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Καβάλα, 13/04/2016 
 

Δελτίο Τύπου 

Τα τελευταία δέκα χρόνια η Egnatia Aviation, Σχολή Εκπαίδευσης Πιλότων Αερογραμμών, 
στέκεται αρωγός σε κάθε υποψήφιο επαγγελματία πιλότο.  Απο το 2006 μέχρι σήμερα έχουμε 
εκπαιδεύσει πάνω απο 1.200 πιλότους οι οποίοι εργάζονται σήμερα στις μεγαλύτερες εταιρίες 
του κόσμου (Qatar Airways, Air Arabia, RyanAir, Aegean Airlines, Olympic Air κ.α.). Με συνέπεια 
και επαγγελματισμό προσπαθούμε να διδάξουμε ανθρώπους με όρεξη και αγάπη για την 
αεροπορία. Στόχος μας είναι όχι απλά να εκπαιδεύσουμε υποψήφιους πιλότους αλλά και να 
διαμορφώσουμε προσωπικότητες ικανές να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες απαιτήσεις του 
επαγγέλματος.  

Η πορεία της εταιρίας άρχισε να διαγράφεται πρίν απο δέκα χρόνια και σήμερα καταφέραμε να 
συγκαταλεγόμαστε στη λίστα με τις 5 καλύτερες σχολές εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων της 
Ευρώπης. Θέλοντας να γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια λειτουργίας της σχολής και κατανοώντας την 
δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας προκυρρήσουμε την χορήγηση δύο υποτροφιών 
πλήρους φοίτησης σε δύο υποψήφιους πιλότους.  Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε ανθρώπους 
που έχουν όνειρο ζωής την αεροπορία και προέρχονται απο οικογένειες με χαμηλό οικονομικό 
και κοινωνικό υπόβαθρο.  

Η υποτροφία αφορά στο πρόγραμμα Ikaros-Integrated, αξίας 73.800 €. Το Ikaros-Ιntegrated είναι 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων αερογραμμών, και 
περιλαμβάνει όλες τις πτήσεις, θεωρητική εκπαίδευση και εξετάσεις που χρειάζεται ο υποψήφιος 
για να αποκτήσει το επαγγελματικό πτυχίο πιλότου με εξειδίκευση σε πολυκινήτηρια αεροσκάφη 
και πτήση με χρήση οργάνων. Πέραν των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων η εταιρία θα 
παράσχει στους επιλεχθέντες διαμονή, μεταφορά απο και πρός το αεροδρόμιο και μηνιαίο 
επίδομα για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Η συνολική αξία των υποτροφιών 
ξεπερνά το ποσό των 160.000€. 

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 18/04/2016 στις 12:00 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την 
Τρίτη, 31/05/2016 στις 23:59 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τη 
ηλεκτρονική μας διεύθυνση: http://www.egnatia-aviation.aero. 
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