
 

Φσσική κατάσταση και προϋποθέσεις για το ιατρικό πιστοποιητικό  

 

Τν ζθεπηηθό πίζσ από ηελ απαίηεζε ελόο αξρηθνύ ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ είλαη ε 

αλάγθε νη αηηνύληεο λα δηαζέηνπλ ήδε έλα ειάρηζην επίπεδν πγείαο, όπσο απαηηείηαη 

γηα όπνηνλ επηζπκεί λα απνθηήζεη δίπισκα πηιόηνπ. 

 

Τν ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό JAR-FCL 3 Class 2 ( ή αλάινγν, όπσο απηό από ηελ 

Federal Aviation Authority (FAA), Επξσπατθό  ζηξαηησηηθό ή επαγγεικαηηθό ηαηξηθό 

πηζηνπνηεηηθό πηιόηνπ, ή Astronaut Applicant Medical Statement [δεο παξαθάησ]) 

κπνξεί απνηειεζκαηηθά, θαη ζρεηηθά νηθνλνκηθά, λα αληρλεύζεη πνιινύο από ηνπο πην 

ζπλεζηζκέλνπο ηαηξηθνύο παξάγνληεο, πνπ ζα απέηξεπαλ έλαλ ππνςήθην από ην λα 

γίλεη πηιόηνο, θαη επνκέλσο αζηξνλαύηεο. 

 

Απηό βνεζά ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη δηαζθαιίδεη όηη ππνςήθηνη κε 

ηηο κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ επόκελε θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο. Πξνθαλώο, ππάξρνπλ πην ζεκαληηθέο απαηηήζεηο πγείαο γηα λα 

γίλεη θαλείο αζηξνλαύηεο. Γη’ απηό αθξηβώο ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί θαη ηδηαίηεξα 

εθηελήο  θύθινο ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ. 

 

Τν ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό JAR-FCL 3 Class 2 είλαη έλα παλεπξσπατθώο απνδεθηό 

πξόηππν, αλεπηπγκέλν από ηελ Joint Aviation Authority.  Μπνξεί λα εθδνζεί κόλν 

από εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνπο ηαηξνύο (ηαηξηθνύο εμεηαζηέο πηήζεσλ). 

Αλαγλσξίδνληαο όηη κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηό γηα θάζε ππνςήθην λα απνθηήζεη 

ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό JAR-FCL 3 Class 2, ν ΕΟΔ ζα δερηεί επίζεο αλάινγν 

πηζηνπνηεηηθό πνπ λα έρεη εγθξηζεί από ηαηξό (γηα παξάδεηγκα παζνιόγν). Τν 

Astronaut Medical Statement ηνπ ΕΟΔ πεξηιακβάλεη αληίζηνηρεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο 

κε ην JAR-FCL 3 Class 2, αιιά κπνξεί λα εθδνζεί από ηαηξό (γηα παξάδεηγκα 

παζνιόγν). 

 

Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα θάλεηο upload ΜΟΝΟ ην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό. ΜΗΝ 

θάλεηο upload επηπιένλ ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ην πηζηνπνηεηηθό. 

 

Downloads 
  

ESA Astronaut Applicant Medical Statement »»  

ESA Astronaut Applicant Medical Examination List »» 

 

Περίληψη 

 

1. Αξρηθά πξνζπάζεζε λα απνθηήζεηο έλα ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό JAR-FCL 3 

Class 2. 

2. Εάλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, θαηέβαζε ηηο δύν θόξκεο. 

a. ESA Astronaut Applicant Medical Statement 

b. ESA Astronaut Applicant Medical Examination List  

3. Πάξε ηηο θόξκεο ζε έλαλ ηαηξό ηεο επηινγήο ζνπ, ώζηε λα θάλεηο ηελ ηαηξηθή 

εμέηαζε, θαη λα νινθιεξώζεηο ην Astronaut Medical Statement ηνπ ΕΟΔ. 

 

http://esamultimedia.esa.int/docs/eac/ESA_Astronaut_Applicant_Medical_Statement.pdf
http://esamultimedia.esa.int/docs/eac/ESA_Astronaut_Applicant_Medical_Examinations_List.pdf

