AIRPORT OPERATIONS
Ξεκινώντας μια καριέρα και για αυτούς που επιθυμούν να επεκτείνουν τις
ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους στα Αεροδρόμια;
Πάρτε τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να επιτύχετε.
Τι θα μάθετε ? Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα έχετε τις δεξιότητες για να:





Γνωρίστε την ιστορία της πολιτικής αεροπορίας και να κατανοήστε τον ρόλο που παίζουν τα αεροδρόμια στην
Παγκόσμια αλλά και την Τοπική οικονομία.
Ανακαλύψτε τους μελλοντικούς σας πελάτες του αερολιμένα και τους συνεργάτες σας.
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις πολλαπλές λειτουργικές και επιχειρησιακές λειτουργίες των
αεροδρομίων.
Να αποκτήσουν τα εργαλεία για να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο περιβάλλοντα χώρο
του Αεροδρομίου.

Διάρκεια: 2,5 ώρες για την εξέταση
Προτεινόμενο επίπεδο: Αρχικό και Επαγγελματική προϋπηρεσία
Βασικά θέματα






Επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου.
Διάσωσης και Πυροσβεστικά μέσα και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης των Αεροδρομίων.
Θέματα αεροδρόμιο και προκλήσεις.
Το μέλλον των αεροδρομίων.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Περιεχόμενα μαθήματος (pdf): http://www.iata.org/training/courses/Documents/apt-ops-2nd-toc.pdf
Σε ποιους απευθύνεται




Πρόσφατα διορισθείς προσωπικό του αεροδρομίου.
Προσωπικό της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και αεροπορικής βιομηχανίας
Οι νεοεισερχόμενοι στην Αεροπορική βιομηχανία για Εργασία σε Αεροδρόμιο

CLASSROOM COURSES


E-LEARNING COURSES

Location Athens : Airport Operations
(EUR2100.00)





Location Thessaloniki : Airport Operations
(EUR2600.00)



Airport Operations + University HARVARD
(EUR3600.00)

Family Name:



Airport Operations (EUR2600.00)

Airport Operations + University HARVARD
(EUR3600.00)

Mr.  Mrs.  Ms. 

First Name:

Mailing/Shipping Address:
City/State:

Country:

Postal Code:
Fax Number

Telephone Number (Mandatory)
Country Code:

City Code:

City Code:

No.:

E-mail (please print):

No.:

Mobile phone:

Settlement of course fees. All fees are non-refundable/non-transferable and are subject to change without prior
notice.Those paying by credit card and bank transfer may fax (+30 2310 279 690) their application form.
Course Code

METHODS OF PAYMENT:
 EUROCARD/MASTERCARD

Course Fee:

Cardholder's name:

Taxes:

Card no.:

(Canadian residents
only) Please include
applicable GST and
PST.

Expiry date:

MONTH:

 VISA

YEAR:

Signature/date:

BEN: ATC IATA TRAINING LTD
IBAN: MT11STBA19116000200050762858756
Bank: SATABANK P.L.C.
BIC/SWIFT: STBAMTMT
Reference line: 50762858756

Total:

IMPORTANT NOTICE
Your application will be processed following receipt and clearance of your payment by A .T .C back in Greece. From the date of this payment clearance,
please allow 4-6 weeks for delivery of kit.The amount for kit and registration fee are NON-refundable.

Date: ___________

Signature:___________________________________________

AIRLINE TRAINING CENTER

For on-line registration: http://atc.com.gr/en/line-registration

