 
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 Περιγραφή των αρχών της 
ασφάλειας και  μεθοδολογία 
αναγνώρισης, ανάλυσης, εκτί-
μησης και διαχείρισης των 
επαγγελματικών κίνδυνων 
στον εργασιακό χώρο

 Αναγνώριση των ατομικών, 
επιχειρησιακών και κοινωνι-
κών παραγόντων που αφορούν
στην επαγγελματική δεοντο-
λογία και ηθική και  συσχέτι-
σή τους με την εργασιακή 
ασφάλεια

 Περιγραφή  συνολικής ει-
κόνας του εργασιακού περι-
βάλλοντος και των παρα-
μέτρων που το συναποτελούν 
και  το διαμορφώνουν

 Περιγραφή των βασικών εν-
νοιών και παραμέτρων, που 
καθορίζουν το χώρο της εργα-
σίας (π.χ. την επαγγελματική 
συμπεριφορά, την επικοινω-
νία, τις εργασιακές σχέσεις, το
οργανόγραμμα του χώρου ερ-
γασίας, τις τεχνολογικές εξελί-
ξεις κλπ.)

 Περιγραφή  των  βασικών  αρ-
χών της Επιχειρηματικότητας ,
τη  χρησιμότητα και  τη  μεθο-
δολογία 

παραγόντων που συσχετίζο-
νται  με την εργασιακή 
ασφάλεια

 Παρουσίαση των παραμέτρων
διαμόρφωσης του εργασιακού 
περιβάλλοντος

 Ανάπτυξη των βασικών εν-
νοιών και παραμέτρων ,που 
καθορίζουν το χώρο της εργα-
σίας

 Ανάπτυξη  των  βασικών  αρ-
χών της Επιχειρηματικότητας 
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