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ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   
ΓΙΑ  ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ  ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ   

ΑΜΕ  (Aeromedical Examiner) 
 

Πραγματοποιείται αυτές τις μέρες  στην Αθήνα, εκπαιδευτικό Σεμινάριο για ιατρούς που επιθυμούν να 
ονομαστούν  ΑΜΕ (Aeromedical Examiners). Το Σεμινάριο διοργανώθηκε από το Αερο-ιατρικό κέντρο ΙΑΣΗ 
της Θεσσαλονίκης (GR-AMC-002) με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αεροδιαστημικής Ιατρικής και 
Διαστημικών Ερευνών και υπό την επίβλεψη της ΥΠΑ/Δ2. 
Για δεύτερη φορά, η Ελληνική ΥΠΑ, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών,  ανέθεσε σε ιδιωτικό 
φορέα την πραγματοποίηση τέτοιου Σεμιναρίου. Η πρώτη φορά, ήταν το 2004, όταν ανάθεσε τη διοργάνωση 
παρόμοιου Σεμιναρίου, στο ΓΝΑ της Πολεμικής Αεροπορίας και ειδικότερα στο ΚΑΙ.  
 
Παρά την επιτυχία του πρώτου σεμιναρίου, το οποίο βοήθησε σημαντικά στο να πάρει η χώρα μας την 
«αμοιβαία αναγνώριση» και να αρχίσει να εκδίδει Ευρωπαικά πτυχία ιπταμένων, άλλα παρόμοια σεμινάρια 
δεν έγιναν. Αιτία είναι διάφορα Διοικητικής φύσεως προβλήματα.  Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν σήμερα 
ιατροί ΑΜΕ μόνον στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Οι χειριστές  που δεν έχουν την τύχη να ζουν στα δύο 
μεγάλα αστικά κέντρα, υποχρεούνται σήμερα να ταξιδεύουν για να ανανεώνουν τα πιστοποιητικά υγείας. 
 
Για το λόγο αυτό, η ΥΠΑ/Δ2 αποδέχτηκε το αίτημα του Αερο Ιατρικού Κέντρου ΙΑΣΗ, του μοναδικού σήμερα 
καθαρά ιδιωτικού κέντρου που λειτουργεί στη χώρα, για την διοργάνωση τέτοιου Σεμιναρίου. 
Αποφασίστηκε όμως το  Σεμινάριο να γίνει στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Δ2. Η επιλογή της Αθήνας 
σαν έδρας του σεμιναρίου, έγινε σκόπιμα για να βοηθήσει υποψήφιους που προέρχονται από την επαρχία, 
μια και εκεί κυρίως πάσχει σήμερα, το Ελληνικό Αερο-Ιατρικό σύστημα. 
 
Από την πλευρά του, το Αερο Ιατρικό Κέντρο ΙΑΣΗ παρουσίασε υποδειγματική διοργάνωση. Ένα 
εντυπωσιακό σε προσόντα εκπαιδευτικό επιτελείο, και σύγχρονα οπτιο-ακουστικά εκπαιδευτικά εφόδια. Το 
σύνολο των διαλέξεων θα το πάρουν φεύγοντας οι ενδιαφερόμενοι με την μορφή δίσκων CD. 
Κεντρικός ομιλητής ο Γερμανός γιατρός Jorg Siedenburg. Ευρύτατα γνωστός στην Ευρώπη, ήταν επί 
κεφαλής της ομάδας εργασίας που διατύπωσε τους σημερινούς ιατρικούς Κανονισμούς JAA/EASA. Ήρθε 
στην Αθήνα αποκλειστικά για το Σεμινάριο. 
 
Το Σεμινάριο παρακολουθούν 16 ιατροί που προέρχονται από 11 πόλεις. Όταν πιστοποιηθούν, θα αλλάξει η 
αεροπορική γεωγραφία της χώρας. Ευχή της ΑΟΡΑ είναι να δείξουν ενδιαφέρον και ένα η δύο μεγάλα 
νοσοκομεία της Αθήνας, και να ιδρύσουν Αερο Ιατρικά κέντρα (AMC), υψηλής ποιότητας…. 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
Μετά το Σεμινάριο, για να αρχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά υγείας οι παραπάνω θα πρέπει 
(α) Να αποκτήσουν κάποιο πρόσθετο εξοπλισμό  (β) Να επιθεωρηθούν από Επιθεωρητή της ΥΠΑ, που θα 
βεβαιώσει ότι όλα είναι σωστά. (γ) Να εκδοθεί η εξουσιοδότηση από την ΥΠΑ 
Ελάχιστος χρόνος για την πραγματοποίηση αυτών περίπου 2 μήνες. Κατά συνέπεια, οι πρώτοι απόφοιτοι 
του Σεμιναρίου, θα μπορούν να εργάζονται σαν ΑΜΕ προς το τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου. 
 
Οι πόλεις στις οποίες δήλωσαν ότι θα εργαστούν οι νέοι ΑΜΕ είναι  Ηράκλειο Κρήτης (2 ιατροί), Χανιά, 
Πάτρα,  Μέγαρα, Καλαμάτα, Μυτιλήνη, Ελευθερούπολη Καβάλας, πόλη Καβάλας,  Ναύπλιο και Σέρρες. 
 
Καλή επιτυχία σε όλους  
 
Γιούλη Καλαφάτη 
Πρόεδρος AOPA Hellas  
 
 


