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«Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που 
κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του 

στρατιωτικού προσωπικού γενικά» 

Με τις τελευταίες αλλαγές από το Π.Δ. 102/2018 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11 ΦΕΚ Α΄17/27.1.2014 

Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται 
στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 

α. Το άρθρο 32 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 302). β. Το άρθρο 2, παράγραφος 2 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή Γυναικών στις 
ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 166). 

γ. Το άρθρο 20, του ν.δ. 1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των 
Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16). 

δ. Το άρθρο 23, παράγραφος 9 του ν.δ. 1400/1973 «Περί καταστάσεων των 
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 114). 

ε. Το άρθρο 1, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ε΄ και η παράγραφος 2, 
υποπαράγραφος β΄ της με Αριθμό Υ304/2 Ιουλίου 2013 απόφασης του 
Πρωθυπουργού−Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά (Β΄ 1635). 

στ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που κυρώθηκε με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

η. Την υπ’ αριθμ. 82/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 

θ. Την υπ’ αριθμό 287/2013 γνωμοδότηση του E΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, μετά από πρόταση της Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 

αποφασίζουμε: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1 
Γενικά 

1. Όλοι οι κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), 
πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και 
σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής 
για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική 
εξέταση. 

2. Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παραπάνω παραγράφου: 

α. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, 
βλάβες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας 
αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του. 

β. Εξετάζεται από Αξιωματικούς του Υγειονομικού της ειδικότητας των Ιατρών, 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα. Κατ’ εξαίρεση η εξέταση υποψηφίων για 
στράτευση, εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εξειδικεύσεις Αξιωματικών 
Υγειονομικού της ειδικότητας των ιατρών, πραγματοποιείται κατά σειρά 
προτεραιότητας στα Κρατικά Νοσοκομεία ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 

Η αναγνώριση των δαπανών των εξετάσεων αυτών πραγματοποιείται κατά τις 
διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών. 

γ. Κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές και τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

3. Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ένοπλες 
Δυνάμεις, εφόσον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από 
την αποστολή. 

4. Εφόσον διαπιστώνονται νοσήματα ή παθήσεις ή βλάβες περισσότερες από μία η 
σωματική ικανότητα κρίνεται με βάση τη σπουδαιότερη αιτία, αλλά μνημονεύονται και 
οι άλλες. 

5. Όπου στο παρόν αναφέρονται Αξιωματικοί, νοούνται και οι Ανθυπασπιστές. 

6. Το παρόν διάταγμα αφορά προσωπικό και των δύο φύλων. 

Άρθρο 2 
Κατηγορίες Σωματικής Ακεραιότητας 

1.Το προσωπικό του άρθρου 1, παράγραφος 1, εντάσσεται στις παρακάτω 
κατηγορίες σωµατικής ικανότητας:  
 

α. Οι στρατεύσιµοι, οι ανυπότακτοι, οι οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας,  
οι εθελοντές Υπαξιωµατικοί, οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας (ΕΠΥ), οι 



σηµαιοφόροι επίκουροι αξιωµατικοί (ΣΕΑ), οι υποψήφιοι και οι δόκιµοι έφεδροι 
αξιωµατικοί (ΥΕΑ, ΔΕΑ), οι έφεδροι αξιωµατικοί (εν ενεργεία, εξ εφεδρείας, εν 
εφεδρεία, εξ απονοµής), οι εν εφεδρεία αξιωµατικοί καθώς και οι Επαγγελµατίες 
Οπλίτες (ΕΠΟΠ) πρίν την µονιµοποίησή τους κρίνονται:  
(1) Ικανοί πρώτης κατηγορίας (1/1 ).  
(2) Ικανοί δεύτερης κατηγορίας (1/2).  
(3) Ικανοί τρίτης κατηγορίας (1/3).  
(4) Ικανοί τέταρτης κατηγορίας (1/4).  
(5) Ακατάλληλοι για στράτευση (1/5).  
 

β. Οι υποψήφιοι για τα µόνιµα στελέχη Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών,  
οι µαθητές των Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ), όπως και οι υποψήφιοι 
εθελοντές των Ενόπλων Δυνάµεων κρίνονται:  
( 1 ) Κατάλληλοι.  
(2) Ακατάλληλοι.  
 

γ. Οι µόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Υπαξιωµατικοί, Εθελοντές Μακράς  
Θητείας (ΕΜΘ), οι Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) µετά την µονιµοποίησή τους 
καθώς και οι µόνιµοι εξ εφεδρείας κρίνονται:  
(1) Ικανοί.  
(2) Ανίκανοι.  

2. Από τις κατηγορίες προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου: 
α. Αυτοί που δεν παρουσιάζουν καµία διαταραχή της σωµατικής ικανότητας 
κρίνονται ικανοί πρώτης κατηγορίας (1/1) κατάλληλοι και ικανοί, αντιστοίχως. 
β. Αυτοί που παρουσιάζουν διαταραχές της σωµατικής ικανότητας 
κρίνονται ανάλογα µε την περίπτωση της κατηγορίας προσωπικού στην οποία 
ανήκουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος. 

3. Η σωµατική ικανότητα κρίνεται επιπλέον σωµατοµετρικά όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 του παρόντος και τις παραγράφους 14 έως 17 του Γενικού Πίνακα. 

Άρθρο 3 
Πίνακες νοσηµάτων, παθήσεων και βλαβών 

1.Καθορίζονται οι παρακάτω προσαρτηµένοι στο παρόν πίνακες και παραρτήµατα 
νοσηµάτων, παθήσεων και βλαβών µε την αντίστοιχη ένδειξη για τη σωµατική 
ικανότητα του προσωπικού.  
    α.     Γενικός Πίνακας.  
    β.     Ειδικός Πίνακας.  
    γ.     Παραρτήµατα 'Ά", "Β", "Γ", "Δ" και 'Έ"  

2.  Ο Γενικός Πίνακας εφαρµόζεται για την κρίση της σωµατικής ικανότητας του 
προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 4, τα δε Παραρτήµατα 'Ά", "Β", "Δ" και 'Έ" 
για την κρίση της σωµατικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών προσωπικού των 
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Ο Ειδικός 
Πίνακας, όπως συµπληρώνεται µε το Παράρτηµα "Γ", εφαρµόζεται για την κρίση της 
σωµατικής ικανότητας των µονίµων εν ενεργεία Αξιωµατικών, Υπαξιωµατικών, 



Εθελοντών Μακράς Θητείας, Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) µετά την 
µονιµοποίησή τους, καθώς και των µονίµων εξ εφεδρείας.  

3. Οι Υγειονοµικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συµβούλια γνωµατεύουν 
και κρίνουν για τη σωµατική ικανότητα όπως αυτή καθορίζεται στους παραπάνω 
πίνακες και παραρτήµατα.  

4.Για νοσήµατα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες 
και παραρτήµατα όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη 
σωµατική ικανότητα αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρµόδια Ανώτατη Υγειονοµική 
Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1ζ, του Ν.Δ. 1327/1973.  

5. Στην αρµοδιότητα των Επιτροπών Απαλλαγών ανήκει και η έκδοση 
γνωµατεύσεων, αναφορικά µε την ανικανότητα ή µη για εργασία, των 
παραπεµποµένων σε αυτές, από τα στρατολογικά γραφεία, ιδιωτών, για τη 
µεταφορά οπλιτών στους υπόχρεους µειωµένης θητείας, καθώς και η κρίση για 
ακαταλληλότητα για στράτευση των ατόµων αυτών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 
ανώτατο προς στράτευση όριο ηλικίας, όπως αυτό καθορίζεται από τον ισχύοντα 
νόµο περί Στρατολογίας.  

Άρθρο 4 
Κρίση σωµατικής ικανότητας κατά κατηγορία προσωπικού 

1. Με βάση τα νοσήµατα, παθήσεις και βλάβες του Γενικού Πίνακα εξετάζεται και 
κρίνεται η σωµατική ικανότητα των:  
α. Στρατευσίµων και Ανυπότακτων.  
β. Οπλιτών οποιασδήποτε κατηγορίας, υποψηφίων και δοκίµων εφέδρων  
αξιωµατικών και Επίκουρων Σηµαιοφόρων, που κατατάσσονται για εκπλήρωση 
στρατεύσιµης ή εφεδρικής υποχρέωσης τόσο στην κατάταξη όσο και στη διάρκεια 
της εκπλήρωσης της υποχρέωσής τους.  
γ. Εθελοντών επιστράτευσης ή πολέµου, τόσο στην κατάταξη όσο και στη διάρκεια 
της εθελουσίας υποχρέωσης τους.  
δ. Εφέδρων εν ενεργεία, εξ εφεδρείας, εν εφεδρεία ή εξ απονοµής αξιωµατικών.  
ε. Μονίµων εν εφεδρεία (αποστράτων) Αξιωµατικών - Υπαξιωµατικών.  
στ. Εθελοντών Υπαξιωµατικών και Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας και 
Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) που υπηρετούν πριν ή µετά την εκπλήρωση της 
στρατεύσιµης υποχρέωσης. Για τη χορήγηση σ' αυτούς αναβολής για λόγους υγείας 
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 7 του παρόντος.  
ζ. Υποψήφιων Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας και Υποψήφιων Εθελοντών 
Μακράς Θητείας. Υποψήφιων επαγγελµατιών οπλιτών προς κατάταξη και 
µονιµοποίηση.  
η. Υποψήφιων Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάµεων (µονίµων 
Αξιωµατικών ή Υπαξιωµατικών) στην εισαγωγή.  
θ. Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών που κατατάσσονται απ' ευθείας στα µόνιµα 
στελέχη µόνο στην κατάταξη τους.  
ι. Όσων παραπέµπονται στις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές και συµβούλια για 
εξέταση ή επανεξέταση.  

2. Από τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού όσοι παρουσιάζουν νοσήµατα, 
παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα κρίνονται:  



α. Οι των υποπαραγράφων 1 α µέχρι και 1 ε σύµφωνα µε την ένδειξη σωµατικής 
ικανότητας που αντιστοιχεί σε κάθε νόσηµα, πάθηση ή βλάβη. Οι της 
υποπαραγράφου 1 γ που πάσχουν από νοσήµατα µε ένδειξη 1/3, 1/4 δεν γίνονται 
δεκτοί για κατάταξη.  
β. Οι των υποπαραγράφων 1 στ και 1 ζ που πάσχουν από νοσήµατα µε ένδειξη 1/3, 
1/4 κρίνονται ακατάλληλοι και αποβάλλουν την ιδιότητα.  
γ. Οι των υποπαραγράφων 1η και 1θ που πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη Ι/2, 
Ι/3, Ι/4 κρίνονται Ακατάλληλοι, πλην των κληρικών που κατατάσσονται απευθείας 
στο Κοινό Σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων και πάσχουν από το νόσημα της 
παραγράφου 15 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών. 
δ. Οι µαθητές των Στρατιωτικών σχολών κρίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του 
παρόντος.  
ε. Οι της υποπαραγράφου 1 ι ανάλογα µε την κατηγορία προσωπικού στην οποία 
ανήκουν.  

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 1 Π.Δ. 102/2018 με ισχύ την 20/11/2018 

3. Με βάση τα νοσήµατα, παθήσεις και βλάβες του Ειδικού Πίνακα εξετάζεται και 
κρίνεται η σωµατική ικανότητα των µονίµων εν ενεργεία Αξιωµατικών, 
Υπαξιωµατικών και Εθελοντών Μακράς Θητείας, Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) 
µετά την µονιµοποίησή τους, καθώς και των µονίµων εξ εφεδρείας. Όσοι απ' αυτούς 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε  
νόσηµα, πάθηση ή βλάβη του πίνακα αυτού κρίνονται ανίκανοι.  

4. Για όσα νοσήµατα, παθήσεις ή βλάβες, από αυτές που αναφέρονται στους 
Πίνακες και Παραρτήµατα του άρθρου 3, αναγράφεται η παρατήρηση "µετά από την 
αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας" ή "µη υποχωρούντα µε τη κατάλληλη 
θεραπεία", η τελική κρίση γίνεται µετά από την εφαρµογή της θεραπείας αυτής και 
ανάλογα µε τα αποτελέσµατά της.  

5. Κανείς δεν είναι υποχρεωµένος να υποστεί µια εγχείρηση ή οποιαδήποτε 
θεραπεία, αν δεν το επιθυµεί. Εάν ο κρινόµενος αρνηθεί, µε υπεύθυνη δήλωση, να 
υποβληθεί στη θεραπεία που του συστήθηκε η τελική κρίση γίνεται µε βάση την 
πάθησή του, όπως έχει. Ο κρινόµενος δεν έχει το δικαίωµα αρνήσεως διαγνωστικών 
εξετάσεων που απαιτούνται για την τεκµηρίωση της παθήσεως για την οποία 
κρίνεται, εφόσον από αυτές δεν υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή του.  

Άρθρο 5 
Κρίση σωµατικής ικανότητας λόγω αναστήµατος  

1. Αυτοί που ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού των υποπαραγράφων 1 α, 1 β 
και 1 γ του άρθρου 4 ανάλογα µε το ανάστηµά τους κρίνονται µε τους παρακάτω 
τρόπους:  
α. Ικανοί κατηγορίας πρώτης (1/1 ): Όσοι έχουν ανάστηµα ένα µέτρο και πενήντα 
εκατοστά (1,50) και πάνω, εκτός από τους ΥΕΑ και υποψηφίους Σηµαιοφόρους 
Επίκουρους Αξιωµατικούς (ΣΕΑ) για τους οποίους ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 14.  
β. Ικανοί κατηγορίας δευτέρας (1/2): Όσοι έχουν ανάστηµα ένα µέτρο και σαράντα 
πέντε (1,45) µέχρι ένα µέτρο και σαράντα εννιά εκατοστά (1,49).  
γ. Ικανοί κατηγορίας τρίτης (1/3): Όσοι έχουν ανάστηµα ένα µέτρο και σαράντα 
εκατοστά (1,40) µέχρι ένα µέτρο και σαράντα τέσσερα εκατοστά (1,44 ).  
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δ. Ακατάλληλοι για στράτευση (1/5): Όσοι έχουν ανάστηµα µικρότερο από ένα µέτρο 
και σαράντα εκατοστά (1,40). Αυτοί κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση µόνο 
ύστερα από υποχρεωτική χορήγηση διετούς αναβολής µε την πρώτη κρίση.  

2. Όσοι κατατάσσονται ως στελέχη στις τάξεις των Ε.Δ. πρέπει να έχουν ανάστηµα 
τουλάχιστον ένα µέτρο και εξήντα (1,60µ) οι γυναίκες και ένα µέτρο και εβδοµήντα 
εκατοστά (1,70µ) οι άνδρες.  

3. Οι υποψήφιοι άνδρες του τµήµατος Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται 
Ακατάλληλοι λόγω εργονοµικών περιορισµών των πτητικών µέσων και υλικών 
εφόσον έχουν ανάστηµα µεγαλύτερο από ένα µέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90µ), 
µικρότερο από ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά (1,70µ) και ύψος κορµού 
µεγαλύτερο από ένα µέτρο (1 µ.). Οι υποψήφιες γυναίκες του τµήµατος Ιπταµένων 
της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλες λόγω εργονοµικών περιορισµών των 
πτητικών µέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστηµα µεγαλύτερο από ένα µέτρο και 
ενενήντα εκατοστά (1,90µ), µικρότερο από ένα µέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά 
(1,65µ) και ύψος κορµού µεγαλύτερο από ένα µέτρο (1 µ.).  

4. Για όλες τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ο Δείκτης Μάζας 
Σώµατος (ΔΜΣ) αυτών, δηλαδή το πηλίκο του σωµατικού βάρους του/της 
υποψηφίου σε χιλιόγραµµα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε µέτρα, για µεν 
τους άνδρες πρέπει  να βρίσκεται από 19 έως και 27 Kgr/m και για τις γυναίκες 
πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 Kgr/m .  

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 1 Π.Δ. 102/2018 με ισχύ την 20/11/2018 
 
Άρθρο 6 
Σωµατική Ικανότητα Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών, Μαθητών Σχολών, 
Εφέδρων Αξιωµατικών και Εθελοντών των Ενόπλων Δυνάµεων 

1.    Στους µαθητές και τις µαθήτριες των στρατιωτικών σχολών των µονίµων 
αξιωµατικών και υπαξιωµατικών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους µέχρι της 
ονοµασίας τους σε αξιωµατικούς ή υπαξιωµατικούς, παρουσιάζουν νοσήµατα, 
παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα:  
α. Εφόσον αυτές είναι ιάσιµες, χορηγείται η αναρρωτική άδεια που προβλέπεται από 
τον Οργανισµό της κάθε σχολής µε βάση την γνωµάτευση της αρµόδιας 
Υγειονοµικής Επιτροπής. Σ' αυτή παραπέµπονται από το Νοσοκοµείο στο οποίο 
νοσηλεύτηκαν ή από τη σχολή, ύστερα από ένδειξη του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε 
το Β.Δ. 374/1973 "Περί της συνθέσεως, αρµοδιοτήτων και λειτουργίας των 
Επιτροπών Απαλλαγών και των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών των Ενόπλων 
Δυνάµεων" (Α'115). Στην περίπτωση που ο οργανισµός της σχολής δεν ορίζει τη 
διάρκεια αναρρωτικής άδειας, µπορεί να τους χορηγηθεί αναρρωτική άδεια µέχρι έξι 
(6) µηνών µετά από την οποία κρίνονται οριστικά.  
β. Εφόσον δεν είναι ιάσιµες και αναφέρονται στο Γενικό Πίνακα µε τις ενδείξεις 
σωµατικής ικανότητας (1/2), (1/3), (1/4) και (1/5) µετά τη λήξη της αναρρωτικής 
άδειας, αν χορηγήθηκε, αυτοί κρίνονται Ακατάλληλοι για τη συνέχιση της φοίτησής 
τους και απολύονται/διαγράφονται από την οικεία σχολή.  

2. Ειδικά οι µαθητές στρατιωτικών σχολών ιπταµένων (Σχολή Ικάρων/Τµήµα 
Ιπταµένων και Σχολή Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων) εκτός από τα όσα καθορίζονται 
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στην προηγούµενη παράγραφο κρίνονται ακατάλληλοι για τη συνέχιση της φοίτησης 
τους ως ιπτάµενοι, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο χάσουν την πτητική τους 
καταλληλότητα. Στο 1 ο έτος φοίτησης απώλεια της πτητικής καταλληλότητας 
συνεπάγεται αποµάκρυνση από τη Σχολή. Στα επόµενα έτη τοποθετούνται σε 
ειδικότητες εδάφους.  

3. Οι µαθητές των σχολών Εφέδρων Αξιωµατικών που κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης τους σ' αυτές εµφανίζουν νοσήµατα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού 
Πίνακα µε τις ενδείξεις σωµατικής ικανότητας (1/3), (1/4) και (1/5) διακόπτουν τη 
φοίτησή τους στην οικεία σχολή σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τον ειδικό, για την 
οικεία σχολή, νόµο.  

4. Η σωµατική ικανότητα αυτών που, σύµφωνα µε τα παραπάνω, κρίνονται 
ακατάλληλοι για περαιτέρω φοίτηση, είναι άσχετη µε την σωµατική ικανότητα για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσής τους για στράτευση αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Η 
σωµατική ικανότητα αυτών για εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση κρίνεται 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, κατά την κατάταξη τους ως οπλιτών. Κατ' 
εξαίρεση η σωµατική ικανότητα αυτών για στράτευση κρίνεται σύµφωνα µε τις 
ενδείξεις του Γενικού Πίνακα ταυτόχρονα µε τη σωµατική ικανότητα για περαιτέρω 
φοίτηση στις σχολές, µόνον εφόσον:  
α. Φέρουν νόσηµα, πάθηση ή βλάβη του Γενικού Πίνακα µε ένδειξη απ' ευθείας 1/5.  
β. Ανήκουν σε κλάση ή κατηγορία προσωπικού που υπηρετεί στις Ένοπλες 
Δυνάµεις ή που απολύθηκε.  

5. Η σωµατική ικανότητα των εθελοντών κρίνονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε το 
παρόν Προεδρικό Διάταγµα και µε τους ειδικούς για αυτούς νόµους.  

Άρθρο 7 
Αναβολές λόγω υγείας 

1. Αναβολή για λόγους υγείας χορηγείται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές και τα 
Ειδικά Στρατολογικά Συµβούλια των Ενόπλων Δυνάµεων, για νοσήµατα, παθήσεις ή 
βλάβες του Γενικού Πίνακα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του ιδίου 
άρθρου, στους:  
α. Αναφερόµενους στις υποπαραγράφους 1 α και 1 β του άρθρου 4, κατά την 
κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάµεις και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε 
αυτές.  
β. Εθελοντές της υποπαραγράφου 1 στ του άρθρου 4, αλλά από αυτούς µόνο σε 
όσους κατατάσσονται πριν από την εκπλήρωση της υποχρέωσης, που είχαν 
αναλάβει αρχικά. Οι εθελοντές που κατατάχθηκαν µετά την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης για στράτευση καθώς και όσοι από τους παραπάνω την εκπλήρωσαν, 
διέπονται από τους ειδικούς νόµους που τους αφορούν.  
γ. Εθελοντές της µηοηαράνραφοψ 1 γ του άρθρου 4 µόνο κατά τη διάρκεια της 
εθελουσίας υποχρέωσής τους. Όσοι από αυτούς εµφανίζουν νοσήµατα, παθήσεις ή 
βλάβες του Γενικού Πίνακα κατά την εθελουσία κατάταξη, δεν γίνονται δεκτοί για 
κατάταξη.  
δ. Αναφερόµενους στις υποπαραγράφους 1 δ και 1 ε του άρθρου 4, κατά την 
κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάµεις και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε 
αυτές.  



ε. Αναφερόµενους στην υποπαράγραφο 1 ι του άρθρου 4, που εµπίπτουν στην 
παρούσα παράγραφο του παρόντος άρθρου.  

2. Εκτός από τα οριζόµενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόµου περί 
στρατολογίας των Ελλήνων οι αναβολές για λόγους υγείας µε τις ενδείξεις Εξάµηνη 
Αναβολή (ΕΞΑ), Ετήσια Αναβολή (ΕΑ), και Διετής Αναβολή (ΔΑ), χορηγούνται 
σύµφωνα και µε τα παρακάτω:  
α. Από τα Ειδικά Στρατολογικά Συµβούλια (ΕΣΣ), εκτός των παρακάτω 
περιπτώσεων:  
(1) Περιπτώσεις ψυχικών νοσηµάτων τα οποία εξετάζονται από Υγειονοµικό 
Αξιωµατικό ειδικότητας ιατρού και εξειδίκευσης Ψυχιάτρου και ακολούθως 
παραπέµπονται στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή των Ε.Δ., για κρίση.  
(2) Περιπτώσεις παθήσεων για τις οποίες έχει γνωµατεύσει στο παρελθόν αρµόδια 
Υγειονοµική Επιτροπή των Ε.Δ.  
β. Οι υγειονοµικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάµεων (απαλλαγών και ανώτατες) 
µπορούν:  
(1) Να δίνουν αναβολή (εξάµηνη ή ετήσια ή διετή) και για νοσήµατα, παθήσεις ή 
βλάβες οι οποίες δεν προβλέπονται από το Γενικό Πίνακα ή προβλέπονται µεν αλλά 
δεν φέρουν την ένδειξη 'ΈΞΑ" ή 'ΈΑ"ή "ΔΑ", εφόσον κατά την κρίση τους µπορούν 
να θεραπευτούν µε το χρόνο.  
(2) Να χορηγούν και δεύτερη εξάµηνη ή ετήσια αναβολή έστω και εάν στο Γενικό 
Πίνακα το νόσηµα, η πάθηση ή η βλάβη φέρει την ένδειξη 'ΈΞΑ" ή 'ΈΑ".  
(3) Να κρίνουν από την αρχή οριστικά ως ικανούς ή ακατάλληλους έστω και εάν στο 
Γενικό Πίνακα το νόσηµα, η πάθηση ή η βλάβη φέρει την ένδειξη 'ΈΞΑ" ή 'ΈΑ" ή 
"ΔΑ".  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 8 
Εξέταση σωµατικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών 

1. Η εξέταση και κρίση της σωµατικής ικανότητας των κατατασσόµενων µε 
οποιαδήποτε ιδιότητα στο ιπτάµενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, στα 
Σώµατα Ασφαλείας ενεργείται µε βάση το Γενικό πίνακα και το Παράρτηµα "Β".  

2. Η ένταξη του προσωπικού στις κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας, που 
ορίζονται µε το παρακάτω άρθρο 9, ενεργείται µε βάση:  
α. Το Γενικό Πίνακα και το Παράρτηµα 'Β" όταν πρόκειται για µη µόνιµο προσωπικό, 
για υποψήφιους και µαθητές Στρατιωτικών Σχολών.  
β. Τον Ειδικό Πίνακα και το Παράρτηµα "Β" όταν πρόκειται για µόνιµους εν ενεργεία 
Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς. 

 3. Η εξέταση και κρίση της σωµατικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών προσωπικού 
του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ) που αναφέρονται στο Παράρτηµα 'Ά" ενεργείται µε 
βάση το Γενικό ή Ειδικό Πίνακα, καθώς και το Παράρτηµα αυτό.  

4. Η εξέταση και κρίση της Σωµατικής Ικανότητας των Αλεξιπτωτιστών και του 
Ειδικού Τµήµατος Ασφάλειας Υψηλών Προσώπων (ΕΤΑΥ) γίνονται µε βάση τον 
Γενικό ή Ειδικό πίνακα, για τις κατηγορίες προσωπικού που αυτοί ισχύουν, και 
επιπλέον µε το Παράρτηµα "Δ" και "Ε".  



Άρθρο 9 
Κατηγορίες Πτητικής Καταλληλότητας  

1.     Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας το οποίο 
ίπταται ή αξιολογείται για να ίπταται µε τα εκάστοτε διατιθέµενα εναέρια µέσα, 
εντάσσεται ανάλογα µε την αποστολή και την ιδιότητά του, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του  προηγούµενου άρθρου 8 σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες 
πτητικής καταλληλότητας.  
    α.     Κατηγορία Α  
Οι υποψήφιοι και µαθητές των Σχολών του ΥΕΘΑ, των Σωµάτων Ασφαλείας των 
οποίων οι απόφοιτοι χειρίζονται ιπτάµενα µέσα ή συσκευές ή συστήµατα αυτών και 
των τριών Κλάδων των Ε.Δ., των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος. 
Εν ενεργεία Αξιωµατικοί και Υπαξιωµατικοί των ΕΔ, των Σωµάτων Ασφαλείας και του 
Λιµενικού Σώµατος που είναι υποψήφιοι για εκπαίδευση σε πτητικά µέσα 
εντάσσονται στην κατηγορία Β πτητικής καταλληλότητας.  
    β.     Κατηγορία Β  
Όλοι οι Αξιωµατικοί και Υπαξιωµατικοί που αποτελούν τα µόνιµα πληρώµατα 
ιπτάµενων µέσων και των τριών Κλάδων των Ε.Δ., των Σωµάτων Ασφαλείας και του 
Λιµενικού Σώµατος και έχουν υποστεί την προβλεπόµενη από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις εκπαίδευση προς τούτο.  
Ιπτάµενοι υγειονοµικής κατηγορίας Β δεν έχουν κανένα περιορισµό στο τύπο 
αεροσκάφους ή την αποστολή που µπορούν να ίπτανται. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί νόσηµα, πάθηση ή εύρηµα το οποίο επηρεάζει την πτητική ικανότητα, οι 
ιπτάµενοι µπορούν να κριθούν ικανοί µε περιορισµούς εντασσόµενοι σε µία από τις 
ακόλουθες ειδικές κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας (ΕΚΠΚ):  
Ειδικές Κατηγορίες Πτητικής Καταλληλότητας  
    (1)     Κατηγορία Β1: Οι ιπτάµενοι που λόγω νοσήµατος, πάθησης ή  
ευρήµατος, δεν δύνανται να συµµετέχουν σε πτήσεις µε αεροσκάφη που 
αναπτύσσουν υψηλές και παρατεταµένες επιταχύνσεις στον κατακόρυφο άξονα του 
χειριστή (ίσες ή µεγαλύτερες από +7 G's για 15 sec).  
    (2)     Κατηγορία Β2: Οι ιπτάµενοι που λόγω νοσήµατος, πάθησης ή  
ευρήµατος, δεν δύνανται να συµµετέχουν σε πτήσεις µε αεροσκάφη που έχουν 
εκτινασσόµενο κάθισµα.  
    (3)     Κατηγορία Β3:  
    (α)     Οι ιπτάµενοι και τα υπόλοιπα µέλη πληρώµατος των  
ιπτάµενων µέσων των τριών Κλάδων των Ε.Δ., των Σωµάτων Ασφαλείας και του 
Λιµενικού Σώµατος που δεν πληρούν τα κριτήρια της Β' Κατηγορίας Πτητικής 
Καταλληλότητας, λόγω νοσήµατος, πάθησης ή ευρήµατος τα οποία όµως δεν 
επηρεάζουν την εκτέλεση της αποστολής τους και δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια πτήσεων ή την υγεία των ίδιων ή άλλων. Οι ιπτάµενοι κατηγορίας Β3 θα 
ίπτανται µόνο σε ελικόπτερα ή σε αεροσκάφη διπλού χειρισµού χωρίς 
εκτινασσόµενο κάθισµα.  
    (β)     Στην κατηγορία Β3 εντάσσονται οι Ανώτατοι Αξιωµατικοί  
Ιπτάµενοι που για οποιοδήποτε λόγο κρίνονται ακατάλληλοι για την Β κατηγορία 
αλλά πληρούν τα υγειονοµικά κριτήρια της Γ κατηγορίας.  
γ.  
Κατηγορία Γ  
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται όλο το υπόλοιπο προσωπικό των Ε.Δ., των 
Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος που δύναται να µετέχει σε πτήσεις 
µε υπηρεσιακά πτητικά µέσα στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.  



    δ.     Κατηγορία Δ  
Στην υγειονοµική αυτή κατηγορία εντάσσεται όλο το προσωπικό που δεν µπορεί για 
ιατρικούς λόγους να συµµετάσχει σε οποιαδήποτε αποστολή µε υπηρεσιακό πτητικό 
µέσο (ακατάλληλοι Α-Β-Γ ). Η ένταξη στην κατηγορία <<Δ>> θα γίνεται µετά από 
νοσηλεία και απόφαση της ΑΑΥΕ για οποιαδήποτε νόσο (λανθάνουσα, χρόνια ή 
ενεργό) που θα µπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας του έν 
λόγω προσωπικού (ψυχικής ή σωµατικής) και που θα έθετε σε κίνδυνο την 
αποστολή για την οποία διατάσσεται η συµµετοχή του σε πτήση.  

2.     Η ένταξη σε µία από τις κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας Α, Β ή Γ σηµαίνει 
ότι ο εξεταζόµενος έχει τα υγειονοµικά προσόντα που απαιτούνται για την αποστολή 
που προορίζεται και όχι ότι δεν µπορεί να διαθέτει υγειονοµικά προσόντα ανώτερης 
κατηγορίας. Η ένταξη στις κατηγορίες Β, Γ, Δ αφορά αποκλειστικά την αξιοποίηση 
των στελεχών σε αποστολές πτητικού έργου και δεν επηρεάζει την ενδεχόµενη 
ένταξη στις ειδικές καταστάσεις υπηρεσίας γραφείου, ξηράς, εδάφους οι οποίες 
προβλέπονται από την οικεία νοµοθεσία. Οι κατηγορίες Β1, Β2, Β3 αποτελούν 
ειδικές κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας στις οποίες εντάσσονται ιπτάµενοι και 
µέλη πληρώµατος ιπτάµενων µέσων µε νόσηµα, πάθηση ή εύρηµα που περιορίζουν 
το είδος του ιπτάµενου µέσου µε το οποίο µπορεί να ιπταθεί ή την αποστολή του. Εξ 
ορισµού το ανωτέρω προσωπικό που εντάσσεται στις Ειδικές Κατηγορίες Πτητικής 
Καταλληλότητας δεν µπορεί να διαθέτει υγειονοµικά προσόντα ανώτερης 
κατηγορίας.  

3. Για την αρχική ένταξη στις κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας (Α, Β ή Γ) των 
υποψηφίων χειριστών αεροσκαφών ή άλλου ιπτάµενου προσωπικού και των τριών 
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας η εξέταση γίνεται από 
το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) της Πολεµικής Αεροπορίας και περιλαµβάνει 
τις παρακάτω Ιατρικές εξετάσεις:  
    α.     Παθολογική.  
    β.     Χειρουργική.  
    γ.     Ορθοπαιδική.  
    δ.     Καρδιολογική.  
    ε.     Οφθαλµολογική (µε τοπογραφία κερατοειδούς).  
    στ.     Ωτορινολαρυγγολογική.  
    ζ.     Νευρολογική  
    η.     Ψυχιατρική.  
    θ.     Οδοντιατρική.  
    ζ.     Βιοπαθολογική  
ανοσολογικές και παρασιτολογικές).  
(µικροβιολογικές,  
αιµατολογικές,  
βιοχηµικές,  
    η.     Απεικονιστική ( µε ιοντίζουσα και µή ιοντίζουσα ακτινοβολία) που  
καθορίζονται µε διαταγές του Γ.Ε.Αεροπορίας.  

4. Οι υποψήφιοι χειριστές Β' κατηγορίας των Ε.Δ. και των Σωµάτων Ασφαλείας 
πρέπει να προσκοµίζουν τις κάτωθι εξετάσεις από το οικείο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 
που θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί το τελευταίο δίµηνο από την ηµεροµηνία 
εξέτασής τους στο ΚΑΙ:  
    α.     Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα.  



    β.     Δοκιµασία δρεπανώσεως.  
    γ.     Triplex καρδιάς.  
    δ.     Αντιγόνα και αντισώµατα για ηπατίτιδα Β και C.  
    ε.     Αντιγόνα και υπότυποι για τον ιό του HIV.  

 5. Με διαταγή του ΓΕΑ οι υποψήφιοι όλων των Τµηµάτων της Σχολής Ικάρων 
υποβάλλονται (κατά την αρχική εξέταση) σε ψυχολογική εξέταση για την αξιολόγηση 
της προσωπικότητας και της νοηµοσύνης τους. Εφόσον απαιτείται, οι εξεταζόµενοι 
υποψήφιοι του Τµήµατος Ιπταµένων της Σ.Ι. υποβάλλονται σε δοκιµασία εικονικής 
πτήσεως στο θάλαµο χαµηλής πίεσης ή σε άλλες συσκευές για τη διαπίστωση 
παθήσεων ή ελλείψεως δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την πτητική τους ικανότητα.  

 6.  Οι νεοεισαχθέντες στο Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων, κατά την διάρκεια 
της βασικής τους εκπαίδευσης, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των 
εκπαιδευτικών πτήσεων, παραπέµπονται για κρίση της πτητικής καταλληλότητας στο 
ΚΑΙ, όπου υποβάλλονται υποχρεωτικά σε λεπτοµερείς εξετάσεις, οι οποίες 
αναφέρονται στο Παράρτηµα "Β" του παρόντος (Γενικά, παρ.8).  

7. Οι τριτοετείς Ίκαροι του τµήµατος Ιπταµένων της ΣΙ, κατά την ετήσια εξέταση στο 
ΚΑΙ, υποβάλλονται σε ψυχολογική εξέταση για την εκτίµηση της προσωπικότητας 
των γνωσιακών λειτουργιών και της επαγγελµατικής καταλληλότητας, καθώς και σε 
δοκιµασία µεγίστης κόπωσης και ηλεκτροκαρδιογράφηµα 24ωρης καταγραφής 
(Holter). Για την καταλληλότητά τους αποφαίνεται στη φάση αυτή το ΚΑΙ και η ΜΥΕ.  

 8.  Οι Ίκαροι του Τµήµατος Ιπταµένων της ΣΙ και οι Ιπτάµενοι Αξκοί κατά την 
περιοδική υγειονοµική εξέταση (άρθρο 11 του παρόντος) υποβάλλονται σε έλεγχο 
της σωµατικής τους κατάστασης και κρίνονται κατάλληλοι για την κατηγορία τους 
σύµφωνα µε γνωµάτευση του ΚΑΙ και της ΜΥΕ.  

9. Για την πτητική καταλληλότητα όλων των ανωτέρω, γνωµατεύει η ΜΥΕ, σύµφωνα 
µε το Ν.Δ. 1327/1973.  

Άρθρο 10 
Διαδικασία ένταξης σε κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας  

1.Η ένταξη σε κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας ενεργείται από την Ανώτατη 
Αεροπορική Υγειονοµική Επιτροπή (ΜΥΕ).  

2. Η Ανώτατη της Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή παραπέµπει τους 
εξεταζόµενους στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου εξετάζονται όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 και µετά αποφαίνεται σχετικά.  

3.Η Ανώτατη της Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή µπορεί να εισάγει τους 
υποψηφίους όλων των σχολών ιπταµένων και ραδιοναυτίλων των Ε.Δ., όπως 
επίσης και αντιστοίχους των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος για 
παρατήρηση, για διαγνωστικούς και µόνο λόγους, σε νοσοκοµεία των Ενόπλων 
Δυνάµεων, εφόσον η σωµατική ικανότητα δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αλλιώς, 
σύµφωνα µε άρθρα 7, υποπαράγραφος 1β, 10, υποπαράγραφος α', και 15, 
παράγραφος 3, του Ν.Δ. 1327/1973.  



Άρθρο 11 
Περιοδικές υγειονοµικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας  

1. Οι περιοδικές υγειονοµικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας 
διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.  

2. Οι τακτικές ενεργούνται µια φορά το χρόνο για το ιπτάµενο προσωπικό των 
κατηγοριών Α και Β και κάθε δύο χρόνια για το προσωπικό της κατηγορίας Γ και Δ, 
των Ε.Δ. των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος.  

3. Οι έκτακτες γίνονται στους ιπτάµενους των κατηγοριών Α και Β των Ε.Δ. , των 
Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος :  
    α.     Σε όσους απέχουν από τις πτήσεις περισσότερο από δύο (2) µήνες  
συνεχώς για λόγους υγείας.  
    β.     Σε όσους απέχουν από τις πτήσεις, συνεχώς, έστω και λιγότερο από  
δύο µήνες για βαρύ νόσηµα, πάθηση ή βλάβη χωρίς να λαµβάνεται υπ' όψη η 
διάρκεια, ή για εκτέλεση µεγάλης χειρουργικής επέµβασης εφόσον οι παθήσεις αυτές 
µπορούν να έχουν οποιαδήποτε σχέση µε την ασφάλεια των πτήσεων. Για τη σχέση 
αυτή τα Γενικά Επιτελεία ή Αρχηγεία Σωµάτων Ασφαλείας ή του Λιµενικού Σώµατος 
ζητούν τη γνώµη της αντίστοιχης Διεύθυνσης Υγειονοµικού.  

4. Οι περιοδικές υγειονοµικές εξετάσεις διενεργούνται µετά από διαταγές των 
Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ε.Δ. ή των Αρχηγείων των Σωµάτων 
Ασφαλείας ή του Λιµενικού Σώµατος, για το αντίστοιχο προσωπικό τους και σε 
Μονάδες Υγειονοµικού που καθορίζονται από αυτά. Οι περιοδικές εξετάσεις του 
ιπτάµενου προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας πραγµατοποιούνται στο Κέντρο 
Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) ή κατόπιν ειδικής διαταγής του ΓΕΑ στις µονάδες της 
ΠΑ.  

5. Όσοι κρίνονται, από τις Μονάδες Υγειονοµικού που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, ότι δεν πληρούν τα κριτήρια πτητικής καταλληλότητας 
λόγω νοσήµατος , πάθησης ή ευρήµατος, παραπέµπονται από τα αντίστοιχα Γενικά 
Επιτελεία ή Αρχηγεία στην Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή για 
γνωµάτευση και κρίση της πτητικής τους καταλληλότητας. Ειδικά το ιπτάµενο 
προσωπικό της Πολεµικής Αεροπορίας παραπέµπεται από το Κέντρο Αεροπορικής 
Ιατρικής και µετά από έκδοση διαταγής από την Μονάδα του και του ΓΕΑ, στην 
Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονοµική Επιτροπή για γνωµάτευση και κρίση της πτητικής 
τους καταλληλότητας µόνο εάν κατά την εξέταση διαπιστωθεί κάποιο παθολογικό 
εύρηµα.  

6.     Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, έκτακτες περιοδικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής 
καταλληλότητας διενεργούνται από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) της Π.Α 
για το προσωπικό Α' και Β' κατηγορίας και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. , των 
Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος.  
    α.     Υποχρεωτικά στους χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων που έπαθαν 
αεροπορικό ατύχηµα. Σε περίπτωση αεροπορικού συµβάντος ο έλεγχος της 
πτητικής καταλληλότητας των ιπταµένων ενεργείται κατά την κρίση του αντίστοιχου 
ΓΕ ή Αρχηγείου, µε διαταγή του.  
    β.     Σε όσους ως απλοί επιβαίνοντες σε αεροσκάφος ή ελικόπτερο έπαθαν 
αεροπορικό ατύχηµα ή συµβάν, κατά την κρίση του διοικητού της Μονάδας της Π.Α. 



για το προσωπικό της Π.Α., και κατά την κρίση των ΓΕ του Σ.Ξ. και Π.Ν. καθώς και 
των Αρχηγείων των Σωµάτων Ασφαλείας.  
    γ.     Σε όσους ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενεργεία και έχουν ειδικότητα 
ιπταµένου, προκειµένου να λάβουν µέρος σε συχνές κανονικές αεροπορικές 
επιστολές ως πληρώµατα.  
    δ.     Υποχρεωτικά στους ιπτάµενους αεροσκαφών ή ελικοπτέρων που  
αλλάζουν τύπο ιπτάµενου µέσου.  
    ε.     Σε όσους για υπηρεσιακούς λόγους απέχουν από τις πτήσεις περισσότερο 
από δώδεκα (12) µήνες.  
    στ.     Πριν την τοποθέτηση τους σε θέση στο εξωτερικό ή την διάθεσή τους σε 
πολυεθνικές αποστολές.  
    ζ.     Μετά από αποτυχία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στην 
Ανθρωηοφυνόκενιρο.  
    η.     Σε κάθε άλλη περίπτωση που καθορίζεται µε διαταγή του αντίστοιχου ΓΕ των 
Κλάδων των Ε.Δ. ή των Αρχηγείων των Σωµάτων Ασφαλείας.  

Άρθρο 12 
Διακοπή και επανάκτηση πτητικής καταλληλότητας για λόγους υγείας 

1.     Η διακοπή πτητικής καταλληλότητας λόγω υγείας διακρίνεται σε:  
    α.     Διάρκειας µικρότερης των δύο (2) µηνών:  
    (1)     συνέπεια ελαφρού νοσήµατος, πάθησης ή βλάβης, που  
συµβαίνει στη Μονάδα και δεν οφείλεται σε αεροπορικό ατύχηµα. Αυτή εγκρίνεται µε 
έγγραφη διαταγή του Διοικητή της Μονάδας, µετά από εισήγηση και γνωµάτευση του 
Ιατρού Αεροπορικής Ιατρικής ή της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Μονάδας.  
    (2)     µετά από νοσηλεία σε Νοσοκοµείο για ελαφρύ νόσηµα, πάθηση  
ή βλάβη. Στη περίπτωση αυτή η διακοπή της πτητικής καταλληλότητας επέρχεται 
µετά από γνωµάτευση της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από 
διαταγές των ΓΕ  
των Κλάδων των Ε.Δ. ή των Αρχηγείων των Σωµάτων Ασφαλείας και κοινοποιείται 
µε την Ηµερήσια Διαταγή της Μονάδας.  
    β.     Διάρκειας µεγαλύτερης από δύο (2) µήνες συνεπεία σοβαρού  
νοσήµατος, πάθησης ή βλάβης. Αυτή καθορίζεται µε διαταγή των αντίστοιχων ΓΕ 
των Κλάδων των Ε.Δ. ή των Αρχηγείων των Σωµάτων Ασφαλείας µετά από 
γνωµάτευση της Ανώτατης Αεροπορίας Υγειονοµικής Επιτροπής.  
    γ.     Αυτόµατη, που αρχίζει µε την είσοδο σε Νοσοκοµείο για παρατήρηση  
ή νοσηλεία. Η λήψη οποιουδήποτε φαρµάκου ή και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που 
µπορεί να επηρρεάσει την ικανότητα για χειρισµό, από ιπτάµενο ή µαθητή χωρίς 
προηγούµενη έγκριση απο αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία, καθιστά τον ιπτάµενο ή 
το µαθητή αυτόµατα ακατάλληλο για πτήσεις.  

2.     Η πτητική καταλληλότητα διακόπτεται όταν ο χειριστής δεν ευρίσκεται στην 
επιθυµητή φυσική κατάσταση κατά την κρίση του ΚΑΙ. Η διακοπή αυτή µπορεί να 
είναι ορισηκή.εφόσον ο χειριστής δεν προσαρµοστεί εντός του οριζόµενου από το 
ΚΑΙ και την ΜΥΕ χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) 
µήνες.  

3.Η πτητική καταλληλότητα επανακτάται µετά από πλήρη υγειονοµική εξέταση και 
γνωµάτευση όπως ορίζεται στο άρθρο 1 Ο, κυρώνεται µε διαταγή των αντίστοιχων 
ΓΕ των Κλάδων των Ε.Δ. ή των Αρχηγείων των Σωµάτων Ασφαλείας και 



κοινοποιείται µε την Ηµερήσια Διαταγή της Μονάδας. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις 
και µόνο της παραπάνω υποπαραγράφου 1 α( 1) για πολύ ελαφρά νοσήµατα, 
παθήσεις ή βλάβες, είναι δυνατή η επανάκτηση της πτητικής καταλληλότητας και µε 
διαταγή του διοικητή της Μονάδας, µε εισήγηση του ιατρού και κοινοποίηση στην 
Ηµερήσια διαταγή της Μονάδας.  

Άρθρο 13 
Πτητική ακαταλληλότητα λόγω υγείας  

1.Η ΜΥΕ αφού λάβει υπόψη τις εξετάσεις, τις παρατηρήσεις και τον υγειονοµικό 
φάκελο όσων παραπέµπονται σ' αυτή, γνωµατεύει για το χρόνο αποχής από τις 
πτήσεις και τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας καθώς και για τη διακοπή της φοίτησης 
για λόγους υγείας µαθητών Σχολών, οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούν την 
ειδικότητα ιπταµένου:  
    α.     Για τους ιπτάµενους µόνιµους που έχουν ήδη την ειδικότητα ιπτάµενου:  
Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις καθώς και η διάρκεια τυχόν αναρρωτικής 
άδειας. Ο χρόνος αποχής από τις πτήσεις για λόγους υγείας καθώς και η διάρκεια 
αναρρωτικής άδειας δεν µπορεί να υπερβεί τους δέκα οκτώ (18) µήνες χωρίς 
διακοπή ή τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες µε διακοπές µέσα σε περίοδο τεσσάρων 
(4) ετών. Εάν υπάρχει λόγος για περαιτέρω αποχή από τις πτήσεις ή αναρρωτική 
άδεια, ο ιπτάµενος παραπέµπεται στην ΜΥΕ για οριστική κρίση της πτητικής του 
ικανότητας, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του ΝΔ 1400/1973. όπως ισχύει, και του 
άρθρου 6 του Ν .2109/1992, οι οποίες αναφέρονται στο µέγιστο χρόνο αποχής από 
την υπηρεσία και στην πτητική ακαταλληλότητα λόγω υγείας.  
β.     Για τους ιπτάµενους εφέδρους, όλων των κατηγοριών, που έχουν ήδη την  
ειδικότητα ιπτάµενου:  
Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις καθώς και τη διάρκεια τυχόν αναρρωτικής 
άδειας. Και στις δύο περιπτώσεις ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
από έξι (6) µήνες χωρίς διακοπή ή από δώδεκα (12) µήνες µε διακοπές, καθ' όλο το 
υπόλοιπο διάστηµα της εφεδρικής / εθελοντικής υποχρέωσής τους, µετά από την 
έξοδό τους από την οικεία Σχολή. Μετά από αυτά, αυτοί κρίνονται οριστικά από την 
Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος.  
    γ.     Για τους µαθητές των Σχολών οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούν ειδικότητα  
ιπτάµενου και προορίζονται για το µόνιµο ιπτάµενο προσωπικό:  
Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις, της διακοπής ή όχι της φοίτησης, καθώς και τη 
διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) µήνες χωρίς διακοπή ή οκτώ (8) µήνες 
µε διακοπές, καθ' όλο το διάστηµα της φοίτησής τους στην οικεία σχολή. Μετά από 
αυτά κρίνονται οριστικά, από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή, ως 
προς την πτητικής τους καταλληλότητα.  
    δ.     Για τους µαθητές των Σχολών οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούν ειδικότητα  
ιπτάµενου και προορίζονται για το Έφεδρο Ιπτάµενο Προσωπικό:  
Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις, της διακοπής ή όχι της φοίτησης, καθώς και τη 
διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας. Η συνολική διάρκεια του χρόνου αυτού δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη από δύο (2) µήνες χωρίς διακοπή ή τέσσερις (4) µήνες 
µε διακοπές, καθ' όλο το διάστηµα φοίτησής τους στην οικεία σχολή. Μετά από αυτά 
κρίνονται οριστικά, από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή, ως προς 
την πτητική τους καταλληλότητα.  
    ε.     Για τους ιπτάµενους µόνιµους εξ εφεδρείας, εθελοντές και οπλίτες εξ  
εφεδρείας, που έχουν την ειδικότητα του ιπτάµενου εν καιρώ ειρήνης, επιστράτευσης 



ή πολέµου:  
Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις µετά από τον οποίο επανέρχονται στην 
αρµόδια υγειονοµική επιτροπή για νέα εξέταση και γνωµάτευση. Για τη δυνατότητα 
να χρησιµοποιηθούν αυτοί ως ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας σε άλλη υπηρεσία 
της Πολεµικής Αεροπορίας, προκειµένου για προσωπικό της Πολεµικής Αεροπορίας. 
Για την κρίση τους ως ακαταλλήλων (1/5) µε αιτιολογηµένη γνωµάτευση προκειµένου 
για προσωπικό της Πολεµικής Αεροπορίας.  

2.Οι µαθητές των σχολών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους γ' και δ' της 
προηγούµενης παραγράφου, εφόσον παρουσιάζουν, µετά από τη λήξη των 
παραπάνω χρονικών περιόδων, νόσηµα, πάθηση ή βλάβη, για τα οποία επιβάλλεται 
η εξακολούθηση αποχής από τις πτήσεις, κρίνονται οριστικά, από την Ανωτάτη 
Αεροπορίας Υγειονοµική Επιτροπή, ως ακατάλληλοι για πτήσεις.  

3.Οι διατάξεις των υποπαραγράφων 1.α. Και 1.γ καθώς και της παραγράφου 2, του 
άρθρου αυτού ισχύουν και για το αντίστοιχο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας.  

Άρθρο 14 
Σωµατική ικανότητα για την επιλογή Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωµατικών και 
υποψηφίων Σηµαιοφόρων Επικούρων Αξιωµατικών 

1. Ως υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωµατικοί (ΥΕΑ) και υποψήφιοι Σηµαιοφόροι Επίκουροι 
Αξιωµατικοί/Μάχιµοι (ΣΕΑ/Μ) επιλέγονται µόνο όσοι κρίνονται απο αποψη 
σωµατικής ικανότητας, πρώτης κατηγορίας (1/1) και έχουν ανάστηµα ένα µέτρο και 
εξήντα πέντε εκατοστά (1,65 µ) και πάνω.  

2. Κατ' εξαίρεση µπορούν να επιλέγονται ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωµατικοί και 
όσοι κρίνονται δευτέρας κατηγορίας (1/2), αλλά όχι λόγω δυσχρωµατοψίας, µονίµου 
συνεκτικού στραβισµού ή αναστήµατος, εφόσον είναι πτυχιούχοι ανωτάτων και 
ανωτέρων Σχολών, το δε νόσηµα, πάθηση ή βλάβη, για τα οποία εκρίθησαν 
κατηγορίας (1/2), δεν τους εµποδίζει στην άσκηση των καθηκόντων για τα οποία 
προορίζονται. Επίσης, ως υποψήφιοι επίκουροι Αξιωµατικοί ιατροί (ΣΕΑ/1) 
επιλέγονται όσοι κρίνονται ικανοί µέχρι και δευτέρας κατηγορίας (1/2) και έχουν 
ανάστηµα ένα µέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65 µ) και πάνω.  

3.     Οι επιλεγόµενοι σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο ως υποψήφιοι 
έφεδροι αξιωµατικοί κατανέµονται στα όπλα και σώµατα κατά Κλάδο των Ε.Δ. όπως 
παρακάτω:  
    α.     Σ.Ξ.: Στα όπλα διαβιβάσεων και Μηχανικού και σε όλα τα Σώµατα.  
    β.     Π.Ν. και Π.Α.: Σε όλα τα Σώµατα.  

Άρθρο 15 

Οι οριζόµενοι στο άρθρο 3 Πίνακες και Παραρτήµατα, θα καθορίζονται µε Απόφαση 
του κ. ΥΕΘΑ ή του κατά περίπτωση εξουσιοδοτηµένου ΑΝΥΕΘΑ ή ΥΦΕΘΑ:  

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΜΒΩΝ  



 
Στον Γενικό Πίνακα και στην στήλη (β)-ΑΝΑΒΟΛΗ, αναφέρεται ενδεικτικά η 
προβλεπόµενη για την αντίστοιχη πάθηση αναβολή, εξάµηνη (ΕΞΑ), ετήσια (ΕΑ) ή 
διετής (ΔΑ), λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 7, παράγραφος 2, 
του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Στη στήλη (γ)-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ αναφέρεται η 
κατηγορία σωµατικής ικανότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, 
υποπαράγραφος 1.α., του παρόντος Π.Δ .. Στη στήλη (δ)-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
αναφέρονται επικουρικοί χαρακτηρισµοί κατηγοριών ικανότητας του εξεταζόµενου, 
εφόσον η πάθηση επηρεάζει την γενική σωµατική του ικανότητα (ΣΙ) ή αφορά σε 
συγκεκριµένα συστήµατα ή περιοχές του σώµατος, που επιδρούν στην ικανότητα 
χειρισµού συγκεκριµένων µέσων (Α: διαταραχές ακοής, Ο: διαταραχές οράσεως, Κ: 
παθήσεις που επιδρούν στην κινητικότητα, Μ: παθήσεις που επιδρούν στη 
λειτουργικότητα των άνω άκρων).  

ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Άρθρο 16 
Καταργούµενες Διατάξεις  

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος καταργείται το π.δ. 
133/2002 (Α' 109): «Για την κρίση Σωµατικής Ικανότητας των στρατευσίµων, αυτών 
που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάµεις, καθώς και του στρατιωτικού 
προσωπικού γενικά», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 53/2003 (Α' 59), π.δ. 
207/2007 (Α' 233), π.δ. 66/2008 (Α' 95), π.δ. 54/2010 (Α' 93) και το Άρθρο 63 του ν. 
3883/10 (Α' 167). 

Άρθρο 17 
Έναρξη Ισχύος  

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος Διατάγµατος 

 

https://www.kodiko.gr/uploads/document_attachments/362791/11_1.pdf

