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Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Η διακυβέρνηση και ο χειρισµός των µικρών και 
των µεγάλων αεροσκαφών καθώς και των 
ελικοπτέρων της πολεµικής, της πολιτικής 
αεροπορίας και των ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, 
αποτελούν το αντικείµενο των επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων του πιλότου, ο οποίος είναι 
ένας άριστα εκπαιδευµένος επαγγελµατίας.  
Η αποστολή των πιλότων της πολιτικής 
αεροπορίας συνίσταται στη γρήγορη και την 
ασφαλή µεταφορά των επιβατών και των 
φορτίων, τους αεροψεκασµούς, την 
πυρόσβεση, την δι’ αέρος σπορά για 
αναδάσωση, τις αεροφωτογραφίες, ενώ οι 
πιλότοι των ελικοπτέρων ασχολούνται µε την 
πυρόσβεση, τη διάσωση ατόµων που 
κινδυνεύουν, τις επείγουσες µεταφορές 

ασθενών κ.λπ. εκτέλεση ειδικής αποστολής, σε 
διάφορους εθνικούς ή διεθνείς προορισµούς. Πιο 
συγκεκριµένα, ο πιλότος παρουσιάζεται στην 
υπηρεσία του αρκετή ώρα πριν την απογείωση 
του αεροσκάφους και προετοιµάζει τo σχέδιο 
πτήσης στην Επιµελητεία Πτήσεων, όπως επίσης 
ελέγχει τις καιρικές συνθήκες στις περιοχές 
διαδροµής και προορισµού. Μετά την επιβίβαση 
των επιβατών απογειώνει το αεροσκάφος και 
εκτελεί το καθορισµένο δροµολόγιο, 
προσγειώνοντας το αεροσκάφος στον τόπο τού 
προορισµού. Μέσα στο αεροσκάφος ελέγχει την 
τεχνική του κατάσταση και την άψογη λειτουργία 
των κινητήρων και όλων των οργάνων 
πλοήγησης. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ο 
πιλότος παίρνει την πρόγνωση του καιρού, 

διαλέγει την πορεία, το ύψος και την ταχύτητα 
που θα εξασφαλίσουν την γρηγορότερη, 
οµαλότερη και ασφαλέστερη δυνατή πτήση. 
Συνήθως σ’ ένα αεροπλάνο οι πιλότοι είναι 
δύο. Ο πιο έµπειρος είναι ο κυβερνήτης που 
είναι επικεφαλής όλων των άλλων µελών του 
πληρώµατος. Ο δεύτερος πιλότος 
αναλαµβάνει την επικοινωνία µε τους 
πύργους ελέγχου, τον χειρισµό των οργάνων 
κ.ά. Στα µεγάλα αεροπλάνα υπάρχει και 
τρίτος πιλότος που βοηθάει τους άλλους δύο 
στην λειτουργία των διαφόρων οργάνων και 
συστηµάτων, κάνει µικρές επισκευές αν 

χρειαστεί και εντοπίζει άλλα αεροσκάφη. Η 
τεχνολογία βέβαια βοηθάει στο να µπορούν να 
γίνουν ασφαλείς οι πτήσεις µε δύο µόνο πιλότους. Ο 
εξοπλισµός που χρησιµοποιούν είναι τα διάφορα 
όργανα και αεροβοηθήµατα που βρίσκονται µέσα 
στον θάλαµο διακυβέρνησης του αεροσκάφους, 
όπως ραντάρ, οθόνες απεικόνισης στοιχείων, 
συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας και άλλα. 
Τα καθήκοντα των πιλότων της Πολεµικής 
Αεροπορίας είναι τα ίδια µε των πιλότων της 
Πολιτικής Αεροπορίας, επιπροσθέτως όµως 
εκπαιδεύονται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις µε 

συνεχείς ασκήσεις ικανότητας και πολεµικής 
ετοιµότητας, ιδιαίτερα οι πιλότοι 
βοµβαρδιστικών ή σκαφών αναγνώρισης και 
αναχαίτισης. Οι πιλότοι της πολεµικής 
αεροπορίας έχουν εκτός από το αλεξίπτωτο, 
ειδικό προσωπικό εξοπλισµό και ειδικές 
φόρµες πτήσης. 



Συνθήκες Εργασίας: 
Το επάγγελµα του πιλότου είναι ένα ιδιαίτερα 
απαιτητικό και επικίνδυνο επάγγελµα. Το άγχος, 
η ένταση, η σωµατική και η πνευµατική 
εγρήγορση για ασφαλή πτήση, αποτελούν 
σχεδόν καθηµερινές ψυχοσωµατικές καταστάσεις 
και ιδιαίτερα των πιλότων της πολεµικής 
αεροπορίας. Η απογείωση και η προσγείωση 
αποτελούν τις πλέον δύσκολες και επικίνδυνες 
στιγµές της πτήσης και απαιτούν στενή 
συνεργασία του κυβερνήτη, του συγκυβερνήτη 
και του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Οι καλές 
καιρικές συνθήκες καθιστούν την πτήση εύκολη, 

ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες και η κακή 
ορατότητα, υποχρεώνουν τους πιλότους να 
βασιστούν µόνο στα όργανα αεροπλοίας που 
διαθέτουν. 
Ο πιλότος εργάζεται στον κλειστό χώρο του 
πιλοτηρίου του αεροσκάφους, το δε ωράριο 
εργασίας του δεν είναι συγκεκριµένο και 
καθηµερινό και δεν έχει σταθερές ηµέρες 
αργίας. Ταξιδεύει πολύ συχνά τόσο στο 
εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, 

ενώ οι επικρατούσες συνθήκες κατά τη διάρκεια της 
πτήσης, η ατµοσφαιρική πίεση της καµπίνας, οι 
αυξοµειώσεις ύψους και θερµοκρασίας, οι συνεχείς 
κλιµατικές αλλαγές και οι διαφορές στην ώρα 
(ιδιαίτερα στις πτήσεις των µεγάλων αποστάσεων), 
επιβαρύνουν την υγεία τους, το λεγόµενο (jet-lag). Οι 
πιλότοι της πολεµικής αεροπορίας έχουν 
επιπρόσθετα δύσκολες βάρδιες και καθήκοντα 
καθώς εξασκούνται στο χειρισµό των όπλων και των 
εκρηκτικών που µεταφέρουν.  
Από την άλλη µεριά είναι µια εργασία που έχει 
ποικιλία δραστηριοτήτων, γιατί ένας πιλότος 
εκπαιδεύεται σ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του σε 
νέου τύπου αεροσκάφη και εκπαιδεύει νεότερους 
πιλότους. Οι πιλότοι των αερογραµµών πετούν 
συνήθως 80 ώρες το µήνα. Όταν εκτελούν διεθνείς 
πτήσεις και διανυκτερεύουν στο εξωτερικό η εταιρεία 

που εργάζεται καλύπτει τα έξοδα τους. Οι πιλότοι 
δεν δουλεύουν όλο το χρόνο, επειδή η σύµβαση 
εργασίας τους προβλέπει την τµηµατική χορήγηση 
άδειας 3 ή 4 φορές το χρόνο. Οι αποδοχές τους 
είναι υψηλές, ενώ απολαµβάνουν και ορισµένα 
άλλα προνόµια, όπως δωρεάν εισιτήρια, 
δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσµο µε ειδικά 
προγράµµατα που εφαρµόζουν οι αεροπορικές 
εταιρίες, επιδόµατα, εκτός έδρας αποζηµίωση και 
άλλα. 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και 
Ικανότητες: 
Ο πιλότος, πρέπει να έχει συµπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας του, να έχει άριστη ψυχική και 
σωµατική υγεία, οξύτατη όραση και ακοή, καλή 
σωµατική διάπλαση και ανάστηµα. Παράλληλα δε, 
τα µαθηµατικά, τα τεχνολογικά, τα επιστηµονικά 
ενδιαφέροντα, και τα υψηλά τεχνικά προσόντα, οι 
ηγετικές ικανότητες, η υπευθυνότητα, η πειθαρχία, 
η συνέπεια, τα γρήγορα αντανακλαστικά, η 
ικανότητα συγκέντρωσης, η ετοιµότητα, η 
ψυχραιµία, η ψυχοσυναισθηµατική σταθερότητα, η 
ηρεµία, η εµπιστοσύνη στον εαυτό του, το θάρρος, 

η αποφασιστικότητα και η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, αποτελούν βασικά 
στοιχεία της προσωπικότητας, εκείνου 
που θέλει να γίνει πιλότος. Ακόµη δε, 
πρέπει να διαθέτει πολύ καλή 
υπολογιστική ικανότητα, αντίληψη του 
χώρου, του χρόνου και των αποστάσεων 
και να µπορεί να εκφράζεται µε ακρίβεια 
και καθαρότητα γιατί µια παρερµηνεία των 
εντολών του ελεγκτή εναέριας 
κυκλοφορίας του αεροδροµίου µπορεί να 
έχει ολέθρια αποτελέσµατα.  

Σπουδές: 
Για να γίνει κάποιος πιλότος, πρέπει να φοιτήσει και 
να εκπαιδευτεί στο Τµήµα Ιπταµένων της 
Στρατιωτικής Σχολής Ικάρων (ΣΙ), όπου η φοίτηση 
είναι 4 χρόνια και εκπαιδεύεται στην διακυβέρνηση 
των πολεµικών αεροσκαφών, σε στρατιωτικά 
καθήκοντα και στη χρήση όπλων. Η µεταπήδηση των 
πιλότων της Πολεµικής Αεροπορίας στην Πολιτική 
Αεροπορία, αποτελούσε συνήθη πρακτική, αφού 
υπηρετούσαν υποχρεωτικά 12 χρόνια στην Πολεµική 
Αεροπορία. Το 1988 αυτή η µεταπήδηση 
καταργήθηκε αλλά παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να 
γίνονται ορισµένες εξαιρέσεις. 
Σπουδές και εκπαίδευση στο επάγγελµα του 

πιλότου, µπορούν να γίνουν επίσης στη Σχολή 
Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.Π.Ο.Α) και στη Σχολή 
Επαγγελµατιών Χειριστών Ολυµπιακής 
Αεροπλοίας (Σ.Ε.Χ.Ο.Α), αφού βέβαια ο 
ενδιαφερόµενος υποψήφιος περάσει πρώτα από 
ειδικές ιατρικές εξετάσεις, που πιστοποιούν ότι είναι 
κατάλληλος για το επάγγελµα αυτό, τόσο 
σωµατικά, όσο και ψυχολογικά. Στη συνέχεια, 
πρέπει να αποκτήσει µε τη σειρά τα εξής πτυχία:  
1. Μονοκινητήριου (Private)  
` Ελλάδα και να αποκτήσουν Πτυχίο Χειριστού 
Ιδιωτικών Αεροσκαφών, όπως προβλέπεται από 
την Υ.Π.Α. βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για 
τα Ιδιωτικά πτυχία Χειριστών Αεροσκαφών & 



 

Ελικοπτέρων καθώς και τις εκπαιδεύσεις για 
Ικανότητες Πτήσεων µε όργανα (Ι.Ρ.Κ.), 
Πολυκινητήριων και Νυκτερινών Πτήσεων. 
Οι ενδιαφερόµενοι για το επάγγελµα του πιλότου 
µπορούν να φοιτήσουν και να εκπαιδευτούν σε 
σχολές του εξωτερικού π.χ Αγγλία, Αµερική, 
Γερµανία και αλλού. 
Στην Αγγλία υπάρχουν δύο σχολές που 
εκπαιδεύουν πιλότους: 1) Oxford Training School 
2) Air Service Training-Perth 

Η πρώτη δέχεται περίπου 250 σπουδαστές το 
χρόνο. Απ’ αυτούς οι 25 περίπου είναι 
Βρετανοί και οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Η 
φοίτηση διαρκεί 12 µήνες και το κόστος είναι 
περίπου 35.000 λίρες το χρόνο, ενώ η 
δεύτερη δέχεται 50-70 σπουδαστές και απ’ 
αυτούς µόνο 5-6 είναι βρετανοί. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να έχουν 5 Ο-levels/O που 
περιλαµβάνουν Μαθηµατικά, Αγγλικά και 
Φυσική ή δίπλωµα Μαθηµατικού ή Φυσικού. 
Γίνεται επίσης και σχολαστική ιατρική 
εξέταση. Στην Αµερική υπάρχουν 1225 

σχολές αναγνωρισµένες από την 
Federal Aviation Administration (FΑΑ) 
στις οποίες περιλαµβάνονται και µερικά 
πανεπιστήµια. 
Το δίπλωµα που παίρνουν οι απόφοιτοι 
δεν αρκεί για να γίνουν πιλότοι στην 
πολιτική αεροπορία. Πρέπει να έχουν 
ορισµένες ώρες πτήσης, ν’ αποκτήσουν 
εµπειρία µε διάφορα αεροσκάφη και να 
συνδυάσουν και εξάσκηση στο έδαφος 
µε simulators. Συνήθως αρχίζουν σαν 
συγκυβερνήτες και ελέγχονται συνεχώς 
µέχρι να κριθούν κατάλληλοι για 
κυβερνήτες. 
Υποχρεωτική είναι η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας και χρήσιµη η γνώση 
και άλλων ξένων γλωσσών. 


