
                                                                                        

MED.A.020 Μείωση ιατρικής καταλληλότητας  
α) Οι κάτοχοι πτυχίου δεν ασκούν τα προνόμια του πτυχίου τους και των σχετικών ικανοτήτων ή   
    πιστοποιητικών σε καμία περίπτωση, εφόσον:  
    1. έχουν επίγνωση οποιασδήποτε μείωσης της ιατρικής τους καταλληλότητας, η οποία   
        ενδέχεται να τους καθιστά ανίκανους να ασκούν με ασφάλεια τα εν λόγω προνόμια·  
     2. λαμβάνουν ή χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνταγογραφημένο ή μη φάρμακο, το οποίο  
        ενδέχεται να επηρεάσει την ασφαλή άσκηση των προνομίων του εφαρμοστέου πτυχίου·  
    3. υποβάλλονται σε οιανδήποτε ιατρική, χειρουργική ή άλλη θεραπεία η οποία ενδέχεται να   
        επιδράσει στην ασφάλεια των πτήσεων.  
β) Επιπλέον, οι κάτοχοι πτυχίου ζητούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αεροϊατρικές  
    συμβουλές σε περίπτωση που:  
    1. έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική διαδικασία·  
    2. έχουν αρχίσει τακτική χρήση οιουδήποτε φαρμάκου·  
    3. υπέστησαν οιαδήποτε σοβαρή σωματική βλάβη, η οποία συνεπάγεται αδυναμία  
        λειτουργίας ως μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών·  
    4. πάσχουν από οιαδήποτε σημαντική ασθένεια, η οποία συνεπάγεται αδυναμία λειτουργίας  
        ως μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών·  
    5. είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης·  
    6. έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο ή ιατρική κλινική·  
    7. χρειάζονται για πρώτη φορά διορθωτικούς φακούς όρασης.  
γ) Στις περιπτώσεις αυτές:  
    1. οι κάτοχοι ιατρικών πιστοποιητικών των κατηγοριών 1 και 2 οφείλουν να ζητούν τη  
        συμβουλή αερο- ιατρικού κέντρου (AeMC) ή αεροϊατρικού εξεταστή (AME).  
        Το αερο- ιατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) αξιολογεί την ιατρική  
        καταλληλότητα του κατόχου του πτυχίου και αποφασίζει κατά πόσον είναι ικανός να  
        ασκήσει και πάλι τα προνόμιά του·  
    2. οι κάτοχοι ιατρικών πιστοποιητικών πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL)  
        οφείλουν να ζητούν τη συμβουλή αερο- ιατρικού κέντρου (AeMC) ή αεροϊατρικού (AME) ή  
        του ιατρού γενικής ιατρικής (GMP), ο οποίος υπέγραψε το ιατρικό πιστοποιητικό.  
        Το αερο- ιατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) ή ο ιατρός γενικής  
        ιατρικής (GMP) αξιολογούν την ιατρική καταλληλότητα των κατόχων πτυχίου και  
        αποφασίζουν κατά πόσον 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 οιασδήποτε μείωσης της ιατρικής τους  
     καταλληλότητας, εφόσον η εν λόγω κατάσταση ενδέχεται να τους καθιστά ανίκανους να  
     εκτελούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες ασφαλείας που τους έχουν ανατεθεί.  
ε) Επιπλέον, εάν εμφανίσουν τις ιατρικές καταστάσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β) εδάφιο  
   1 έως 5, τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών ζητούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,  
   τη συμβουλή αεροϊατρικού εξεταστή (AME), αεροϊατρικού κέντρου (AeMC) ή ιατρού εργασίας  
  (OHMP), ανάλογα με την περίπτωση. Ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME), το αεροϊατρικό κέντρο  
  (AeMC) ή ο ιατρός εργασίας (OHMP) αξιολογούν την ιατρική καταλληλότητα των μελών  



                                                                                        

  πληρώματος θαλάμου επιβατών και αποφασίζουν κατά πόσον είναι ικανοί να ασκήσουν και  
  πάλι τα καθήκοντα ασφάλειας που τους έχουν ανατεθεί. 
 
- 
 

Η ψευδής δήλωση διώκεται ποινικά: 
  

Άρθρο 42 ΠΚ: Απόπειρα 
    Όποιος, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα  ή πλημμέλημα, επιχειρεί 
πράξη που περιέχει  τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης, τιμωρείται, αν το κακούργημα  ή 
πλημμέλημα  δεν ολοκληρώθηκε, με ποινή ελαττωμένη 
Άρθρο 220 ΠΚ: Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως  
    Όποιος πετυχαίνει  με εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δημόσιο έγγραφο αναληθώς 
περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, καθώς και όποιος 
χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει άλλον σχετικά με το 
περιστατικό αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών, αν δεν 
τιμωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία.  
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