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Οι Σχολές  

ZΗTA  

παρέχουν  
αναγνωρισμένο 

κρατικό και  
Ευρωπαϊκό  

πτυχίο 
στην ειδικότητα  

του Τεχνικού  
Μηχανοσυνθέτου 

Αεροσκαφών. 
 

Οι εγκαταστάσεις 
βρίσκονται στην 

Κρήτη - στα Χανιά - 
δίπλα στην 115  
Πτέρυγα Μάχης  

της Πολεμικής μας 
Αεροπορίας όπου 
ήδη 80 απόφοιτοί 
μας είναι στελέχη. 

 
Στις σχολές ZHTA  

εμπιστευόμαστε τους νέους. 
 Αυτός είναι ο λόγος  

που είμαστε δίπλα τους  
για ένα καλύτερο αύριο 



Επίλεξα σχολές ΖΗΤΑ γιατί είναι  
οι μόνες που δίνουν κρατικό πτυχίο.

Στις σχολές ΖΗΤΑ ξεκινάμε 
μαζί αύριο στη δουλειά μας...  ...θα είμαστε μαζί

Ηρθα από τη Κω στα Χανιά για να γίνω μηχανικός 
αεροσκαφών στη σχολες ΖΗΤΑ.  

Από μικρός ήθελα να είναι η ζωή μου ένα ταξίδι

Οι καθηγητές μου στη σχολή ξέρουν. Θα γίνω μηχανικός Αεροσκαφών.

Για να γίνεις μηχανικός αεροσκαφών 
πρέπει να πιστεύεις στην ομαδικότητα.

Την επαγγελματική μου σταδιοδρομία 
την εμπιστεύτηκα στη σχολή ΖΗΤΑ 

Στόχος μου είναι η πολεμική αεροπορία. Από μικρή ηλικία ήξερα τι θέλω να γίνω. 
Μηχανικός αεροσκαφων στην πολεμικη 

αεροπορία και γι αυτό επέλεξα σχολές ΖΗΤΑ 
επειδή ξέρουν καλά το αντικείμενο 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 
 

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  
ΠΤΥΧΙΟ Part 66 ΣΠΟΥΔΑΖΩΝΤΑΣ ΣΤΑ 

ΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΖΗΤΑ. 
 

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΤΥ-
ΧΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΖΗΤΑ ΜΕ 
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (part 147) 
IKAROS ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. 
 

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ 
 ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  
ΖΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  

ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΤΥΧΙΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ  
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. 

 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
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B2
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✓ 
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✓ 
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✓
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✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
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✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

B1

B1 + 7.4 at B2
8 - Com 

9A - Com 
10 - Com

MODULES FOR B1/B2 With Highest Levels



Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΛΟΓΙΚΗ 
 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ  

ΖΗΤΑ

α μαθημ́ατα που ανα-
φερ́ονται στην ειδι-
κοτ́ητα του μηχανι-
κου ́ αεροσκαφων́ 
διν́ουν την δυνατοτ́η-
τα στους μαθητες́ να 
αποκτησ́ουν τεχνικες́ 
γνωσ́εις γυρ́ω απο ́το 
αεροσκαφ́ος. Η ε-
φαρμογη ́ αυτων́ των 
γνωσ́εων στην Σχολη ́
μας, τοσ́ο σε πρακτι-
κο ́οσ́ο και σε θεωρη-
τικο ́ επιπ́εδο, αποτε-

λει ́ προκ́ληση που συντελει ́ και 
βελτιων́ει την εκπαιδ́ευση των μα-
θητων́ μας, σε συνδυασμο ́ με το 
γεγονος́ οτ́ι οι εκπαιδευτες́ που δι-
δάσκουν στα εκπαιδευτηρ́ια μας 
ειν́αι εν ενεργειά αξιωματικοι ́ μη-
χανικοι ́ αεροσκαφων́ της Πολεμι-

κης́ Αεροποριάς, προσομοι-

ων́οντας το επαγγελματικο ́ περι-
βάλλον μεσ́ω της γνωσ́ης και της 
εμπειριάς του διδακτικου ́ προσω-
πικου.́ Στρατηγικη ́ της πολυετους́ 
εμπειριάς της σχολης́ μας στην ει-
δικοτ́ητα του μηχανικου ́αεροσκα-
φων́ ειν́αι η αποφοιτ́ηση μαθητων́ 
με τεχνική άποψη και αντιλ́ηψη 
καθως́ και η ικανοτ́ητα της αξιο-
ποιήσης πληροφοριων́ απο ́οποια-
δήποτε σχετικη ́ πηγη,́ καθι-
στων́τας τους ετ́οιμους να απορ-
ροφηθουν́ απο ́ την αγορα ́ εργα-
σιάς που ειν́αι κυριώς η Πολεμικη ́
Αεροποριά μεσ́ω του διαγωνισμου ́
ΕΠΟΠ. Ηδ́η 80 αποφ́οιτοι ́ μας 
ειν́αι στελεχ́η, ως υπαξιωματικοι,́ 
στην 115 Πτερ́υγα Μαχ́ης της Πο-

λεμικης́ μας Αεροποριάς που ε-
δρευέι στη Σουδ́α Χανιών. 

Στα πλαισ́ια αναζητ́ησης καινο-
τομ́ων ιδεων́ εκπαιδ́ευσης και με 
την βοηθ́εια της τεχνολογιάς, ε-
φαρμοζ́ουμε μετα ́ απο ́ το τελ́ος 
καθ́ε κεφαλαιόυ και προβαλ́ουμε 
δραματοποιημεν́α ντοκιμαντερ́ διε-
ρευνησ́εων πραγματικων́ αεροπο-
ρικων́ ατυχηματ́ων, σχετικες́ καθ́ε 
φορα ́με τα συγκεκριμεν́α η ́περισ-
σότερα συστημ́ατα τα οποιά και 

εχ́ουν διδαχθει.́ Μετα ́

την προβολη ́ του συμ-
βαν́τος και αφου ́έχουν δοθει ́ολ́ες 
οι απαραιτ́ητες πληροφοριές που 
αφορουν́ το ατυχ́ημα, η προβολη ́
σταματα ́και οι μαθητες́ καλουν́ται 
να εφαρμοσ́ουν συνδυαστικα ́ τις 
γνωσ́εις τους ωσ́τε να καταληξ́ουν 
οσ́ο το δυνατον́ γιν́εται στα συμπε-
ρασ́ματα των αιτιων́ προκ́λησης 
του ατυχημ́ατος. Ειτ́ε μεμονωμεν́α 
ειτ́ε σε ομαδ́ες, καταθετ́ουν εγ-
γραφ́ως τις τοποθετησ́εις τους οι 
οποιές αξιολογουν́ται και συζη-
τουν́ται καθ́ε μιά ξεχωριστα.́ Η συ-
νεχ́εια της προβολης́ ,η οποιά και 
αναλυέι τα αιτ́ια και τις συνθηκ́ες 
του ατυχημ́ατος, αποκαλυπ́τει τα 
ασφαλη ́συμπερασ́ματα που προ-
ερ́χονται απο ́την ομαδ́α διερευν́η-
σης. Ετ́σι η καθ́ε ομαδ́α η ́ ο καθ́ε 
μαθητης́ διαπιστων́ει κατα ́ ποσ́ο 
αξιολογ́ησε σωστα ́ καθ́ε σχετικη ́
πληροφοριά και ποσ́ο παρατηρη-
τικοι ́ ητ́αν σε μικρες́ λεπτομερ́ειες 

που καθοριζ́ουν η ́ ανατρεπ́ουν 
πολλες́ φορες́ το αποτελ́εσμα. 

Μια σημαντικη ́ παραμ́ετρος 
στην εκπαιδ́ευση των μαθητων́ 
μας ειν́αι η απαιτ́ηση για δημιουρ-
γιά συνδυαστικης́ και τεχνικης́ λο-
γικης́. Θα μπορουσ́αμε λοιπον́ να 
δωσ́ουμε τον ορισμο ́''τεχνικη ́νοο-
τροπιά σκεψ́ης'' Αυτο ́ χρειαζ́εται 
να καλλιεργηθει ́ απο ́ τα πρωτ́α 
κιολ́ας μαθημ́ατα οπ́ως και να 
τους γιν́ει κτημ́α η θεσ́η και ο σκο-
πος́ της επιλογης́ του συγκεκρι-
μεν́ου επαγγελ́ματος. Ειν́αι αρκετα ́
δυσ́κολο μα ταυτοχ́ρονα προκλητι-

κο ́ η γαλουχ́ηση του επαγγελ-

ματισμου ́ σε τόσο νεαρες́ ηλι-
κιές . Επισ́ης χρειαζοτ́αν μια καλη ́
προετοιμασιά απο ́το εμπλεκομ́ενο 
(στρατιωτικο)́ εκπαιδευτικο ́ προ-
σωπικο ́ωσ́τε να ειν́αι ικανο ́να πα-
ρουσιασ́ει, να αξιολογησ́ει, μα πε-
ρισσοτ́ερο να εξηγησ́ει και να προ-
σαρμοσ́ει εν́α πραγματικο ́γεγονος́ 
στην διδακτεά υλ́η. Ως βοηθ́ημα 
χρησιμοποιουμ́ε συχνα ́ εν́αν εξο-
μοιωτη ́πτησ́εων ''flight simulator'' 
εγκατεστημεν́ο στον υπολογιστη ́
της ταξ́ης το οποιό προβαλ́λεται 
σε οθον́η μεγαλ́ων διαστασ́εων. 
Ετ́σι διν́εται η ευκαιριά στους μα-
θητες́ να ορισ́ουν δεδομεν́α και να 
προσαρμοσ́ουν διαφ́ορες συν-
θηκ́ες οπ́ως καιρος́ , ύψος , τα-
χυτ́ητες , μορφολογιά εδαφ́ους και 
αλ́λα ωσ́τε να καταγραφ́ουν την 
συμπεριφορα ́του αεροσκαφ́ους σ 
αυτες́. 

Επισ́ης, χρησιμοποιουμ́ε στο 
σχολικο ́μας εργαστηρ́ιο λογισμικο ́
της αμερικαν́ικης εταιρειάς Angle 
of Attack για να παρουσιασ́ουμε 
στους μαθητες́ μας την πραγματι-
κη ́ λειτουργιά των συστηματ́ων 

ΤΤ



των αεροσκαφων́ (ελεγ́χου, 
πλοηγ́ησης, επικοινωνιων́, κινη-
τήρα κτλ) τυπ́ου Boeing 737 και 
Boeing 777, διν́οντας τους τη δυνα-
τοτ́ητα να προσομοιασ́ουν στο μελ-
λοντικο ́εργασιακο ́περιβαλ́λον. 

Οι παραπαν́ω μεθ́οδοι απεδ́ειξαν 
πως λειτουργουν́ ευεργετικα ́ τοσ́ο 
στην κατανοήση της ασφαλους́ λει-
τουργιάς των συστηματ́ων οσ́ο και 
στην ικανοτ́ητα του συνδυασμου ́
γνωσ́εων και πληροφοριων́ για σω-
στη ́ επιχειρηματολογιά. Απεδ́ειξε 
πως η διδακτεά υλ́η αποτελει ́ θε-
μελ́ιο λιθ́ο για το σπουδαιό και 
υπευθ́υνο επαγ́γελμα 

του μηχανικου ́ αεροσκαφων́, οτ́αν 
αυτη ́ εφαρμοζ́εται περ́α απο ́ τις 
στερεοτ́υπες μεθοδ́ους διδασκα-
λιάς με προσομοιώση πραγματι-
κων́ συνθηκων́ λειτουργιάς και 
χρησ́ης του αεροσκαφ́ους. 

Επιπροσ́θετα, διν́ουμε εμ́φαση 
στην εφαρμογη ́ της θεωριάς στην 
πραξ́η. Στο 1ο ετ́ος επισκευαζ́ουν 
εν́α άχρηστο κινητηρ́α αυτοκι-
νητ́ου διν́οντας́ του «ζωη»́ καθι-
στων́τας τον πληρ́ως λειτουργικο.́ 
Στο 2ο ετ́ος, λαμβαν́οντας υποψ́η 
το γεγονος́ οτ́ι οι μαθητες́ δεν εχ́ουν 
προτ́ερη εμπειριά στην εφαρμογη ́
των γνωσ́εων που θα αποκτησ́ουν 
σε μαθημ́ατα οπ́ως οι αρχες́ αερο-
δυναμικης́, δημιουργησ́αμε αερο-
σηρ́αγγα (ιδιο-κατασκευη)́ υπο ́
κλιμ́ακα με απλα ́ μεσ́α του εμπο-
ριόυ. Η λειτουργιά της εδ́ωσε την 
δυνατοτ́ητα τοσ́ο στους μαθητες́ 
οσ́ο και στους εκπαιδευτες́ να πα-
ρατηρησ́ουν και να αναλυσ́ουν 
ολ́ες τις εν́νοιες (απωλ́εια στηρ́ιξης, 
οριακο ́στρωμ́α, γωνιά προσβολης́) 
που οφειλ́ει να γνωριζ́ει εν́ας μηχα-
νικος́ αεροσκαφων́ για το αερο-

πλαν́ο κατα ́ τη διαρ́κεια της 
πτησ́ης. 

Προχωρων́τας μπροστα ́με στοχ́ο 
την ουσιαστικοτ́ερη εφαρμογη ́ της 
θεωριάς προς οφ́ελος των μαθη-
των́ μας, δωσ́αμε την δυνατοτ́ητα 
στους μαθητες́ να πραγματοποι-
ησ́ουν πτησ́εις μαζι ́με τους εκπαι-
δευτες́, με τετραθεσ́ια μονοκινη-
τηρ́ια αεροπλαν́α (με Diamond DA-
40, Cessna C172R και με 

Piper PA200R) 
στα αεροδρομ́ια των Χα-
νιών και του Ηρακλειόυ. Αυτο ́απο-
τελει ́την κορυφ́ωση ενος́ αληθινου ́
βιωματικου ́ εργαστηριακου ́ μα-
θημ́ατος. Το γεγονος́ οτ́ι εν́ας μαθη-
της́ μπορει ́ να παρατηρησ́ει τον 
τροπ́ο που εκτελειτ́αι μια προ 
πτησ́εως η ́ μετα ́ πτησ́εως επιθε-
ωρ́ηση, η δυνατοτ́ητα να συμμε-
τεχ́ει στις διαδικασιές εξυπηρετ́η-
σης ,εκκιν́ησης η ́κρατ́ησης του κι-
νητηρ́α, ειν́αι γνωσ́εις και εμπειριές 
που χαρασ́σονται ανεξιτ́ηλα στο 
μυαλο ́του. Η συμπεριφορα ́του αε-

ροπλαν́ου στην φασ́η της απογειώ-
σης , των ελιγμων́ και της προ-
σγειώσης θεωρησ́αμε οτ́ι θα γιν́ουν 
κατανοητες́ απο ́τους μαθητες́ μας 
ευκολοτ́ερα αν βρεθουν́ μεσ́α στο 
πιλοτηρ́ιο διπ́λα σε εμ́πειρους πι-
λοτ́ους. Οι μαθητες́ αγγιξ́ανε μο-
χλους́, διακοπ́τες, χειριστηρ́ια. 
Ακ́ουσαν τον θορ́υβο του κινητηρ́α 
οτ́αν προσπαθει ́να οδηγησ́ει το αε-
ροπλαν́ο στο φυσικο ́ του περι-
βαλ́λον. Εν́ιωσαν την αλλαγη ́ στην 
επιταχ́υνση της βαρυτ́ητας καθως́ 
το αεροσκαφ́ος κινειτ́αι γυρ́ω απο ́
καθ́ε αξ́ονας περιστροφης́ του. 

Στο τελ́ος της εκπαιδευτικης́ χρο-
νιας́ εχ́ει υιοθετηθει ́με μεγαλ́η επι-
τυχιά επι ́σειρα ́ετων́ ο θεσμος́ της 
τελικης́ παρουσιάσης – αξιο-
λογ́ησης εργασιάς 

των τε-
λειοφ́οιτων ως α-
ναδ́ραση παν́ω στις πληροφο-
ριές, γνωσ́εις και εμπειριές που α-
πεκ́τησαν μεσ́ω των παραπαν́ω με-
θόδων. Η παρουσιάση αυτη ́γιν́εται 
στους εκπαιδευτικους́ τους, σε 
αλ́λους αξιωματικους́ της 115 ΠΜ 
και οικειά προσ́ωπα (συγγενεις́ και 
φιλ́ους) προσφερ́οντας εν́τονα το 
αισ́θημα της δημιουργικοτ́ητας.



ι σχολές μας μας έ-
χουν μακρά διαδρο-
μή και παράδοση στο 
εκπαιδευτικό γίγνε-
σθαι της Κρήτης. 
Το 1974 ιδρύονται 

αρχικά από τον 
Κων/νο Θεοδωρό-
πουλο Επαγγελματι-
κές Σχολές δευτερο-
βάθμιου επιπέδου 

στην Κρήτη με την ονομα-
σία ΖΗΤΑ, έχοντας ως στό-
χο την παροχή υψηλού ε-
πιπέδου επαγγελματική 
κατάρτιση σ’ ένα ευρύ φά-
σμα ειδικοτήτων. Η αντα-
πόκριση ήταν άμεση και ο 
αριθμός των μαθητών τρία 
χρόνια αργότερα έφτασε 
τους 450. 
Το 1994, χρονιά που η επί-

σημη πολιτεία δημιουργεί 
μια νέα βαθμίδα εκπαίδευ-
σης μεταδευτεροβάθμιου 
επιπέδου, ιδρύεται και λει-
τουργεί και Ινστιτούτο Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ), προσφέροντας εξειδι-
κευμένη κατάρτιση σε διά-
φορους επαγγελματικούς 
τομείς, στοχεύοντας στη 
δημιουργία στελεχών με 
γνώσεις και δεξιότητες, ώ-
στε να είναι ανταγωνιστι-
κοί στην αγορά εργασίας. 
Ήδη, Σχολές και ΙΕΚ αριθ-
μούν τους 30 συνεργάτες 
(εκπαιδευτικοί και διοικητι-
κό προσωπικό) ενώ οι μα-
θητές προέρχονται πλέον 
απ’ όλη την Κρήτη. 

Aποψις αιθούσης διδασκαλίας

Mαθηταί εργαζόμενοι επί έλικος αεροσκαφών

Από τα πρώτα διαφημιστικά μας

ΟΟ



ΙΣΤΟΡΙΑ

Mαθηταί εργαζόμενοι επί κινητήρος JET

... συνεχίζουμε την ιστορία μας στο αύριοMαθητής εργαζόμενος επί του περιβλήμα-
τος αεροσυμπιεστού. Mαθητής εργαζόμενος επί  

αεροσυμπιεστού αεροσκαφών JET

Μαθηταί εργαζόμενοι 
επί αεροσυμπιεστού  

αεροσκαφών



Χορήγηση άδειας 

Χορήγηση άδειας σε 10 επαγγέλματα 
μηχανοτεχνίτη, χωρίς εξετάσεις.

Aεροπορική Aγορά 

Απογείωση της αεροπορικής αγοράς 
στα 15 τρισ. δολ.

Διπλασιασμός Μεταφοράς 

Πρόβλεψη από την ΙΑΤΑ για διπλα-
σιασμό της επιβατικής αεροπορικής 
μεταφοράς επιβατών το 2036 στα 7,8 
ΔΙΣ επιβάτες παγκοσμίως.

Επαγγελματική Aποκατάσταση 

Δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εται-
ρίες. Ισχυρή επαγγελματική αποκατάσταση 
έως το 2035, σύμφωνα με την Boeing. 
  • Προσλήψεις στην Αστυνομία 
  • Προσλήψεις στην Goldair Handling

Πρόσληψη στην ΠΑ 

Πρόσληψη στην Πολεμική Αεροπορία ως μόνιμος 
Υπαξιωματικός, ΕΠΟΠ. Υψηλό το ποσοστό απορ-
ρόφησης των μηχανικών μας στην Πολεμική Αε-
ροπορία προσεγγίζοντας ακόμα και το 80%. 

Βασικά Μαθήματα 
 
Τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικό-

τητα του μηχανικού αεροσκαφών δίνουν την 
δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν τε-
χνικές γνώσεις γύρω από το αεροσκάφος. Τα 
βασικά μαθήματα της ειδικότητας Μηχανο-
συνθετών Αεροσκαφών που διδάσκονται πε-
ριλαμβάνουν: 

Μηχανολογικό 
Εργαστήριο 

 

Σχέδιο 
  

Αεροδυναμική 
  

Μηχανική 
Πτήσης 

Τεχνολογία 
Αεροσκαφών 

Κινητήρες 
Αεροσκαφών 

Ηλεκτρικά  
Συστήματα 

Αεροσκαφών 

Συστήματα 
Επικοινωνιών

Σύγχρονα  
εξοπλισμένα  
Εργαστήρια

Αεροστρόβιλους 
Κινητήρες 

Εμβολοφόρους 
Κινητήρες 

Έλικες 
  

Επιφάνειες 
Ελέγχου 

 
Εξαρτήματα 
Αεροσκαφών 

 
Όργανα 

Αεροσκαφών 
Πτέρυγες 

Αεροσκαφών

5 Ισχυρές προοπτικές απορρόφησης  
των μηχανικών μας στην Πολιτική  

και Πολεμική Αεροπορία: 

ΛΟΓΟΙ για να ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ στη ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ των σχολών ΖΗΤΑ
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