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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, … 

C 

Σχέδιο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. …/… ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της […] 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… της Επιτροπής σχετικά με τη 

θέσπιση λεπτομερών εκτελεστικών κανόνων για την καλή φυσική κατάσταση των 

υπαλλήλων της πολιτικής αεροπορίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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Σχέδιο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. …/… ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της […] 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… της Επιτροπής σχετικά με τη 

θέσπιση λεπτομερών εκτελεστικών κανόνων για την καλή φυσική κατάσταση των 

υπαλλήλων της πολιτικής αεροπορίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής 

αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς 

και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (
2
), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 6, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 είναι η εγκαθίδρυση και διατήρηση 

υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην 

Ευρώπη. Ο εν λόγω κανονισμός παρέχει τα μέσα για την επίτευξη του ως άνω στόχου 

και άλλων στόχων στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. 

(2) Οι χειριστές που ενέχονται στη λειτουργία ορισμένων αεροσκαφών πρέπει να 

συμμορφώνονται προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Σύμφωνα με τον εν λόγω 

κανονισμό, εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούν βασικές απαιτήσεις καλής φυσικής 

κατάστασης, πρέπει να εκδίδεται στους χειριστές ιατρικό πιστοποιητικό. 

(3) Οι αεροϊατρικοί εξεταστές που είναι υπεύθυνοι να αξιολογούν την καλή φυσική 

κατάσταση των χειριστών πρέπει επίσης να πιστοποιούνται, εφόσον διαπιστώνεται ότι 

πληρούν τις βασικές απαιτήσεις. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 

προβλέπει τη δυνατότητα ιατροί γενικής ιατρικής να ενεργούν ως αεροϊατρικοί 

εξεταστές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο. 

(4) Τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που ενέχονται στη λειτουργία ορισμένων 

αεροσκαφών πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις που 

ορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Σύμφωνα με τον 
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εν λόγω κανονισμό, τα πληρώματα θαλάμου επιβατών πρέπει να εξετάζονται 

περιοδικά ώστε να διαπιστώνεται ότι διαθέτουν την καλή φυσική κατάσταση που 

απαιτείται προκειμένου να ασκούν με ασφάλεια τα καθήκοντα ασφαλείας που τους 

ανατίθενται. Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται μέσω κατάλληλης αξιολόγησης 

βασισμένης στη βέλτιστη αεροϊατρική πρακτική. 

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 απαιτεί από την Επιτροπή να θεσπίσει τους 

αναγκαίους εκτελεστικούς κανόνες για τη βεβαίωση των πληρωμάτων θαλάμου 

επιβατών και την πιστοποίηση των χειριστών, καθώς και των προσώπων που 

ενέχονται στην εκπαίδευση, στη δοκιμή ή στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της καλής 

φυσικής τους κατάστασης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/.. θέσπισε τους εν λόγω 

εκτελεστικούς κανόνες, με εξαίρεση εκείνους που σχετίζονται με τις ιατρικές 

απαιτήσεις για τους χειριστές και τα πληρώματα θαλάμου επιβατών. Επομένως, ο 

παρών κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/.. με σκοπό τη 

συμπερίληψη των πτυχών αυτών. 

(6) Είναι απαραίτητο να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στον αεροναυτικό κλάδο και στις 

διοικήσεις των κρατών μελών για να προσαρμοσθούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, 

ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να εκδώσουν συγκεκριμένους τύπους ιατρικών 

πιστοποιητικών που δεν καλύπτονται από τις «JAR» και να αναγνωρίσουν, υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, το κύρος ιατρικών πιστοποιητικών που εκδόθηκαν και 

αεροϊατρικών αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. 

(7) Για να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση και το υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο 

ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, οι εκτελεστικοί κανόνες πρέπει να 

απηχούν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και τις βέλτιστες αεροϊατρικές 

πρακτικές. Επομένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές απαιτήσεις και οι 

διοικητικές διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής 

Αεροπορίας (στο εξής, ΔΟΠΑ) και τον ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αρχών Πολιτικής 

Αεροπορίας έως την 30ή Ιουνίου 2009, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά 

το ειδικό εθνικό περιβάλλον. 

(8) Ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και τους υπέβαλε υπό μορφή 

γνώμης στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 216/2008. 

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της 

επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

216/2008, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/.. της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής: 

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

«Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για: 
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1. τις διάφορες ικανότητες για τις άδειες των χειριστών, τις προϋποθέσεις για 

την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή 

ή την ανάκληση αδειών, τα προνόμια και τις ευθύνες των κατόχων αδειών 

και πιστοποιητικών, τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή των υφιστάμενων 

εθνικών αδειών χειριστών και των εθνικών αδειών ιπτάμενου μηχανικού σε 

άδειες χειριστών, καθώς και τις προϋποθέσεις αποδοχής αδειών τρίτων 

χωρών· 

2. την πιστοποίηση των υπευθύνων για την παροχή πτητικής εκπαίδευσης ή 

εκπαίδευσης προσομοίωσης πτήσης ή για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων 

των χειριστών· 

3. τα διάφορα ιατρικά πιστοποιητικά για τους χειριστές, τις προϋποθέσεις για 

την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή 

ή την ανάκληση ιατρικών πιστοποιητικών, τα προνόμια και τις ευθύνες των 

κατόχων ιατρικών πιστοποιητικών καθώς και τις προϋποθέσεις για τη 

μετατροπή εθνικών ιατρικών πιστοποιητικών σε κοινά αναγνωρισμένα 

ιατρικά πιστοποιητικά· 

4. την πιστοποίηση των αεροϊατρικών εξεταστών, καθώς και τις προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες ιατροί γενικής ιατρικής μπορούν να ενεργούν ως αεροϊατρικοί 

εξεταστές· 

5. την περιοδική αεροϊατρική αξιολόγηση των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, 

καθώς και των προσόντων των υπευθύνων για την εν λόγω αξιολόγηση». 

2. Στο άρθρο 2, τα σημεία 4 και 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«4. «σύμφωνη (-ο) προς τις JAR άδεια χειριστή ή ιατρικό πιστοποιητικό»: η άδεια 

χειριστή και οι επισυναπτόμενες ικανότητες, τα πιστοποιητικά, οι 

εξουσιοδοτήσεις ή/και τα προσόντα, ή ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται ή 

αναγνωρίζεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο το οποίο αντικατοπτρίζει JAR 

και διαδικασίες, από κράτος μέλος που έχει εφαρμόσει τις οικείες JAR, για την 

οποία/το οποίο έχει διατυπωθεί σύσταση αμοιβαίας αναγνώρισης στο πλαίσιο 

του συστήματος του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας σε σχέση με τις 

εν λόγω JAR· 

5. «μη σύμφωνη (-ο) προς τις JAR» άδεια χειριστή ή ιατρικό πιστοποιητικό: η 

άδεια χειριστή ή το ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από 

κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για την οποία/το οποίο δεν έχει 

διατυπωθεί σύσταση αμοιβαίας αναγνώρισης σε σχέση με τις οικείες JAR». 

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

«Άρθρο 3 

Αδειοδότηση χειριστών και ιατρική πιστοποίηση 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, οι χειριστές αεροσκαφών που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο γ) και στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 συμμορφώνονται προς τις τεχνικές απαιτήσεις και 

τις διοικητικές διαδικασίες που θεσπίζονται στα παραρτήματα I και IV». 
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4. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

«Άρθρο 4α 

Υφιστάμενα εθνικά ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών 

1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και οι εγκρίσεις αεροϊατρικών εξεταστών 

που είναι σύμφωνα προς τις JAR, τα οποία εκδόθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν από 

κράτος μέλος πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται 

ότι εκδόθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

2. Τα ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και οι εγκρίσεις αεροϊατρικών εξεταστών 

που δεν είναι σύμφωνα προς τις JAR, τα οποία εκδόθηκαν από κράτος μέλος 

πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, παραμένουν σε ισχύ έως 

την ημερομηνία της επόμενης επανεπικύρωσής τους, για μέγιστο χρονικό 

διάστημα 5 ετών από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όποια εκ των 

δύο ημερομηνιών επέλθει πρώτη. 

3. Η επανεπικύρωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Μέρους-MED. 

Άρθρο 9α 

Πληρώματα θαλάμου επιβατών 

1. Τα πληρώματα θαλάμου επιβατών αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 

πρέπει να συμμορφώνονται προς τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές 

διαδικασίες που θεσπίζονται στο παράρτημα IV. 

2. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων ή αξιολογήσεων μελών 

πληρώματος θαλάμου επιβατών για την αξιολόγηση της καλής φυσικής τους 

κατάστασης, προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει των EU-OPS 

ή των εφαρμοστέων εθνικών απαιτήσεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, παραμένουν σε ισχύ έως το τέλος της 

περιόδου ισχύος η οποία: 

α) καθορίζεται από την αρμόδια αρχή βάσει των EU-OPS· ή 

β) προβλέπεται στην παράγραφο MED.D.005, όποια εκ των δύο 

ημερομηνιών είναι προγενέστερη,  

αρχής γενομένης από την ημερομηνία της τελευταίας ιατρικής εξέτασης ή 

αξιολόγησης». 

5. Παρεμβάλλεται το νέο παράρτημα IV, όπως παρατίθεται στο παράρτημα του 

παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου 2012. 
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2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην 

εφαρμόσουν τις διατάξεις του τμήματος Δ του παραρτήματος IV (καλή φυσική 

κατάσταση των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών) έως (2 έτη μετά την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού). 

3. Όταν ένα κράτος κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 2, ενημερώνει την 

Επιτροπή και τον Οργανισμό. Η σχετική κοινοποίηση περιγράφει την αιτιολογία για 

την εν λόγω παρέκκλιση καθώς και το πρόγραμμα εφαρμογής, το οποίο περιέχει τις 

προβλεπόμενες ενέργειες και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, XXXX. 

Για την Επιτροπή 

 […] 

 Μέλος της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕΡΟΣ-ΙΑΤΡΙΚΟ 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ενότητα 1 

Γενικά 

MED.A.001 Αρμόδια αρχή 

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, η αρμόδια αρχή είναι: 

α) για τα αεροϊατρικά κέντρα (AeMC): 

(1) η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) 

έχει τον κύριο τόπο της δραστηριότητάς του· 

(2) εάν το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) βρίσκεται σε τρίτη χώρα, ο Οργανισμός 

(EASA)· 

β) για τους αεροϊατρικούς εξεταστές (AME): 

(1) η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο ο αεροϊατρικός εξεταστής έχει 

τον κύριο τόπο της δραστηριότητάς του· 

(2) εάν ο κύριος τόπος δραστηριότητας ενός αεροϊατρικού εξεταστή (AME) βρίσκεται 

σε τρίτη χώρα, η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στην οποία αυτός/αυτή 

υποβάλλει αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού· 

γ) για τους ιατρούς γενικής ιατρικής (GMP), η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο 

οποίο ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) δηλώνει τη δραστηριότητά του· 

δ) για ιατρούς επαγγελματικής ιατρικής (OHMP) οι οποίοι αξιολογούν την καλή φυσική 

κατάσταση πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο 

οποίο έχει τη βάση του το πλήρωμα θαλάμου επιβατών. 

MED.A.005 Πεδίο εφαρμογής 

Στο παρόν Μέρος καθορίζονται οι απαιτήσεις για: 

α) την έκδοση, την ισχύ, την επανεπικύρωση και την ανανέωση του ιατρικού πιστοποιητικού 

που απαιτείται για την άσκηση των προνομίων άδειας χειριστή ή εκπαιδευόμενου 

χειριστή· 

β) την καλή φυσική κατάσταση των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών· 

γ) την πιστοποίηση των αεροϊατρικών εξεταστών (AME)· και 

δ) τα προσόντα των ιατρών γενικής ιατρικής (GMP) και των ιατρών επαγγελματικής ιατρικής 

(OHMP). 

MED.A.010 Ορισμοί 
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Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

– «διαπιστευμένη ιατρική γνωμάτευση»: το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ένας ή 

περισσότεροι εμπειρογνώμονες ιατροί, οι οποίοι είναι αποδεκτοί από την αρχή 

αδειοδότησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, για τον 

σκοπό της οικείας περίπτωσης, κατόπιν διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες πτητικών 

λειτουργιών ή άλλους εμπειρογνώμονες, εφόσον απαιτείται· 

– «αξιολόγηση»: το συμπέρασμα σχετικά με την καλή φυσική κατάσταση ενός προσώπου 

βάσει της αξιολόγησης του ιατρικού ιστορικού του προσώπου ή/και αεροϊατρικών 

εξετάσεων όπως απαιτείται στο παρόν Μέρος, καθώς και βάσει περαιτέρω εξετάσεων, 

εφόσον απαιτείται, ή/και ιατρικών δοκιμών όπως, ενδεικτικά, ηλεκτροκαρδιογραφία, 

μέτρηση αρτηριακής πίεσης, αιματολογική εξέταση, ακτινογραφία· 

– «οπτοχρωματικά ασφαλής»: η ικανότητα του αιτούντος να διακρίνει αμέσως τα χρώματα 

που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και να ταυτοποιεί ορθά τα έγχρωμα φώτα της 

αεροπορίας· 

– «ειδικός σε θέματα όρασης»: οφθαλμίατρος ή ειδικός στην φροντίδα της όρασης με 

προσόντα στην οπτομετρία και εκπαίδευση ώστε να αναγνωρίζει παθολογικές 

καταστάσεις· 

– «έρευνα»: η αξιολόγηση υπόνοιας παθολογικής κατάστασης ενός αιτούντος μέσω 

εξετάσεων και δοκιμασιών προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η απουσία πάθησης· 

– «αρχή αδειοδότησης»: η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους η οποία εξέδωσε την άδεια ή 

στην οποία ένα πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για την έκδοση άδειας ή, εάν ένα πρόσωπο δεν 

έχει υποβάλει ακόμη αίτηση για την έκδοση άδειας, η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το παρόν 

Μέρος· 

– «περιορισμός»: όρος ο οποίος εγγράφεται στο ιατρικό πιστοποιητικό, στην άδεια ή στην 

ιατρική έκθεση μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών και ο οποίος πρέπει να τηρείται 

κατά την άσκηση των προνομίων της άδειας ή της βεβαίωσης πληρώματος θαλάμου 

επιβατών· 

– «διαθλαστικό σφάλμα»: η απόκλιση από την εμμετρωπία, μετρούμενη σε διοπτρίες, στον 

πλέον αμετρωπικό μεσημβρινό, μετρημένη με τυποποιημένες μεθόδους. 

MED.A.015 Ιατρικό απόρρητο 

Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε ιατρικές εξετάσεις, αξιολογήσεις και πιστοποίηση 
διασφαλίζουν την τήρηση του ιατρικού απορρήτου ανά πάσα στιγμή. 

MED.A.020 Μείωση καλής φυσικής κατάστασης  

α) Οι κάτοχοι άδειας δεν ασκούν τα προνόμια της άδειάς τους και των σχετικών ικανοτήτων 

ή πιστοποιητικών οποτεδήποτε εφόσον αυτοί: 

(1) έχουν επίγνωση οποιασδήποτε μείωσης της καλής φυσικής τους κατάστασης, η 

οποία ενδέχεται να τους καθιστά ανίκανους να ασκούν με ασφάλεια τα εν λόγω 

προνόμια· 

(2) λαμβάνουν ή χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνταγογραφημένο ή μη 

συνταγογραφημένο φάρμακο το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την ασφαλή άσκηση 

των προνομίων της ισχύουσας άδειας· 
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(3) υποβάλλονται σε οποιαδήποτε ιατρική, χειρουργική ή άλλη θεραπεία η οποία 

ενδέχεται να επιδρά στην ασφάλεια των πτήσεων. 

β) Επιπλέον, οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να ζητούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

αεροϊατρικές συμβουλές σε περίπτωση που αυτοί: 

(1) έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική διαδικασία· 

(2) έχουν ξεκινήσει την τακτική χρήση οποιουδήποτε φαρμάκου· 

(3) υπέστησαν οποιαδήποτε σοβαρή σωματική βλάβη η οποία συνεπάγεται αδυναμία 

λειτουργίας ως μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών· 

(4) πάσχουν από οποιαδήποτε σημαντική ασθένεια η οποία συνεπάγεται αδυναμία 

λειτουργίας ως μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών·  

(5) εγκυμονούν· 

(6) εισαχθούν σε νοσοκομείο ή ιατρική κλινική· 

(7) χρειάζονται για πρώτη φορά διορθωτικούς φακούς όρασης. 

γ) Στις περιπτώσεις αυτές: 

(1) οι κάτοχοι ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2 οφείλουν να 

ζητούν τη συμβουλή αεροϊατρικού κέντρου (AeMC) ή αεροϊατρικού εξεταστή 

(ΑΜΕ). Το αεροϊατρικό κέντρο  (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (ΑΜΕ) 

αξιολογεί την καλή φυσική κατάσταση του κατόχου της άδειας και αποφασίζει κατά 

πόσον αυτός είναι ικανός να ασκήσει και πάλι τα προνόμιά του· 

(2) οι κάτοχοι ιατρικών πιστοποιητικών άδειας χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) 

οφείλουν να ζητούν τη συμβουλή αεροϊατρικού κέντρου (AeMC) ή αεροϊατρικού 

AME ή του ιατρού γενικής ιατρικής GMP ο οποίος υπέγραψε το ιατρικό 

πιστοποιητικό. Το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) 

ή ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) αξιολογούν την καλή φυσική κατάσταση των 

κατόχων άδειας και αποφασίζουν κατά πόσον αυτοί είναι ικανοί να ασκήσουν και 

πάλι τα προνόμιά τους. 

δ) Τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών δεν εκτελούν καθήκοντα στο αεροσκάφος και, 

όπου συντρέχει περίπτωση, δεν ασκούν τα προνόμια της βεβαίωσης πληρώματος θαλάμου 

επιβατών που διαθέτουν όταν έχουν επίγνωση οποιασδήποτε μείωσης της καλής φυσικής 

τους κατάστασης, στον βαθμό που η εν λόγω πάθηση ενδέχεται να τους καθιστά 

ανίκανους να εκτελούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. 

ε) Επιπλέον, εάν εμφανίζουν τις παθήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β) (1) έως β) (5), τα 

μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών οφείλουν να ζητούν, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, τη συμβουλή αεροϊατρικού εξεταστή (AME),  αεροϊατρικού κέντρου 

(AeMC) ή ιατρού επαγγελματικής ιατρικής (OHMP), ανάλογα με την περίπτωση. Ο 

αεροϊατρικός εξεταστής(AME), το αεροϊατρικό κέντρο  (AeMC) ή ο ιατρός 

επαγγελματικής ιατρικής (OHMP) αξιολογούν την καλή φυσική κατάσταση των μελών 

πληρώματος θαλάμου επιβατών και αποφασίζουν κατά πόσον αυτοί είναι ικανοί να 

ασκήσουν και πάλι τα καθήκοντα ασφάλειας που τους έχουν ανατεθεί. 

MED.A.025 Υποχρεώσεις αεροϊατρικών κέντρων (AeMC) ή αεροϊατρικών εξεταστών 

(AME), ιατρών γενικής ιατρικής (GMP), ιατρών  επαγγελματικής ιατρικής (OHMP) 
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α) Κατά τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων και αξιολογήσεων, τα αεροϊατρικά κέντρα 

(AeMC), οι αεροϊατρικοί εξεταστές  (AME), οι ιατροί γενικής ιατρικής (GMP) και οι 

ιατροί  επαγγελματικής ιατρικής (OHMP) πρέπει να: 

(1) διασφαλίζουν ότι η επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο είναι εφικτή χωρίς γλωσσικά 

εμπόδια· 

(2) ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για τις συνέπειες της υποβολής ελλιπών, 

ανακριβών ή ψευδών δηλώσεων σε ό,τι αφορά το ιατρικό ιστορικό του. 

β) Μετά την ολοκλήρωση των αεροϊατρικών εξετάσεων και της αξιολόγησης, τα αεροϊατρικά 

κέντρα (AeMC) οι αεροϊατρικοί εξεταστές  (AME), οι ιατροί γενικής ιατρικής (GMP), οι 

ιατροί  επαγγελματικής ιατρικής (OHMP) πρέπει να: 

(1) ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο ως προς το εάν είναι ικανός, ανίκανος ή εάν 

παραπέμπεται στην αρχή αδειοδότησης, σε αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή σε 

αεροϊατρικό εξεταστή (AME), ανάλογα με την περίπτωση· 

(2) ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για κάθε περιορισμό, ο οποίος ενδέχεται να 

περιορίζει την πτητική εκπαίδευση ή τα προνόμια της άδειας ή της βεβαίωσης 

πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, ανάλογα με την περίπτωση· 

(3) εάν ο ενδιαφερόμενος αξιολογηθεί ως ακατάλληλος, τον ενημερώνουν για το 

δικαίωμά του να ασκήσει προσφυγή· και 

(4) στην περίπτωση των χειριστών, υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση στην αρχή 

αδειοδότησης πλήρη υπογεγραμμένη ή ηλεκτρονικά επικυρωμένη έκθεση, η οποία 

περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και αντίγραφο του ιατρικού 

πιστοποιητικού. 

γ) Τα αεροϊατρικά κέντρα (AeMC), οι αεροϊατρικοί εξεταστές  (AME), οι ιατροί γενικής 

ιατρικής (GMP) και οι ιατροί  επαγγελματικής ιατρικής (OHMP) πρέπει να τηρούν αρχεία 

με λεπτομέρειες των ιατρικών εξετάσεων και αξιολογήσεων που διενεργούν σύμφωνα με 

το παρόν Μέρος και των αποτελεσμάτων τους, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

δ) Όταν απαιτείται για δραστηριότητες εποπτείας, τα αεροϊατρικά κέντρα (AeMC), οι 

αεροϊατρικοί εξεταστές  (AME) και οι ιατροί γενικής ιατρικής (GMP) πρέπει να 

υποβάλλουν στον ιατρικό αξιολογητή της αρμόδιας αρχής, κατόπιν αιτήματος, κάθε 

αεροϊατρικό αρχείο και έκθεση και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 

Ενότητα 2 

Απαιτήσεις ιατρικών πιστοποιητικών 

MED.A.030 Ιατρικά πιστοποιητικά 

α) Εκπαιδευόμενος χειριστής δεν εκτελεί πτήσεις μόνος παρά μόνον εάν διαθέτει ιατρικό 

πιστοποιητικό, όπως απαιτείται για τη σχετική άδεια. 

β) Οι αιτούντες και οι κάτοχοι άδειας χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) διαθέτουν 

ιατρικό πιστοποιητικό τουλάχιστον LAPL. 

γ) Οι αιτούντες και οι κάτοχοι άδειας χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών (PPL), άδειας χειριστή 

ανεμοπτέρου (SPL) ή άδειας χειριστή αεροστάτου (BPL) διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό 

τουλάχιστον κατηγορίας 2. 
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δ) Οι αιτούντες και οι κάτοχοι SPL ή BPL που εμπλέκονται σε εμπορικές πτήσεις 

ανεμοπτέρων ή αεροστάτων πρέπει να διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό τουλάχιστον 

κατηγορίας 2. 

ε) Εάν προστίθεται ικανότητα νυκτερινής πτήσης στην άδεια PPL ή στην LAPL, ο κάτοχος 

της άδειας πρέπει να είναι οπτοχρωματικά ασφαλής. 

στ) Οι αιτούντες και οι κάτοχοι άδειας χειριστή εμπορικών πτήσεων (CPL), άδειας χειριστή 

πολλαπλών πληρωμάτων (MPL) ή άδειας χειριστή εναέριων γραμμών (ATPL) πρέπει να 

διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1. 

ζ) Εάν προστίθεται ικανότητα πτήσης με όργανα στην PPL, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να 

υποβάλλεται σε εξετάσεις ακοομέτρησης καθαρών τόνων, σύμφωνα με την περιοδικότητα 

και το πρότυπο που απαιτείται για τους κατόχους ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1. 

η) Ένας κάτοχος άδειας δεν επιτρέπεται να διαθέτει οποτεδήποτε περισσότερα του ενός 

ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα σύμφωνα με το παρόν Μέρος. 

MED.A.035 Αίτηση έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού 

α) Οι αιτήσεις έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού υποβάλλονται σύμφωνα με τη μορφή που 

θεσπίζεται από την αρμόδια αρχή. 

β) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό παρέχουν στο αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), τον 

αεροϊατρικό εξεταστή  (AME) ή στον ιατρό γενικής ιατρικής (GMP), ανάλογα με την 

περίπτωση: 

(1) απόδειξη της ταυτότητάς τους· 

(2) υπογεγραμμένη δήλωση: 

(i) ιατρικών συμβάντων που αφορούν το ιατρικό τους ιστορικό· 

(ii) σχετικά με το κατά πόσον έχουν υποβληθεί κατά το παρελθόν σε εξέταση για 

την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού και, εάν ναι, από ποιον και με ποιο 

αποτέλεσμα· 

(iii) σχετικά με το κατά πόσον έχουν αξιολογηθεί ποτέ ως ακατάλληλοι ή το 

ιατρικό πιστοποιητικό τους ανεστάλη ή ανακλήθηκε. 

γ) Όταν υποβάλλουν αίτηση επανεπικύρωσης ή ανανέωσης του ιατρικού πιστοποιητικού, οι 

αιτούντες το παρουσιάζουν στο αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), τον αεροϊατρικό εξεταστή  

(AME) ή στον ιατρό γενικής ιατρικής (GMP), πριν από τις σχετικές εξετάσεις. 

MED.A.040 Έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών 

α) Το ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδεται, επανεπικυρώνεται ή ανανεώνεται εφόσον 

ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και πραγματοποιείται αξιολόγηση 

καταλληλότητας. 

β) Αρχική έκδοση 

(1) Τα ιατρικά πιστοποιητικά κατηγορίας 1 εκδίδονται από ένα αεροϊατρικό κέντρο 

(AeMC). 

(2) Τα ιατρικά πιστοποιητικά κατηγορίας 2 εκδίδονται από ένα αεροϊατρικό κέντρο 

(AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (ΑΜΕ). 
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(3) Τα ιατρικά πιστοποιητικά LAPL εκδίδονται από ένα αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), 

από αεροϊατρικό εξεταστή (ΑΜΕ) ή, εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο της 

αρχής αδειοδότησης, από ιατρό γενικής ιατρικής (GMP). 

γ) Επανεπικύρωση και ανανέωση 

(1) Τα ιατρικά πιστοποιητικά κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2 επανεπικυρώνονται ή 

ανανεώνονται από ένα αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή 

(ΑΜΕ). 

(2) Τα ιατρικά πιστοποιητικά LAPL επανεπικυρώνονται ή ανανεώνονται από ένα 

αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), από αεροϊατρικό εξεταστή (ΑΜΕ) ή, εφόσον 

επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο της αρχής αδειοδότησης, από ιατρό γενικής 

ιατρικής (GMP. 

δ) Το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), ο αεροϊατρικός εξεταστής (ΑΜΕ) ή ο ιατρός γενικής 

ιατρικής (GMP) εκδίδουν, επανεπικυρώνουν ή ανανεώνουν ένα ιατρικό πιστοποιητικό 

μόνον εάν: 

(1) ο αιτών τους παρέσχε πλήρες ιατρικό ιστορικό και, εάν απαιτείται από το 

αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), τον αεροϊατρικό εξεταστή (ΑΜΕ) ή τον ιατρό γενικής 

ιατρικής (GMP), τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και δοκιμασιών που 

διενεργήθηκαν από τον ιατρό του αιτούντος ή άλλους ειδικούς ιατρούς· 

(2) διενήργησαν την αεροϊατρική αξιολόγηση βάσει των ιατρικών εξετάσεων και 

δοκιμασιών που απαιτούνται από το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό προκειμένου να 

επιβεβαιώσουν ότι ο αιτών πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος 

Μέρους. 

(3) Το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), ο αεροϊατρικός εξεταστής (ΑΜΕ) ή, σε περίπτωση 

παραπομπής, η αρχή αδειοδότησης μπορούν να ζητήσουν από τον αιτούντα να 

υποβληθεί σε πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις και διερευνήσεις, όταν κάτι τέτοιο 

ενδείκνυται κλινικά. 

ε) Η αρχή αδειοδότησης μπορεί να εκδώσει ή να επανεκδώσει ένα ιατρικό πιστοποιητικό, 

ανάλογα με την περίπτωση, εάν: 

(1) μια περίπτωση παραπεμφθεί σε αυτήν· 

(2) διαπιστώσει ότι απαιτούνται διορθώσεις στις πληροφορίες που περιέχονται στο 

πιστοποιητικό. 

MED.A.045 Ισχύς, επανεπικύρωση και ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών 

α) Ισχύς 

(1) Τα ιατρικά πιστοποιητικά κατηγορίας 1 ισχύουν για διάστημα 12 μηνών. 

(2) Η περίοδος ισχύος των ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1 μειώνεται σε 6 μήνες 

για τους κατόχους άδειας, οι οποίοι: 

(i) συμμετέχουν σε ενός πιλότου δραστηριότητες εμπορικών αεροπορικών 

μεταφορών μεταφέροντας επιβάτες και έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της 

ηλικίας τους· 

(ii) έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους. 

(3) Τα ιατρικά πιστοποιητικά κατηγορίας 2 ισχύουν για διάστημα: 
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(i) 60 μηνών έως ότου ο κάτοχος της άδειας συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας 

του. Ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε πριν από τη συμπλήρωση του 

40ού έτους παύει να ισχύει μετά τη συμπλήρωση του 42ου έτους της ηλικίας 

του κατόχου· 

(ii) 24 μηνών μεταξύ του 40ού και του 50ού έτους της ηλικίας του κατόχου. 

Ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε πριν από τη συμπλήρωση του 50ού 

έτους παύει να ισχύει μετά τη συμπλήρωση του 51ου έτους της ηλικίας του 

κατόχου· και 

(iii) 12 μηνών μετά την ηλικία των 50 ετών. 

(4) Τα ιατρικά πιστοποιητικά LAPL ισχύουν για διάστημα: 

(i) 60 μηνών έως ότου ο κάτοχος της άδειας συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας 

του. Ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε πριν από τη συμπλήρωση του 

40ού έτους παύει να ισχύει μετά τη συμπλήρωση του 42ου έτους της ηλικίας 

του κατόχου· 

(ii) 24 μηνών μετά την ηλικία των 40 ετών. 

(5) Η περίοδος ισχύος ενός ιατρικού πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

συναφών εξετάσεων ή ειδικών διερευνήσεων υποχρεωτικά, 

(i) καθορίζεται από την ηλικία του αιτούντος στην ημερομηνία κατά την οποία 

λαμβάνει χώρα η ιατρική εξέταση· και 

(ii) υπολογίζεται από την ημερομηνία της ιατρικής εξέτασης, σε περίπτωση 

αρχικής έκδοσης και ανανέωσης, και από την ημερομηνία λήξης του 

προηγούμενου ιατρικού πιστοποιητικού, σε περίπτωση επανεπικύρωσης. 

β) Επανεπικύρωση 

Οι εξετάσεις για την επανεπικύρωση ιατρικού πιστοποιητικού μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 

45 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του ιατρικού πιστοποιητικού.  

γ) Ανανέωση 

(1) Εάν ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού δεν συμμορφώνεται με τη διάταξη υπό β), 

απαιτείται εξέταση ανανέωσης. 

(2) Στην περίπτωση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2: 

(i) εάν το ιατρικό πιστοποιητικό έληξε πριν από περισσότερα από 2 έτη, το 

αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (ΑΜΕ) διενεργούν 

την εξέταση ανανέωσης μόνον έπειτα από αξιολόγηση των αεροϊατρικών 

αρχείων του αιτούντος· 

(ii) εάν το ιατρικό πιστοποιητικό έληξε πριν από περισσότερα από 5 έτη, 

υποχρεωτικά ισχύουν οι απαιτήσεις εξέτασης για αρχική έκδοση και η 

αξιολόγηση βασίζεται στις απαιτήσεις επανεπικύρωσης. 

(3) Στην περίπτωση ιατρικών πιστοποιητικών LAPL, το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), ο 

αεροϊατρικός εξεταστής (ΑΜΕ) ή ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) αξιολογούν το 

ιατρικό ιστορικό του αιτούντος και διενεργούν την αεροϊατρική εξέταση σύμφωνα 

με την παράγραφο MED.B.095. 

MED.A.050 Παραπομπή  
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α) Εάν ένας αιτών ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 παραπεμφθεί στην 

αρχή αδειοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο MED. B.001, το αεροϊατρικό κέντρο 

(AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (ΑΜΕ) υποχρεωτικά διαβιβάζει τη σχετική ιατρική 

τεκμηρίωση στην αρχή αδειοδότησης. 

β) Εάν ένας αιτών ιατρικό πιστοποιητικό LAPL παραπεμφθεί σε αεροϊατρικό κέντρο 

(AeMC) ή σε αεροϊατρικό εξεταστή (ΑΜΕ) σύμφωνα με την παράγραφο MED.B.001, ο 

ιατρός γενικής ιατρικής (GMP)  διαβιβάζει τη σχετική ιατρική τεκμηρίωση στο 

αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή στον αεροϊατρικό εξεταστή (ΑΜΕ). 



REV 01.09.2011 

EL 15   EL 

ΤΜΗΜΑ Β 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

Ενότητα 1 

Γενικά 

MED.B.001 Περιορισμοί ιατρικών πιστοποιητικών 

α) Περιορισμοί ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2 

(1) Εάν ο αιτών δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις της σχετικής κατηγορίας ιατρικού 

πιστοποιητικού, αλλά θεωρείται ότι δεν είναι πιθανό να θέτει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια της πτήσης, το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής 

(ΑΜΕ) : 

(i) στην περίπτωση αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1, παραπέμπει 

την απόφαση σχετικά με την καταλληλότητα του αιτούντος στην αρχή 

αδειοδότησης όπως αναφέρεται στο Τμήμα Β· 

(ii) στις περιπτώσεις στις οποίες δεν ενδείκνυται παραπομπή στην αρχή 

αδειοδότησης στο Τμήμα Β, αξιολογεί κατά πόσον ο αιτών είναι σε θέση να 

εκτελεί τα καθήκοντά του/της με ασφάλεια όταν συμμορφώνεται με έναν ή 

περισσότερους περιορισμούς που αναγράφονται στο ιατρικό πιστοποιητικό, 

και εκδίδει το ιατρικό πιστοποιητικό με περιορισμό (-ούς), όπως απαιτείται· 

(iii) στην περίπτωση αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2, αξιολογεί 

κατά πόσον ο αιτών είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του/της με 

ασφάλεια όταν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους περιορισμούς που 

αναγράφονται στο ιατρικό πιστοποιητικό, και εκδίδει το ιατρικό πιστοποιητικό 

με περιορισμό (-ούς), όπως απαιτείται, κατόπιν διαβούλευσης με την αρχή 

αδειοδότησης. 

(iv) Το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (ΑΜΕ) μπορούν 

να επανεπικυρώσουν ή να ανανεώσουν ένα ιατρικό πιστοποιητικό με τον ίδιο 

περιορισμό χωρίς να παραπέμψουν τον αιτούντα στην αρχή αδειοδότησης. 

β) Περιορισμοί ιατρικών πιστοποιητικών LAPL  

(1) Εάν ένας ιατρός γενικής ιατρικής (GMP), κατόπιν κατάλληλης εξέτασης του 

ιατρικού ιστορικού του αιτούντος, συμπεραίνει ότι ο αιτών δεν πληροί όλες τις 

απαιτήσεις της καλής φυσικής κατάστασης, ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) 

παραπέμπει τον αιτούντα σε αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή σε αεροϊατρικό εξεταστή 

(ΑΜΕ), εκτός εάν ο αιτών χρειάζεται έναν περιορισμό που σχετίζεται μόνο με τη 

χρήση διορθωτικών φακών όρασης. 

(2) Σε περίπτωση παραπομπής αιτούντος ιατρικό πιστοποιητικό LAPL, το αεροϊατρικό 

κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (ΑΜΕ) λαμβάνει δεόντως υπόψη την 

παράγραφο MED.B.095, εκτιμά κατά πόσον ο αιτών είναι σε θέση να εκτελεί τα 

καθήκοντά του/της με ασφάλεια όταν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους 

περιορισμούς που αναγράφονται στο ιατρικό πιστοποιητικό και εκδίδει το ιατρικό 

πιστοποιητικό με περιορισμό (-ούς), όπως απαιτείται. Το αεροϊατρικό κέντρο 
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(AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (ΑΜΕ) εξετάζει πάντοτε την αναγκαιότητα 

επιβολής περιορισμού στον χειριστή σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επιβατών (OPL). 

(3) Ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) μπορεί να επανεπικυρώσει ή να ανανεώσει ένα 

ιατρικό πιστοποιητικό LAPL με τον ίδιο περιορισμό χωρίς να παραπέμψει τον 

αιτούνται σε αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή σε αεροϊατρικό εξεταστή (ΑΜΕ).  

γ) Όταν αξιολογείται η αναγκαιότητα ενός περιορισμού, πρέπει να εξετάζεται ειδικότερα: 

(1) κατά πόσον η διαπιστευμένη ιατρική γνωμάτευση υποδεικνύει ότι, υπό ειδικές 

περιστάσεις, η αδυναμία του αιτούντος να εκπληρώσει οποιαδήποτε απαίτηση, 

αριθμητική ή άλλη, είναι τέτοια ώστε η άσκηση των προνομίων της άδειας για την 

οποία υποβάλλει αίτηση δεν είναι πιθανό να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της 

πτήσης· 

(2) η ικανότητα, οι δεξιότητες και η εμπειρία του αιτούντος σε σχέση με τη λειτουργία 

που πρόκειται να εκτελεσθεί. 

δ) Κωδικοί λειτουργικών περιορισμών 

(1) Λειτουργικός περιορισμός πολλαπλών χειριστών (OML – μόνον κατηγορία 1) 

(i) Όταν ο κάτοχος CPL, ATPL ή MPL δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις ιατρικού 

πιστοποιητικού κατηγορίας 1 και έχει παραπεμφθεί στην αρχή αδειοδότησης, 

αυτή αξιολογεί κατά πόσον το ιατρικό πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί με 

OML «ισχύει μόνον ως ή με συγκυβερνήτη που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις». 

(ii) Ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού με OML χειρίζεται αεροσκάφος σε 

λειτουργίες πολλαπλών χειριστών μόνον όταν ο άλλος χειριστής καλύπτει όλες 

τις απαιτήσεις για τον οικείο τύπο αεροσκάφους, δεν υπόκειται σε OML και 

δεν έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του. 

(iii) Ο OML για ιατρικά πιστοποιητικά κατηγορίας 1 επιβάλλεται και αίρεται 

μόνον από την αρχή αδειοδότησης. 

(2) Λειτουργικός περιορισμός «χειριστής ασφάλειας» (OSL – μόνον κατηγορία 2, 

LAPL) 

(i) Ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού με περιορισμό OSL χειρίζεται 

αεροσκάφος μόνον εάν ένας άλλος χειριστής που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 

για να ενεργεί ως κυβερνήτης στην οικεία κατηγορία ή τύπο αεροσκάφους 

επιβαίνει στο αεροσκάφος, το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με διπλά 

χειριστήρια και ο άλλος χειριστής καταλαμβάνει θέση στα χειριστήρια. 

(ii) Ο OSL για ιατρικά πιστοποιητικά κατηγορίας 2 μπορεί να επιβληθεί ή να 

αρθεί μόνον από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή  από αεροϊατρικό εξεταστή  

(AME) κατόπιν διαβούλευσης με την αρχή αδειοδότησης. 

(3) Λειτουργικός περιορισμός επιβατών (OPL – μόνον κατηγορία 2 και LAPL) 

(i) Ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού με περιορισμό OPL χειρίζεται μόνον 

αεροσκάφος στο οποίο δεν επιβαίνουν επιβάτες. 

ε) Οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός μπορεί να επιβληθεί στον κάτοχο ιατρικού 

πιστοποιητικού εφόσον απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της πτήσης. 

στ) Κάθε περιορισμός που επιβάλλεται στον κάτοχο ιατρικού πιστοποιητικού προσδιορίζεται 

σε αυτό. 
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Ενότητα 2 

Ιατρικές απαιτήσεις για ιατρικά πιστοποιητικά κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2 

MED.B.005 Γενικά 

α) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό δεν πρέπει να εμφανίζουν οποιαδήποτε: 

(1) συγγενή ή επίκτητη ανωμαλία· 

(2) ενεργό, λανθάνουσα, οξεία ή χρόνια ασθένεια ή αναπηρία· 

(3) πληγή, τραύμα ή επακόλουθο εγχείρισης· 

(4) συνέπεια ή παρενέργεια οποιουδήποτε συνταγογραφημένου ή μη 

συνταγογραφημένου θεραπευτικού, διαγνωστικού ή προληπτικού φαρμάκου που 

λαμβάνουν 

που συνεπάγεται βαθμό λειτουργικής ανικανότητας, ο οποίος ενδέχεται να επηρεάζει 

την ασφαλή άσκηση των προνομίων της σχετικής άδειας ή ενδέχεται να καταστήσει 

τον αιτούντα ξαφνικά ανίκανο να ασκεί με ασφάλεια τα προνόμια της άδειας. 

MED.B.010 Καρδιαγγειακό σύστημα 

α) Εξέταση 

(1) Τυποποιημένο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ηρεμίας 12 απαγωγών και έκθεση 

πραγματοποιούνται σε περίπτωση κλινικής ένδειξης, και: 

(i) για ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1, κατά την εξέταση για την πρώτη 

έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού, και στη συνέχεια κάθε 5 έτη έως την ηλικία 

των 30 ετών, κάθε 2 έτη έως την ηλικία των 40 ετών, ετησίως μέχρι την ηλικία 

των 50 ετών και, ακολούθως, σε κάθε επανεπικύρωση ή ανανέωση· 

(ii) για ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2, κατά την πρώτη εξέταση μετά την 

ηλικία των 40 ετών και, ακολούθως, κάθε 2 έτη μετά την ηλικία των 50 ετών.  

(2) Εκτενής καρδιαγγειακή αξιολόγηση απαιτείται όταν αυτό ενδείκνυται κλινικά. 

(3) Για ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1, εκτενής καρδιαγγειακή αξιολόγηση 

πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατά την πρώτη εξέταση επανεπικύρωσης ή 

ανανέωσης μετά την ηλικία των 65 ετών και ακολούθως κάθε 4 έτη. 

(4) Για ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1, απαιτείται εκτίμηση λιπιδίων ορού, 

συμπεριλαμβανομένης χοληστερόλης, κατά την εξέταση για την πρώτη έκδοση 

ιατρικού πιστοποιητικού και κατά την πρώτη εξέταση μετά τη συμπλήρωση του 

40ού έτους της ηλικίας. 

β) Καρδιαγγειακό σύστημα – Γενικά 

(1) Οι αιτούντες δεν πρέπει να πάσχουν από καμία καρδιαγγειακή διαταραχή η οποία 

ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) 

άδειας (-ών). 

(2) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες παθήσεις, αξιολογούνται ως ακατάλληλοι: 

(i) ανεύρυσμα θωρακικής ή υπερνεφρικής κοιλιακής αορτής, πριν από ή μετά από 

εγχείριση· 
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(ii) σημαντική λειτουργική ανωμαλία οποιασδήποτε εκ των βαλβίδων της καρδιάς· 

(iii) μεταμόσχευση καρδιάς ή καρδιάς/πνευμόνων. 

(3) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 με εξακριβωμένο ιστορικό ή 

διάγνωση οποιασδήποτε εκ των ακόλουθων παθήσεων παραπέμπονται στην αρχή 

αδειοδότησης: 

(i) περιφερική αρτηριακή νόσος πριν από ή μετά από εγχείριση· 

(ii) ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, πριν από ή μετά από εγχείριση· 

(iii) λειτουργικά ασήμαντες ανωμαλίες των βαλβίδων της καρδιάς· 

(iv) ύστερα από εγχείριση βαλβίδων της καρδιάς· 

(v) ανωμαλίες του περικαρδίου, του μυοκαρδίου ή του ενδοκαρδίου· 

(vi) συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, πριν από ή μετά από διορθωτική εγχείριση·  

(vii) υποτροπιάζουσα νευροκαρδιογενή συγκοπή· 

(viii) αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση· 

(ix) πνευμονική εμβολή· 

(x) καρδιαγγειακή πάθηση η οποία απαιτεί συστημική αντιπηκτική αγωγή. 

(4) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 με εξακριβωμένη διάγνωση μιας 

εκ των παθήσεων που προσδιορίζοντα στην υποπαράγραφο (2) και (3) ανωτέρω 

πρέπει να αξιολογούνται από καρδιολόγο και σε διαβούλευση με την αρχή 

αδειοδότησης προκειμένου να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι. 

γ) Αρτηριακή πίεση 

(1) Η αρτηριακή πίεση καταγράφεται σε κάθε εξέταση. 

(2) Η αρτηριακή πίεση του αιτούντος πρέπει να βρίσκεται εντός των κανονικών ορίων. 

(3) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1: 

(i) με συμπτωματική υπόταση· ή 

(ii) των οποίων η αρτηριακή πίεση κατά την εξέταση κατ’εξακολούθηση 

υπερβαίνει τις τιμές 160 mmHg συστολική ή/και 95 mmHg διαστολική, με ή 

χωρίς αγωγή, 

αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. 

(4) Η έναρξη της λήψης φαρμάκων για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης απαιτεί 

περίοδο προσωρινής αναστολής του ιατρικού πιστοποιητικού, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η απουσία σημαντικών παρενεργειών. 

δ) Στεφανιαία νόσος 

(1) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 με: 

(i) υπόνοια μυοκαρδιακής ισχαιμίας· 

(ii) ασυμπτωματική ελάσσονα στεφανιαία νόσο η οποία δεν απαιτεί καμία 

αντιστηθαγχική θεραπεία 

παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης και υποβάλλονται σε καρδιολογική 

αξιολόγηση για τον αποκλεισμό μυοκαρδιακής ισχαιμίας πριν να ξεκινήσει η 

διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους. 
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(2) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε 

από τις παθήσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) υποχρεωτικά 

υποβάλλονται σε καρδιολογική αξιολόγηση πριν να ξεκινήσει η διαδικασία 

αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους. 

(3) Οι αιτούντες που εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθήσεις 

αξιολογούνται ως ακατάλληλοι: 

(i) μυοκαρδιακή ισχαιμία· 

(ii) συμπτωματική στεφανιαία νόσο· 

(iii) συμπτώματα στεφανιαίας νόσου ελεγχόμενης με φάρμακα. 

(4) Οι αιτούντες την αρχική έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού κατηγορίας 1 με ιστορικό 

ή διάγνωση οποιασδήποτε εκ των ακόλουθων παθήσεων αξιολογούνται ως 

ακατάλληλοι: 

(i) μυοκαρδιακή ισχαιμία· 

(ii) έμφραγμα μυοκαρδίου·  

(iii) στεφανιαία επαναγγείωση. 

(5) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί 

κατόπιν εμφράγματος μυοκαρδίου ή εγχείρισης για στεφανιαία νόσο υποχρεωτικά 

υποβάλλονται σε καρδιολογική εκτίμηση και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι 

ικανοποιητικά, ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης της ικανότητάς τους σε 

διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης. Οι αιτούντες την επανεπικύρωση ιατρικού 

πιστοποιητικού κατηγορίας 1 παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης. 

ε) Διαταραχές ρυθμού/αγωγιμότητας 

(1) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 παραπέμπονται στην αρχή 

αδειοδότησης όταν εμφανίζουν οποιαδήποτε σημαντική διαταραχή της καρδιακής 

αγωγιμότητας ή του καρδιακού ρυθμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

(i) διαταραχή υπερκοιλιακού ρυθμού, συμπεριλαμβανομένης διαλείπουσας ή 

εξακριβωμένης φλεβοκομβοκολπικής δυσλειτουργίας, κολπικής μαρμαρυγής 

ή/και πτερυγισμού και ασυμπτωματικών φλεβοκομβικών παύσεων· 

(ii) πλήρης αποκλεισμός αριστερού σκέλους· 

(iii) κολποκοιλιακός αποκλεισμός τύπου Mobitz ΙΙ· 

(iv) ευρεία ή/και στενή σύνθετη ταχυκαρδία· 

(v) κοιλιακή προδιέγερση· 

(vi) ασυμπτωματική παράταση του QT· 

(vii) σύνδρομο Brugada σε ηλεκτροκαρδιογραφία. 

(2) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 με οποιαδήποτε από τις παθήσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο (1) υποβάλλονται σε καρδιολογική αξιολόγηση 

και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, ξεκινάει η διαδικασία 

αξιολόγησης της καταλληλότητας τους σε διαβούλευση  με την αρχή αδειοδότησης. 

(3) Οι αιτούντες που εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθήσεις: 

(i) ατελή αποκλεισμό σκέλους· 

(ii) πλήρη αποκλεισμό δεξιού σκέλους· 
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(iii) σταθερή αριστερή απόκλιση άξονα· 

(iv) ασυμπτωματική φλεβοκομβική βραδυκαρδία· 

(v) ασυμπτωματική φλεβοκομβική ταχυκαρδία· 

(vi) ασυμπτωματική μεμονωμένη ομοιόμορφη σύμπλοκη υπερκοιλιακή ή κοιλιακή 

εκτοπία· 

(vii) κολποκοιλιακό αποκλεισμό πρώτου βαθμού·  

(viii) κολποκοιλιακό αποκλεισμό τύπου Mobitz Ι 

μπορούν να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι απουσία οποιασδήποτε άλλης ανωμαλίας 

και με την επιφύλαξη ικανοποιητικής καρδιολογικής αξιολόγησης. 

(4) Αιτούντες με ιστορικό: 

(i) θεραπευτικής ηλεκτρικής κατάλυσης· 

(ii) εμφύτευσης βηματοδότη 

θα πρέπει να υποβάλλονται σε καρδιαγγειακή εκτίμηση πριν να ξεκινήσει η 

διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας τους. Οι αιτούντες ιατρικό 

πιστοποιητικό κατηγορίας 1 θα πρέπει να παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης. 

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 θα πρέπει να αξιολογούνται σε 

διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης. 

(5) Οι αιτούντες που πάσχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθήσεις θα πρέπει 

να αξιολογούνται ως ακατάλληλοι: 

(i) συμπτωματική φλεβοκομβοκολπική νόσος· 

(ii) πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός· 

(iii) συμπτωματική παράταση του QT· 

(iv) αυτόματο εμφυτευμένο σύστημα απινίδωσης·  

(v) κοιλιακό αντιταχυκαρδιακό βηματοδότη. 

MED.B.015 Αναπνευστικό σύστημα 

α) Οι αιτούντες με σημαντική ανεπάρκεια της αναπνευστικής λειτουργίας υποχρεωτικά 

αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Ενδέχεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι μετά την 

ανάκτηση της πνευμονικής λειτουργίας σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

β) Για ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1, οι αιτούντες πρέπει να υποβληθούν σε 

δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας κατά την αρχική εξέταση και σε περίπτωση 

κλινικής ένδειξης. 

γ) Για ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2, οι αιτούντες πρέπει να υποβληθούν σε 

δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας σε περίπτωση κλινικής ένδειξης. 

δ) Οι αιτούντες με ιστορικό ή επιβεβαιωμένη διάγνωση: 

(1) άσθματος που απαιτεί φαρμακευτική αγωγή· 

(2) ενεργού φλεγμονώδους ασθένειας του αναπνευστικού συστήματος· 

(3) ενεργού σαρκοείδωσης· 

(4) πνευμοθώρακα· 
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(5) συνδρόμου άπνοιας ύπνου· 

(6) σημαντικής εγχείρισης θώρακα· 

(7) πνευμονεκτομής 

υποβάλλονται σε αναπνευστική εκτίμηση και, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, 

αξιολογούνται ως ικανοί. Οι αιτούντες με επιβεβαιωμένη διάγνωση των παθήσεων που 

προσδιορίζονται στις παραγράφους (3) και (5) υποβάλλονται σε καρδιολογική εκτίμηση 

και, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, αξιολογούνται ως ικανοί. 

ε) Αεροϊατρική αξιολόγηση: 

(1) οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε 

από τις παθήσεις που παρατίθενται στην υποπαράγραφο δ) ανωτέρω πρέπει να 

παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης· 

(2) οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε 

από τις παθήσεις που παρατίθενται υποαράγραφο δ) ανωτέρω αξιολογούνται σε 

διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης. 

στ) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε πλήρη 

πνευμονεκτομή αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. 

MED.B.020 Πεπτικό σύστημα  

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν καμία λειτουργική ή διαρθρωτική ασθένεια της 

γαστρεντερικής οδού ή των εξαρτημάτων της, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή 

άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

β) Οι αιτούντες με οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης σε 

οποιοδήποτε τμήμα του πεπτικού συστήματος ή των εξαρτημάτων του, το οποίο ενδέχεται 

να προκαλέσει ανικανότητα κατά την πτήση, ιδίως απόφραξη λόγω στένωσης ή πίεσης, 

αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. 

γ) Οι αιτούντες δεν πρέπει να πάσχουν από κήλη η οποία μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα 

ανικανότητας. 

δ) Οι αιτούντες που πάσχουν από διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων: 

(1) υποτροπιάζουσας πεπτικής διαταραχής η οποία απαιτεί φαρμακευτική αγωγή· 

(2) παγκρεατίτιδας· 

(3) συμπτωματικών λίθων· 

(4) επιβεβαιωμένης διάγνωσης ή ιστορικού χρόνιας φλεγμονώδους εντερικής νόσου· 

(5) κατόπιν χειρουργικής επέμβασης στο πεπτικό σύστημα ή στα εξαρτήματά του, 

συμπεριλαμβανομένης εγχείρισης που περιλαμβάνει ολική ή μερική εκτομή ή 

αναστόμωση οποιουδήποτε εκ των οργάνων αυτών 

αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της 

καταλληλότητάς τους κατόπιν επιτυχούς θεραπείας ή πλήρους ανάρρωσης έπειτα 

από εγχείριση και με την επιφύλαξη ικανοποιητικής γαστρεντερολογικής εκτίμησης. 

ε) Αεροϊατρική αξιολόγηση: 
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(1) οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 με διάγνωση των παθήσεων που 

προσδιορίζονται στις υποπαραγράφους (2), (4) και (5) παραπέμπονται στην αρχή 

αδειοδότησης· 

(2) η καταλληλότητα αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 που πάσχουν από 

παγκρεατίτιδα καθορίζεται σε διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης. 

MED.B.025 Σύστημα μεταβολισμού και ενδοκρινικό σύστημα 

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν καμία λειτουργική ή διαρθρωτική μεταβολική, 

διατροφική ή ενδοκρινική διαταραχή η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση 

των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

β) Οι αιτούντες με μεταβολική, διατροφική ή ενδοκρινική δυσλειτουργία μπορούν να 

αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την επιφύλαξη αποδεδειγμένης σταθερότητας της 

κατάστασής τους και ικανοποιητικής αεροϊατρικής αξιολόγησης. 

γ) Σακχαρώδης διαβήτης 

(1) Οι αιτούντες με σακχαρώδη διαβήτη για τον οποίο απαιτείται λήψη ινσουλίνης 

αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. 

(2) Οι αιτούντες με σακχαρώδη διαβήτη για τον οποίο δεν απαιτείται λήψη ινσουλίνης 

αξιολογούνται ως ακατάλληλοι, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει επιτευχθεί 

ρύθμιση του σακχάρου του αίματος. 

δ) Αεροϊατρική αξιολόγηση: 

(1) οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 οι οποίοι χρειάζονται 

φαρμακευτική αγωγή διαφορετική από την ινσουλίνη για τη ρύθμιση του σακχάρου 

του αίματος παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρχή αδειοδότησης· 

(2) η ικανότητα αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 οι οποίοι χρειάζονται 

φαρμακευτική αγωγή διαφορετική από την ινσουλίνη για τη ρύθμιση του σακχάρου 

του αίματος καθορίζεται σε διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης. 

MED.B.030 Αιματολογία 

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν καμία αιματολογική ασθένεια η οποία ενδέχεται να 

επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

β) Για ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1, η αιμοσφαιρίνη πρέπει να ελέγχεται σε κάθε 

εξέταση για την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού. 

γ) Οι αιτούντες με αιματολογική πάθηση, όπως: 

(1) πήξη, αιμορραγική ή θρομβωτική διαταραχή·  

(2) χρόνια λευχαιμία 

μπορούν να αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι με την επιφύλαξη ικανοποιητικής 

αεροϊατρικής αξιολόγησης.  

δ) Αεροϊατρική αξιολόγηση: 

(1) οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 με μία από τις παθήσεις που 

προσδιορίζονται στην υποπαράγραφο γ) ανωτέρω παραπέμπονται στην αρχή 

αδειοδότησης· 
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(2) η καταλληλότητα αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 με μία από τις 

παθήσεις που προσδιορίζονται στην υποπαράγραφο γ) ανωτέρω καθορίζεται σε 

διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης. 

ε) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 που εμφανίζουν μία από τις 

αιματολογικές παθήσεις που προσδιορίζονται κατωτέρω πρέπει να παραπέμπονται στην 

αρχή αδειοδότησης: 

(1) μη φυσιολογική αιμοσφαιρίνη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αναιμίας, 

πολυκυτταραιμίας ή αιμοσφαιρινοπάθειας·  

(2) σημαντική διόγκωση λεμφαδένων· 

(3) διόγκωση σπλήνα. 

MED.B.035 Ουρογεννητικό σύστημα 

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν καμία λειτουργική ή διαρθρωτική ασθένεια του 

νεφρικού ή ουρογεννητικού συστήματος ή των εξαρτημάτων του η οποία ενδέχεται να 

επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

β) Η ανάλυση ούρων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε κάθε αεροϊατρική εξέταση. Τα ούρα 

δεν πρέπει να περιέχουν κανένα μη φυσιολογικό στοιχείο το οποίο θεωρείται ότι έχει 

παθολογική σημασία. 

γ) Οι αιτούντες με οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής διαδικασίας στους 

νεφρούς ή στο ουροποιητικό σύστημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αδυναμία 

άσκησης καθηκόντων, ιδίως απόφραξη λόγω στένωσης ή πίεσης, αξιολογούνται ως 

ακατάλληλοι.  

δ) Οι αιτούντες με ουρογεννητική διαταραχή, όπως: 

(1) νεφρική νόσο·  

(2) έναν ή περισσότερους ουρικούς λίθους ή ιστορικό κολικού του νεφρού 

είναι δυνατόν να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την επιφύλαξη ικανοποιητικής 

νεφρικής/ουρολογικής αξιολόγησης. 

ε) Οι αιτούντες που έχουν υποβληθεί σε σημαντική χειρουργική επέμβαση στο ουροποιητικό 

σύστημα, η οποία αφορά ολική ή μερική εκτομή ή αναστόμωση των οργάνων του, 

αξιολογούνται ως ακατάλληλοι και επαναξιολογούνται μετά την πλήρη ανάρρωσή τους 

πριν να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους. Στην περίπτωση 

αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1, η επαναξιολόγηση πραγματοποιείται από 

την αρχή αδειοδότησης. 

MED.B.040 Λοιμώδεις νόσοι 

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν επιβεβαιωμένο ιατρικό ιστορικό ή κλινική διάγνωση 

οποιασδήποτε λοιμώδους ασθένειας η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση 

των προνομίων της σχετικής άδειας που κατέχουν. 

β) Οι οροθετικοί σε HIV αιτούντες μπορούν να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την 

επιφύλαξη ικανοποιητικής αεροϊατρικής αξιολόγησης. Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό 

κατηγορίας 1 παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης. 
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MED.B.045 Μαιευτική και γυναικολογία 

α) Οι αιτούσες δεν πρέπει να έχουν καμία λειτουργική ή διαρθρωτική μαιευτική ή 

γυναικολογική πάθηση η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των 

προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

β) Οι αιτούσες που υποβλήθηκαν σε σημαντική γυναικολογική επέμβαση αξιολογούνται ως 

ακατάλληλες έως την πλήρη ανάρρωση. 

γ) Εγκυμοσύνη 

(1) Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, εάν το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός 

εξεταστής (AME) θεωρεί ότι η κάτοχος της άδειας είναι κατάλληλη να ασκεί τα 

προνόμιά της, περιορίζει την περίοδο ισχύος του ιατρικού πιστοποιητικού μέχρι τη 

λήξη της 26ης εβδομάδας της κύησης. Μετά το χρονικό αυτό σημείο, το 

πιστοποιητικό αναστέλλεται. Η αναστολή αίρεται κατόπιν πλήρους ανάρρωσης μετά 

το τέλος της εγκυμοσύνης. 

(2) Οι κάτοχοι ιατρικού πιστοποιητικού κατηγορίας 1 ασκούν τα προνόμια των αδειών 

τους μόνον έως την 26η εβδομάδα της κύησης με OML. Ανεξάρτητα από την 

παράγραφο MED. B.001 στην προκειμένη περίπτωση, ο OML μπορεί να επιβληθεί 

και να αρθεί από το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή τον αεροϊατρικό εξεταστή 

(AME). 

MED.B.050 Μυοσκελετικό σύστημα  

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν καμία ανωμαλία των οστών, των αρθρώσεων, των μυών 

ή των τενόντων, συγγενή ή επίκτητη, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση 

των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

β) Οι αιτούντες πρέπει να έχουν επαρκές ύψος καθήμενοι, μήκος άνω και κάτω άκρων και 

μυϊκή δύναμη για την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-

ών). 

γ) Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ικανοποιητική λειτουργική χρήση του μυοσκελετικού 

συστήματος που να καθιστά ικανή την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής 

(-ών) άδειας (-ών). Η ικανότητα των αιτούντων καθορίζεται σε διαβούλευση με την αρχή 

αδειοδότησης. 

MED.B.055 Ψυχιατρική  

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν επιβεβαιωμένο ιατρικό ιστορικό ή κλινική διάγνωση 

οποιασδήποτε ψυχιατρικής ασθένειας ή αναπηρίας, πάθησης ή διαταραχής, οξείας ή 

χρόνιας, συγγενούς ή επίκτητης, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των 

προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

β) Οι αιτούντες με ψυχική ή συμπεριφορική διαταραχή λόγω κατανάλωσης 

οινοπνευματωδών ή άλλης χρήσης ή κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών αξιολογούνται ως 

ακατάλληλοι έως ότου αναρρώσουν και παύσουν κάθε χρήση ουσιών, με την επιφύλαξη 

ικανοποιητικής ψυχιατρικής εκτίμησης κατόπιν επιτυχούς θεραπείας. Οι αιτούντες ιατρικό 

πιστοποιητικό κατηγορίας 1 παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης. Η ικανότητα των 

αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 καθορίζεται σε διαβούλευση με την αρχή 

αδειοδότησης. 

γ) Οι αιτούντες με ψυχιατρική κατάσταση όπως: 

(1) διαταραχή της διάθεσης· 
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(2) νευρωτική διαταραχή· 

(3) διαταραχή προσωπικότητας· 

(4) ψυχική ή συμπεριφορική διαταραχή 

υποβάλλονται σε ψυχιατρική αξιολόγηση με ικανοποιητικά αποτελέσματα προτού 

αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι. 

δ) Οι αιτούντες με ιστορικό μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων πράξεων εκούσιου 

αυτοτραυματισμού αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Οι αιτούντες υποβάλλονται σε 

ψυχιατρική εκτίμηση και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, αξιολογούνται ως 

κατάλληλοι. 

ε) Αεροϊατρική αξιολόγηση: 

(1) οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 με μια από τις παθήσεις που 

προσδιορίζονται στις υποπαραγράφους β), γ) ή δ) ανωτέρω παραπέμπονται στην 

αρχή αδειοδότησης· 

(2) η καταλληλότητα αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 με μια από τις 

καταστάσεις που προσδιορίζονται στις υποπαραγράφους β), γ) ή δ) ανωτέρω 

καθορίζεται σε διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης. 

στ) Οι αιτούντες με επιβεβαιωμένο ιστορικό ή κλινική διάγνωση σχιζοφρένειας, σχιζοτυπικής 

ή παραληρηματικής διαταραχής αξιολογούνται υποχρεωτικά ως ακατάλληλοι. 

MED.B.060 Ψυχολογία 

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν επιβεβαιωμένες ψυχολογικές ανεπάρκειες, οι οποίες 

ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) 

άδειας (-ών). 

β) Ψυχολογική εκτίμηση του υποψηφίου μπορεί να απαιτηθεί στο πλαίσιο ή για τη 

συμπλήρωση ειδικής ψυχιατρικής ή νευρολογικής εξέτασή του. 

MED.B.065 Νευρολογία 

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν επιβεβαιωμένο ιατρικό ιστορικό ή κλινική διάγνωση 

οποιασδήποτε νευρολογικής κατάστασης η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή 

άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

β) Αιτούντες με επιβεβαιωμένο ιστορικό ή κλινική διάγνωση: 

(1) επιληψίας· 

(2) επαναλαμβανόμενων επεισοδίων διαταραχής της συνείδησης αβέβαιης αιτίας 

πρέπει να αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. 

γ) Αιτούντες με επιβεβαιωμένο ιστορικό ή κλινική διάγνωση: 

(1) επιληψίας χωρίς υποτροπή μετά την ηλικία των 5 ετών·  

(2) επιληψίας χωρίς υποτροπή και χωρίς υποβολή σε καμία θεραπεία για περισσότερα 

από 10 έτη· 

(3) επιληπτόμορφων ανωμαλιών σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) και εστιακών 

βραδέων κυμάτων· 

(4) προοδευτικής ή μη προοδευτικής νόσου του νευρικού συστήματος· 
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(5 μεμονωμένου επεισοδίου διαταραχής της συνείδησης αβέβαιης αιτίας· 

(6) απώλειας συνείδησης ύστερα από τραυματισμό της κεφαλής· 

(7) διεισδυτικού τραυματισμού του εγκεφάλου· 

(8) κάκωσης της σπονδυλικής στήλης ή των περιφερειακών νεύρων 

υποβάλλονται σε περαιτέρω αξιολόγηση προτού αξιολογηθούν ως κατάλληλοι. Οι 

αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης. Η 

καταλληλότητα των αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 καθορίζεται σε 

διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης. 

MED.B.070 Σύστημα όρασης 

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν καμία ανωμαλία της λειτουργίας των οφθαλμών ή των 

εξαρτημάτων τους ούτε κάποια ενεργό παθολογική κατάσταση, συγγενή ή επίκτητη, οξεία 

ή χρόνια, ή οποιοδήποτε επακόλουθο εγχείρισης ή τραύματος των οφθαλμών, η οποία 

ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) 

άδειας (-ών). 

β) Εξέταση  

(1) Για ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1: 

(i) πλήρης οφθαλμική εξέταση περιλαμβάνεται στην αρχική εξέταση και 

πραγματοποιείται περιοδικά ανάλογα με τη διάθλαση και τις λειτουργικές 

επιδόσεις των οφθαλμών· και 

(ii) συνήθης οφθαλμική εξέταση περιλαμβάνεται σε κάθε εξέταση 

επανεπικύρωσης και ανανέωσης. 

(2) Για ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2: 

(i) συνήθης οφθαλμική εξέταση περιλαμβάνεται σε κάθε αρχική εξέταση και σε 

κάθε εξέταση επανεπικύρωσης και ανανέωσης· και 

(ii) πλήρης οφθαλμική εξέταση πραγματοποιείται όταν ενδείκνυται κλινικά. 

γ) Η μακρινή οπτική οξύτητα, με ή χωρίς διόρθωση, είναι: 

(1) στην περίπτωση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1, 6/9 (0,7) ή καλύτερη σε 

κάθε οφθαλμό χωριστά και η οπτική οξύτητα αμφοτέρων των οφθαλμών 6/6 (1,0) ή 

καλύτερη· 

(2) στην περίπτωση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 2, 6/12 (0,5) ή καλύτερη σε 

κάθε οφθαλμό χωριστό και η οπτική οξύτητα αμφοτέρων των οφθαλμών 6/9 (0,7) ή 

καλύτερη. Αιτούντες με όραση που υπολείπεται του προτύπου σε έναν οφθαλμό 

μπορούν να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι σε διαβούλευση με την αρχή 

αδειοδότησης με την επιφύλαξη ικανοποιητικής οφθαλμικής αξιολόγησης· 

(3) οι αιτούντες αρχικό ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 με όραση που υπολείπεται 

του προτύπου σε έναν οφθαλμό αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Στην 

επανεπικύρωση, οι αιτούντες με επίκτητη όραση που υπολείπεται του προτύπου σε 

έναν οφθαλμό παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης και ενδέχεται να 

αξιολογηθούν ως κατάλληλοι εάν η υστέρηση αυτή δεν είναι πιθανό να επηρεάζει 

την ασφαλή άσκηση της άδειας που κατέχουν. 
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δ) Οι αιτούντες θα πρέπει να μπορούν να διαβάσουν ένα χάρτη N5 (ή ισοδύναμο) από 

απόσταση 30-50 cm και ένα χάρτη N14 (ή ισοδύναμο) από απόσταση 100 cm, με 

διόρθωση, εφόσον απαιτείται. 

ε) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 υποχρεούνται να έχουν φυσιολογικά 

οπτικά πεδία και φυσιολογική διοφθαλμική λειτουργία. 

στ) Οι αιτούντες που έχουν υποβληθεί σε οφθαλμική εγχείριση μπορούν να αξιολογηθούν ως 

κατάλληλοι με την επιφύλαξη ικανοποιητικής οφθαλμικής εκτίμησης.  

ζ) Οι αιτούντες με κλινική διάγνωση κερατοκώνου μπορούν να αξιολογηθούν ως 

ικατάλληλοι με την επιφύλαξη ικανοποιητικής εξέτασής τους από οφθαλμίατρο. Οι 

αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης. 

η) Αιτούντες με: 

(1) αστιγματισμό·  

(2) ανισομετρωπία 

μπορούν να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την επιφύλαξη ικανοποιητικής οφθαλμικής 

εξέτασης. 

θ) Αιτούντες που πάσχουν από διπλωπία αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. 

ι) Γυαλιά και φακοί επαφής. Εάν επιτυγχάνεται ικανοποιητική οπτική λειτουργία μόνον με τη 

χρήση διόρθωσης: 

(1)     (i) για μακρινή όραση, ο αιτών πρέπει να φορά γυαλιά ή φακούς επαφής όταν 

ασκεί τα προνόμια της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών)· 

(ii) για κοντινή όραση, γυαλιά για κοντινή όραση πρέπει είναι διαθέσιμα κατά την 

άσκηση των προνομίων της άδειας· 

(2) ένα εφεδρικό ζευγάρι όμοιων διορθωτικών γυαλιών πρέπει είναι διαθέσιμο για 

άμεση χρήση κατά την άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) άδειας (-

ών)· 

(3) η διόρθωση παρέχει βέλτιστη οπτική λειτουργία, είναι ανεκτή χωρίς προβλήματα και 

είναι κατάλληλη για αεροπορικούς σκοπούς· 

(4) εάν χρησιμοποιούνται φακοί επαφής, προορίζονται για μακρινή όραση, είναι 

μονοεστιακοί, δεν είναι έγχρωμοι και είναι ανεκτοί χωρίς προβλήματα· 

(5) οι αιτούντες με μεγάλο διαθλαστικό σφάλμα χρησιμοποιούν φακούς επαφής ή 

γυαλιά υψηλού δείκτη διάθλασης· 

(6) για την επίτευξη των οπτικών απαιτήσεων χρησιμοποιείται υποχρεωτικά έναν μόνον 

ζευγάρι γυαλιών· 

(7) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθοκερατολογικοί φακοί. 

MED.B.075 Χρωματική όραση 

α) Οι αιτούντες υποχρεούνται να επιδείξουν την ικανότητα άμεσης αντίληψης των χρωμάτων 

που είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

β) Εξέταση 

(1) Οι αιτούντες πρέπει να περάσουν με επιτυχία τη δοκιμασία Ishihara για την αρχική 

έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού. 
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(2) Οι αιτούντες που αποτυγχάνουν να περάσουν στη δοκιμασία Ishihara υποβάλλονται 

σε περαιτέρω δοκιμασίες αντίληψης χρωμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 

πόσον είναι οπτοχρωματικά ασφαλείς. 

γ) Στην περίπτωση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1, οι αιτούντες πρέπει να έχουν 

φυσιολογική αντίληψη των χρωμάτων ή να είναι οπτοχρωματικά ασφαλείς. Οι αιτούντες 

που αποτυγχάνουν στην επί πλέον δοκιμασία αντίληψης των χρωμάτων αξιολογούνται ως 

ανίκανοι. Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 παραπέμπονται στην αρχή 

αδειοδότησης. 

δ) Στην περίπτωση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 2, όταν οι αιτούντες δεν έχουν 

ικανοποιητική αντίληψη των χρωμάτων, τα προνόμια πτήσης που διαθέτουν περιορίζονται 

σε πτήσεις μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

MED.B.080 Ωτορινολαρυγγολογία 

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν καμία ανωμαλία στη λειτουργία των ώτων, της μύτης, 

των ρινικών κόλπων ή του λαιμού, συμπεριλαμβανομένων της στοματικής κοιλότητας, 

των δοντιών και του λάρυγγα, ούτε κάποια ενεργό παθολογική κατάσταση, συγγενή ή 

επίκτητη, οξεία ή χρόνια, ή οποιοδήποτε επακόλουθο εγχείρισης ή τραύμα, τα οποία 

ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) σχετικής (-ών) 

άδειας (-ών). 

β) Η ακοή πρέπει να είναι ικανοποιητική για την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) 

σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

γ) Εξέταση 

(1) Η ακοή πρέπει να ελέγχεται με δοκιμασίες σε όλες τις εξετάσεις. 

(i) Στην περίπτωση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 1 και ιατρικών 

πιστοποιητικών κατηγορίας 2, όταν στην κατεχόμενη άδεια πρόκειται να 

προστεθεί η ικανότητα πτήσης με όργανα, η ακοή ελέγχεται με ακοομέτρηση 

καθαρών τόνων κατά την αρχική εξέταση και, σε επακόλουθες εξετάσεις 

επανεπικύρωσης ή ανανέωσης, κάθε πέντε έτη έως την ηλικία των 40 ετών και 

κάθε δύο έτη στη συνέχεια. 

(ii) Όταν υποβάλλονται σε ακοομέτρηση καθαρών τόνων, οι αρχικοί αιτούντες δεν 

εμφανίζουν απώλεια ακοής άνω των 35 dB σε οποιαδήποτε από τις συχνότητες 

500, 1 000 ή 2 000 Hz, ή άνω των 50 dB σε συχνότητα 3 000 Hz, σε 

οποιοδήποτε ους χωριστά. Οι αιτούντες επανεπικύρωση ή ανανέωση με 

μεγαλύτερη απώλεια ακοής επιδεικνύουν ικανοποιητική ικανότητα 

λειτουργικής ακοής. 

(iii) Οι αιτούντες με υποακοΐα αποδεικνύουν ικανοποιητική ικανότητα 

λειτουργικής ακοής. 

(2) Συνολική ωτορινολαρυγγολογική εξέταση πραγματοποιείται για την αρχική έκδοση 

ιατρικού πιστοποιητικού κατηγορίας 1 και περιοδικά στη συνέχεια όταν αυτό 

ενδείκνυται κλινικά.  

δ) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 με: 

(1) ενεργό πάθηση, οξεία ή χρόνια, του έσω ή του μέσου ωτός· 

(2) αθεράπευτη διάτρηση ή δυσλειτουργία της (των) τυμπανικής (-ών) μεμβράνης (-ών)· 

(3) διαταραχή της αιθουσαίας λειτουργίας· 
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(4) σημαντική στένωση της ρινικής οδού·  

(5) δυσλειτουργία του ρινικού κόλπου· 

(6) σημαντική διαμαρτία περί τη διάπλαση ή σημαντική, οξεία ή χρόνια λοίμωξη της 

στοματικής κοιλότητας ή του ανώτερου αναπνευστικού·  

(7) σημαντική διαταραχή του λόγου ή της φωνής 

υποβάλλονται σε περαιτέρω ιατρική εξέταση και αξιολόγηση προκειμένου να εξακριβωθεί 

ότι η κατάστασή τους δεν επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των προνομίων της άδειας που 

κατέχουν. 

ε) Αεροϊατρική αξιολόγηση: 

(1) οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 1 με διαταραχή της αιθουσαίας 

λειτουργίας παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης· 

(2) η καταλληλότητα αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 με διαταραχή της 

αιθουσαίας λειτουργίας καθορίζεται σε διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης. 

MED.B.085 Δερματολογία 

Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν καμία εξακριβωμένη δερματολογική πάθηση η οποία ενδέχεται 

να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των προνομίων της (των) άδειας (-ών) που κατέχουν. 

MED.B.090 Ογκολογία 

α) Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν καμία επιβεβαιωμένη πρωτογενή ή δευτερογενή 

κακοήθη νόσο η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των προνομίων της 

(των) σχετικής (-ών) άδειας (-ών). 

β) Μετά τη θεραπεία για κακοήθη νόσο, οι αιτούντες υποβάλλονται σε ογκολογική εκτίμηση 

πριν να γίνει η εκτίμηση της καταλληλότητάς τους. Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό 

κατηγορίας 1 θα παραπέμπονται στην αρχή αδειοδότησης. Η καταλληλότητα των 

αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 καθορίζεται σε διαβούλευση με την αρχή 

αδειοδότησης. 

γ) Οι αιτούντες με εξακριβωμένο ιστορικό ή κλινική διάγνωση ενδοεγκεφαλικού κακοήθους 

όγκου αξιολογούνται υποχρεωτικά ως ακατάλληλοι. 

Ενότητα 3 

Ειδικές απαιτήσεις ιατρικών πιστοποιητικών LAPL 

MED.B.095 Ιατρική εξέταση αιτούντων ιατρικά πιστοποιητικά LAPL 

α) Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό LAPL αξιολογούνται βάσει αεροϊατρικής βέλτιστης 

πρακτικής. 

β) Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο πλήρες ιατρικό ιστορικό του αιτούντος. 

γ) Η αεροϊατρική εξέταση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

(1) κλινική εξέταση· 

(2) αρτηριακή πίεση· 

(3) εξετάσεις ούρων· 
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(4) όραση· 

(5) ακουστική ικανότητα. 

δ) Μετά την πρώτη έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού LAPL, οι αεροϊατρικές εξετάσεις έως 

την ηλικία των 50 ετών μπορούν να μειωθούν λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εκτίμηση 

του ιατρικού ιστορικού του αιτούντος. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
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ΤΜΗΜΑ Δ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

Ενότητα 1 

Γενικές απαιτήσεις 

MED.D.001 Γενικά 

Τα μέλη πληρωμάτων θαλάμου επιβατών εκτελούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που απαιτούνται 
από τους κανόνες ασφάλειας της αεροπορίας σε ένα αεροσκάφος μόνον εφόσον συμμορφώνονται 
προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος Μέρους. 

MED.D.005 Αεροϊατρικές αξιολογήσεις 

α) Τα μέλη πληρωμάτων θαλάμου επιβατών υποχρεωτικά υποβάλλονται σε αεροϊατρικές 

αξιολογήσεις προκειμένου να εξακριβωθεί ότι δεν πάσχουν από οποιαδήποτε σωματική ή 

ψυχική ασθένεια, η οποία μπορεί να συνεπάγεται ανικανότητα ή αδυναμία εκτέλεσης των 

καθηκόντων και των ευθυνών που τους έχουν ανατεθεί. 

β) Κάθε μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών υποβάλλεται σε αεροϊατρική αξιολόγηση 

προτού του ανατεθούν για πρώτη φορά καθήκοντα σε ένα αεροσκάφος και στη συνέχεια 

ανά μέγιστα διαστήματα 60 μηνών. 

γ) Οι αεροϊατρικές αξιολογήσεις διενεργούνται από αεροϊατρικό εξεταστή AME, 

αεροϊατρικό κέντρο AeMC ή από ιατρό επαγγελματικής ιατρικής OHMP, εφόσον 

πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου MED.E.040. 

Ενότητα 2 

Απαιτήσεις αεροϊατρικής αξιολόγησης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών 

MED.D.020 Γενικά 

Τα μέλη πληρωμάτων θαλάμου επιβατών δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε: 

α) ανωμαλία, συγγενή ή επίκτητη· 

β) ενεργό, λανθάνουσα, οξεία ή χρόνια ασθένεια ή αναπηρία· 

γ) πληγή, τραύμα ή επακόλουθο εγχείρισης· και 

δ) συνέπεια ή παρενέργεια οποιουδήποτε συνταγογραφημένου ή μη συνταγογραφημένου 

θεραπευτικού, διαγνωστικού ή προληπτικού φαρμάκου που λαμβάνουν 

που επιφέρει λειτουργική ανικανότητα σε βαθμό ο οποίος μπορεί να συνεπάγεται ανικανότητα ή 

αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων ασφάλειας και των ευθυνών που τους έχουν ανατεθεί. 

MED.D.025 Περιεχόμενο αεροϊατρικών αξιολογήσεων 

α) Η αρχική αεροϊατρική αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
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(1) μία εκτίμηση του ιατρικού ιστορικού του αιτούντος μέλους πληρώματος θαλάμου 

επιβατών· και 

(2) κλινική εξέταση των ακόλουθων: 

(i) καρδιαγγειακό σύστημα· 

(ii) αναπνευστικό σύστημα· 

(iii) μυοσκελετικό σύστημα· 

(iv) ωτορινολαρυγγολογία· 

(v) σύστημα όρασης· και 

(vi) οπτοχρωματική αντίληψη. 

β) Κάθε επακόλουθη αεροϊατρική επανεξέταση περιλαμβάνει τουλάχιστον αξιολόγηση του 

ιατρικού ιστορικού του μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών και κλινική εξέταση, εάν 

θεωρείται απαραίτητη σύμφωνα με τη βέλτιστη ιατρική πρακτική. 

γ) Για τους σκοπούς των α) και β) ανωτέρω, σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν ενδείκνυται 

κλινικά, η αεροϊατρική αξιολόγηση ενός μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών 

περιλαμβάνει επίσης κάθε πρόσθετη ιατρική εξέταση, δοκιμασία ή έρευνα η οποία 

θεωρείται αναγκαία από τον αεροϊατρικό εξεταστή AME, το αεροϊατρικό κέντρο AeMC ή 

τον ιατρό επαγγελματικής ιατρικής OHMP. 

Ενότητα 3 

Πρόσθετες απαιτήσεις για αιτούντες ή κατόχους βεβαίωσης πληρώματος θαλάμου επιβατών 

MED.D.030 Ιατρική έκθεση πληρώματος θαλάμου επιβατών  

α) Μετά την ολοκλήρωση κάθε αεροϊατρικής αξιολόγησης, οι αιτούντες ή οι κάτοχοι 

βεβαίωσης πληρώματος θαλάμου επιβατών: 

(1) λαμβάνουν ιατρική έκθεση πληρώματος θαλάμου επιβατών από τον αεροϊατρικό 

εξεταστή AME, το αεροϊατρικό κέντρο AeMC ή τον ιατρό επαγγελματικής ιατρικής 

OHMP· και 

(2) παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες ή αντίγραφο της ιατρικής έκθεσης πληρώματος 

θαλάμου επιβατών στον (στους) φορέα (-είς) εκμετάλλευσης που τους απασχολούν. 

β) Ιατρική έκθεση πληρωμάτων θαλάμου επιβατών 

Στην ιατρική έκθεση πληρώματος θαλάμου επιβατών αναγράφονται η ημερομηνία της 

αεροϊατρικής αξιολόγησης, κατά πόσον το μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών 

αξιολογήθηκε ως ικανό ή ανίκανο, η ημερομηνία της επόμενης υποχρεωτικής 

αεροϊατρικής αξιολόγησης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τυχόν περιορισμοί. Κάθε 

άλλο στοιχείο υπόκειται στο ιατρικό απόρρητο σύμφωνα με την παράγραφο MED.A.015. 

MED.D.035 Περιορισμοί 

α) Εάν οι κάτοχοι βεβαίωσης πληρώματος θαλάμου επιβατών δεν πληρούν όλες τις ιατρικές 

απαιτήσεις που προσδιορίζονται στην ενότητα 2, ο αεροϊατρικός εξεταστής AME, το 

αεροϊατρικό κέντρο AeMC ή ο ιατρός επαγγελματικής ιατρικής OHMP εξετάζουν κατά 

πόσον ενδέχεται να μπορούν να εκτελούν καθήκοντα πληρώματος θαλάμου επιβατών με 

ασφάλεια, εφόσον συμμορφώνονται με έναν ή περισσότερους περιορισμούς. 
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β) Τυχόν περιορισμοί στην άσκηση των προνομίων που παρέχει η βεβαίωση πληρώματος 

θαλάμου επιβατών προσδιορίζονται στην ιατρική έκθεση πληρώματος θαλάμου επιβατών 

και αίρονται μόνον από αεροϊατρικό εξεταστή AME, αεροϊατρικό κέντρο AeMC ή από 

ιατρό επαγγελματικής ιατρικής OHMP, σε  διαβούλευση με ιατρικό εξεταστή αεροπορίας. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Ενότητα 1 

Αεροϊατρικοί εξεταστές 

MED.E.001 Προνόμια 

α) Τα προνόμια του αεροϊατρικού εξεταστή ΑΜΕ συνίστανται στην έκδοση, στην 

επανεπικύρωση κα στην ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 2 και ιατρικών 

πιστοποιητικών LAPL καθώς και στη διενέργεια των σχετικών ιατρικών εξετάσεων και 

αξιολογήσεων. 

β) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού άσκησης καθηκόντων αεροϊατρικού εξεταστή ΑΜΕ μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση επέκτασης των προνομίων τους ώστε αυτά να περιλαμβάνουν 

ιατρικές εξετάσεις για την επανεπικύρωση και την ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών 

κατηγορίας 1, εφόσον αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου MED.E.015. 

γ) Το πεδίο των προνομίων του ιατρικού εξεταστή αεροπορίας, και τυχόν προϋπόθεση για 

την άσκησή τους, προσδιορίζεται στο πιστοποιητικό. 

δ) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού άσκησης καθηκόντων αεροϊατρικού εξεταστή ΑΜΕ δεν 

διενεργούν αεροϊατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις σε κράτος μέλος εκτός του κράτους 

μέλους που εξέδωσε το πιστοποιητικό τους ως αεροϊατρικών εξεταστών ΑΜΕ, εκτός εάν: 

(1) το κράτος μέλος υποδοχής τούς έχει παράσχει πρόσβαση στην άσκηση των 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους ως ειδικευμένων ιατρών· 

(2) ενημέρωσαν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής για την πρόθεσή τους 

να διενεργούν αεροϊατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις και να εκδίδουν ιατρικά 

πιστοποιητικά στο πλαίσιο των προνομίων τους ως αεροϊατρικών εξεταστών ΑΜΕ· 

και 

(3) έλαβαν ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. 

MED.E.005 Αίτηση 

α) Η αίτηση απόκτησης πιστοποιητικού άσκησης καθηκόντων αεροϊατρικού εξεταστή AME 

υποβάλλεται με τη μορφή και τον τρόπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή. 

β) Οι αιτούντες πιστοποιητικό άσκησης καθηκόντων αεροϊατρικού εξεταστή AME παρέχουν 

στην αρμόδια αρχή τα ακόλουθα: 

(1) προσωπικά στοιχεία και επαγγελματική διεύθυνση· 

(2) τεκμηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις που θεσπίζονται 

στην παράγραφο MED.E.010, συμπεριλαμβανομένου πιστοποιητικού ολοκλήρωσης 

του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων στην αεροπορική ιατρική αντίστοιχου προς 

τα προνόμια για τα οποία υποβάλλουν αίτηση· 
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(3) γραπτή δήλωση ότι ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) θα εκδίδει ιατρικά 

πιστοποιητικά βάσει των απαιτήσεων του παρόντος Μέρους και των σχετικών 

αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης (AMC) που εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (στο εξής, ο Οργανισμός). 

γ) Όταν ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) διενεργεί αεροϊατρικές εξετάσεις σε 

περισσότερους από έναν τόπους, παρέχει στην αρμόδια αρχή τις σχετικές πληροφορίες για 

όλους τους τόπους στους οποίους ασκεί τη δραστηριότητά του. 

MED.E.010 Απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού άσκησης καθηκόντων αεροϊατρικού 
εξεταστή ΑΜΕ 

Οι αιτούντες πιστοποιητικό άσκησης καθηκόντων αεροϊατρικού εξεταστή (AME) με τα προνόμια 

της αρχικής έκδοσης, της επανεπικύρωσης και της ανανέωσης ιατρικών πιστοποιητικών 

κατηγορίας 2: 

α) καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις και διαθέτουν άδεια για την άσκηση του ιατρικού 

επαγγέλματος και κατέχουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ειδικευμένης κατάρτισης· 

β) έχουν υποβληθεί σε βασικό κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων στην αεροπορική ιατρική· 

γ) αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή ότι: 

(1) διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις, διαδικασίες, τεκμηρίωση και λειτουργικό 

εξοπλισμό κατάλληλο για αεροϊατρικές εξετάσεις· και 

(2) έχουν θεσπίσει τις αναγκαίες διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση του 

ιατρικού απορρήτου. 

MED.E.015 Απαιτήσεις επέκτασης των προνομίων 

Οι αιτούντες πιστοποιητικό άσκησης καθηκόντων αεροϊατρικού εξεταστή AME το οποίο επεκτείνει 

τα προνόμιά τους στην έκδοση, στην επανεπικύρωση και στην ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών 

κατηγορίας 1 πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή AME και: 

α) έχουν διενεργήσει τουλάχιστον 30 εξετάσεις για την έκδοση, την επανεπικύρωση ή την 

ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών κατηγορίας 2 εντός μέγιστου διαστήματος 5 ετών προ 

της υποβολής της αίτησης·  

β) έχουν παρακολουθήσει κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων ανώτερου επιπέδου στην 

αεροπορική ιατρική· και 

γ) έχουν υποβληθεί σε πρακτική κατάρτιση σε αεροϊατρικό κέντρο AeMC. 

MED.E.020 Μαθήματα κατάρτισης στην αεροπορική ιατρική 

α) Οι κύκλοι εκπαιδευτικών μαθημάτων στην αεροπορική ιατρική εγκρίνονται από την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει τον κύριο τόπο της δραστηριότητάς του 

ο οργανισμός που τα παρέχει. Ο οργανισμός που παρέχει τα μαθήματα αποδεικνύει ότι το 

πρόγραμμα σπουδών είναι επαρκές και ότι τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την 

παροχή της κατάρτισης διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και πείρα. 

β) Με εξαίρεση την περίπτωση της επανεκπαίδευσης, τα μαθήματα ολοκληρώνονται με 

γραπτή εξέταση επί των θεμάτων του περιεχομένου των μαθημάτων. 

γ) Ο οργανισμός που παρέχει τα μαθήματα εκδίδει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των 

σπουδών στους αιτούντες αφού αυτοί περάσουν επιτυχώς στις εξετάσεις. 
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MED.E.025 Αλλαγές στο πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή ΑΜΕ 

α) Οι αεροϊατρικοί εξεταστές ΑΜΕ γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή τις ακόλουθες αλλαγές 

οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν το πιστοποιητικό τους: 

(1) κατά πόσο ο αεροϊατρικός εξεταστής AME αποτελεί αντικείμενο πειθαρχικής 

διαδικασίας ή έρευνας από ιατρικό ρυθμιστικό όργανο·  

(2) κατά πόσο υπήρξαν οιεσδήποτε αλλαγές στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

χορηγήθηκε το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των 

δηλώσεων που παρασχέθηκαν με την αίτηση· 

(3) όταν οι απαιτήσεις της έκδοσης δεν πληρούνται πλέον· 

(4) όταν υπάρχει αλλαγή στον (στους) τόπο (-ους) άσκησης της δραστηριότητας του 

αεροϊατρικού εξεταστή AME ή στη διεύθυνση αλληλογραφίας του. 

β) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής συνεπάγεται την αναστολή ή την ανάκληση 

των προνομίων του πιστοποιητικού. 

MED.E.030 Ισχύς των πιστοποιητικών αεροϊατρικών εξεταστών AME  

Το πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή AME εκδίδεται για μέγιστο διάστημα 3 ετών. 
Επανεπικυρώνεται εφόσον ο κάτοχός του: 

α) εξακολουθεί να πληροί τις γενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του 

ιατρικού επαγγέλματος και διατηρεί την ιατρική ιδιότητα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο· 

β) παρακολούθησε μαθήματα επανεκπαίδευσης στην αεροπορική ιατρική εντός των 

τελευταίων 3 ετών· 

γ) διενήργησε τουλάχιστον 10 ιατρικές εξετάσεις σε κάθε έτος· 

δ) εξακολουθεί να πληροί τους όρους του πιστοποιητικού· και 

ε) εξασκεί τα προνόμιά του σύμφωνα με το παρόν Μέρος. 

Ενότητα 2 

Ιατροί γενικής ιατρικής (GMP) 

MED.E.035 Απαιτήσεις για ιατρούς γενικής ιατρικής  

α) Οι ιατροί γενικής ιατρικής GMP ενεργούν ως αεροϊατρικοί  εξεταστές AME για την 

έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών LAPL μόνον: 

(1) εφόσον ασκούν τη δραστηριότητά τους σε κράτος μέλος στο οποίο οι ιατροί γενικής 

ιατρικής GMP έχουν κατάλληλη πρόσβαση στα πλήρη ιατρικά αρχεία των 

αιτούντων· και 

(2) σύμφωνα με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που καθιερώνονται στο εθνικό δίκαιο. 

β) Για να εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά LAPL, οι ιατροί γενικής ιατρικής GMP καλύπτουν 

όλες τις απαιτήσεις και διαθέτουν άδεια για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

γ) Οι ιατροί γενικής ιατρικής GMP που ενεργούν ως αεροϊατρικοί εξεταστές AME δηλώνουν 

τη δραστηριότητά τους στην αρμόδια αρχή. 
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Ενότητα 3 

Ιατροί επαγγελματικής ιατρικής 

MED.E.040 Απαιτήσεις για ιατρούς επαγγελματικής ιατρικής  

Οι ιατροί επαγγελματικής ιατρικής OHMP διενεργούν αεροϊατρικές αξιολογήσεις πληρωμάτων 

θαλάμου επιβατών μόνον εφόσον: 

α) η αρμόδια αρχή είναι πεπεισμένη ότι το οικείο εθνικό σύστημα επαγγελματικής υγείας 

μπορεί να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος 

Μέρους· 

β) διαθέτουν άδεια για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και καλύπτουν όλες τις 

απαιτήσεις της επαγγελματικής ιατρικής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο· και  

γ) έχουν αποκτήσει γνώσεις αεροπορικής ιατρικής οι οποίες σχετίζονται με το επιχειρησιακό 

περιβάλλον των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών. 


