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 Ο ορισμός του αστροναύτη ή κοσμοναύτη (κατά τους Ρώσους) διατυπώθηκε κατά στη δεκαετία του 

1960 μετά την εκτόξευση στο διάστημα του πρώτου αεροσκάφους με πλήρωμα Αμερικανούς 

δοκιμαστές πιλότους. Σύμφωνα με τις αμερικανικές προδιαγραφές, ο αστροναύτης είναι ένας 

αεροπόρος που πετά σε ύψος μεγαλύτερο από 80 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Οι αστροναύτες ανάλογα 

με την εκπαίδευση, τις γνώσεις και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν σε μια αποστολή ονομάζονται 

πιλότοι ή επιστήμονες. Οι πιλότοι αστροναύτες είναι είτε πιλότοι είτε διοικητές. Κατά τη διάρκεια της 

πτήσης, ο διοικητής έχει την ευθύνη για το όχημα, το πλήρωμα, την επιτυχία της αποστολής και την 

ασφάλεια της πτήσης. Ο πιλότος βοηθά το διοικητή στον έλεγχο και την ενεργοποίηση του οχήματος. 

Οι πιλότοι είναι αυτοί που κυβερνούν τα διαστημικά λεωφορεία ή τα διαστημόπλοια. Οι ειδικοί 

αστροναύτες αποστολής συνεργάζονται με το διοικητή και τον πιλότο και έχουν τη γενική ευθύνη για 

τις διαδικασίες του οχήματος σε περιοχές όπως ο προγραμματισμός της δραστηριότητας των 

πληρωμάτων, η χρήση αναλώσιμων κ.λπ. Εκπαιδεύονται στις λεπτομέρειες των λειτουργικών 

συστημάτων καθώς και για τα πειράματα που πραγματοποιούνται στις αποστολές τους. Επίσης, 

εκτελούν και τις εκτός οχήματος δραστηριότητες ή τους διαστημικούς περιπάτους. Συνήθως, στο 

πλήρωμα των διαστημικών αποστολών υπάρχουν και επιστήμονες σε ειδική αποστολή, οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή και την παρακολούθηση πειραμάτων στο διάστημα. Η διαστημική 

αποστολή σχεδιάζεται επί πολλά χρόνια και οι αστροναύτες πραγματοποιούν διαρκώς ασκήσεις 

ικανότητας επιτυχούς εκτέλεσης της αποστολής και προσομοιώσεις διαστημικών πτήσεων σε συνθήκες 

έλλειψης βαρύτητας. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν είναι τα διαστημικά σκάφη και τα διάφορα 

όργανα και αεροβοηθήματα που βρίσκονται μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης του διαστημόπλοιου, 

όπως ραντάρ, οθόνες απεικόνισης στοιχείων, συσκευές ασύρματης επικοινωνίας και άλλα. Οι 

αστροναύτες φορούν ειδικό εξοπλισμό, μάσκες οξυγόνου και ειδικές στολές πτήσης.

Γενική Περιγραφή








 Το επάγγελμα είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Η ευθύνη που έχει ο 

αστροναύτης για να φέρει σε πέρας την αποστολή του με ασφάλεια, είναι πολύ 
μεγάλη. Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε συνεχή ένταση καθώς και σωματική και 
πνευματική εγρήγορση. Εργάζεται πάντα σε κλειστό χώρο, στο πιλοτήριο του 
διαστημικού σκάφους, και έχει εκπαιδευτεί και για διαστημικούς περιπάτους. 
Το ωράριο εργασίας του δεν είναι συγκεκριμένο. Επίσης οι συνθήκες που 
επικρατούν (τόσο σε πραγματικές αποστολές όσο και σε προσομοιώσεις), κατά 
τη διάρκεια της εκτόξευσης, της διαστημικής πτήσης και της προσεδάφισης, 
όπως η ατμοσφαιρική πίεση, οι αυξομειώσεις ύψους και θερμοκρασίας, οι 
συνεχείς κλιματικές αλλαγές κ.ά. μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία του. Είναι 
ένα επάγγελμα με αίγλη, πολύ καλές αμοιβές και ορισμένες ειδικές παροχές.

Εργασιακές Συνθήκες




 Ο αστροναύτης πρέπει να διαθέτει θάρρος, ψυχραιμία, ικανότητα να παίρνει πολύ 

γρήγορα αποφάσεις, εξαιρετική φυσική κατάσταση, αντοχή στην κούραση και άριστο 
νευρικό σύστημα. Οι σωματικές διαστάσεις και το βάρος του πρέπει να είναι μέσα στα 
όρια των χώρων διαβίωσης και εργασίας στο διαστημόπλοιο. Η υπευθυνότητα, η 
πειθαρχία, η συνέπεια, η ετοιμότητα, η ψυχοσυναισθηματική σταθερότητα και η 
αποφασιστικότητα είναι απαραίτητα προσόντα. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει εξαιρετική 
αντίληψη του χώρου, του χρόνου και των αποστάσεων και ταχύτατα αντανακλαστικά. 
Απαιτείται ακόμα δυνατότητα συγκέντρωσης, αυτοκυριαρχία, υπομονή, επιμονή, 
ευστροφία και διαύγεια πνεύματος. Χρειάζεται να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος 
στον στόχο του, να διαθέτει ενθουσιασμό και φιλοδοξία, και κυρίως να έχει 
πραγματοποιήσει άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση ώστε ν’ανταποκριθεί και να 
φέρει σε πέρας μια τόσο σημαντική αποστολή.

Απαιτούμενες Δεξιότητες και 

Χαρακτηριστικά








 Σχεδόν όλες οι χώρες που διαθέτουν εθνικό πρόγραμμα εξερεύνησης του διαστήματος έχουν τη δική τους υπηρεσία 

στρατολόγησης και εκπαίδευσης αστροναυτών. Υπάρχει, επίσης, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία στην οποία 

εντάσσονται όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αστροναύτες εκπαιδεύουν επίσης η NASA, η Ρωσική Υπηρεσία 

Διαστήματος και πρόσφατα η Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος δέχεται κάθε φορά μόνο 15 μέλη για το 

σώμα αστροναυτών, ενώ συνήθως οι αιτήσεις που λαμβάνει από υποψήφιους αστροναύτες αγγίζουν τις 20 χιλιάδες. Οι 

απαιτήσεις είναι υψηλές, καθώς ο υποψήφιος, άντρας ή γυναίκα, πρέπει να είναι υπήκοος χώρας-μέλους της ESA 

(Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία), να είναι 27-37 χρόνων και να έχει ύψος 1,53-1,90 μ.. Χρειάζεται να γνωρίζει 

αγγλικά, να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής ή ισότιμης σχολής των θετικών επιστημών, ιατρικής ή μηχανολογίας και 

να έχει τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Ιδιαίτερο προσόν θεωρείται η γνώση χειρισμού αεροσκάφους. Οι σωματικές 

ικανότητες των υποψηφίων, κρίνονται σε ειδικά τεστ, όπως είναι ο φυγοκεντρωτής, οι θάλαμοι πιέσεως και οι 

περιστρεφόμενες καρέκλες. Στα απαραίτητα χαρακτηριστικά των υποψήφιων συγκαταλέγονται ο πρακτικός τρόπος 

συλλογισμού, η καλή μνήμη, η δυνατότητα προσανατολισμού και η θετική αντίδραση σε αντίξοες συνθήκες. Την 

απόρριψη γνωρίζουν αμέσως όσοι είναι παρορμητικοί, επιθετικοί και μη συνεργάσιμοι.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση




 Στη χώρα μας δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τον 

αστροναύτη, εφόσον δεν προσφέρονται αντίστοιχες σπουδές. Τα 

επαγγελματικά δικαιώματα του πιλότου προβλέπονται ε το Π.Δ. 392 / 207 / 3-

12-1998, τα Π.Δ. 35 και 37 / 25-2-1999 για πτυχία και άδειες της Πολιτικής 

Αεροπορίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα








 Οι αστροναύτες ανάλογα με την εκπαίδευση, τις γνώσεις και τα καθήκοντα 

που αναλαμβάνουν σε μια αποστολή ονομάζονται πιλότοι ή επιστήμονες. Οι 
πιλότοι αστροναύτες είναι είτε πιλότοι είτε διοικητές. Κατά τη διάρκεια της 
πτήσης, ο διοικητής έχει την ευθύνη για το όχημα, το πλήρωμα, την επιτυχία 
της αποστολής και την ασφάλεια της πτήσης. Ο πιλότος βοηθά τον διοικητή 
στον έλεγχο και την ενεργοποίηση του οχήματος. Οι πιλότοι είναι αυτοί που 
κυβερνούν τα διαστημικά λεωφορεία ή τα διαστημόπλοια. Οι ειδικοί 
αστροναύτες αποστολής συνεργάζονται με το διοικητή και τον πιλότο και 
έχουν τη γενική ευθύνη για τις διαδικασίες του οχήματος σε περιοχές όπως ο 
προγραμματισμός της δραστηριότητας των πληρωμάτων, η χρήση αναλώσιμων 
κ.λπ

Καθήκοντα





ΤΑ  ΤΥΧΕΡΑ ΤΩΝ 

ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΤΑ 

ΤΟΠΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΥΝ 

ΚΆΘΕ ΜΕΡΑ 













Σχολή Ικάρων
Το 1919, μετά το πέρας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ιδρύεται 
στη Θεσσαλονίκη η πρώτη Στρατιωτική Σχολή Αεροπλοΐας, η 

οποία εκπαιδεύει χειριστές και παρατηρητές. Ταυτόχρονα 
η Ναυτική Αεροπορία δημιουργεί Κέντρα Εκπαίδευσης 

στο Τατόι και Παλαιό Φάληρο, τα οποία τροφοδότησαν με 
χειριστές και παρατηρητές το Μέτωπο κατά τις επιχειρήσεις 

της Μικράς Ασίας την περίοδο μέχρι το 1922.
Το 1926 αναβαθμίζεται η εκπαίδευση και χορηγούνται 

πτυχία Ιπταμένου Βομβαρδιστή, Ιπταμένου Φωτογράφου και 
άλλων ειδικοτήτων. Στις 19 Δεκεμβρίου 1929 ιδρύεται 

τοΥπουργείο Αεροπορίας, που θέτει υπό ενιαία διοίκηση τις 
αεροπορικές δυνάμεις, που την εποχή αυτή η Αεροπορία δεν 

ήταν ανεξάρτητος κλάδος, αλλά χωρισμένη σε Αεροπορία 
Στρατού και Αεροπορία Ναυτικού

https://el.wikipedia.org/wiki/1919
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91'_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C_%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/1926
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1929
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


Η Ίδρυση 

• Η Σχολή Αεροπορίας (ΣΑ), από τις πρώτες στον κόσμο 
Στρατιωτικές Αεροπορικές Σχολές, ιδρύθηκε στις 6 
Σεπτεμβρίου 1931 στο αεροδρόμιο της Δεκέλειας και άρχισε να 
λειτουργεί στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου με ενιαία 
εκπαίδευση για τη Στρατιωτική και Ναυτική Αεροπορία. Η φοίτηση 
σ’ αυτήν ήταν τριετής και στη Σχολή εισέρχονταν απόφοιτοι του 
Γυμνασίου. Οι απόφοιτοι της Σχολής ονομάζονταν Ιπτάμενοι 
Ανθυποσμηναγοί, ενώ όσοι αποτύγχαναν στις πτήσεις αλλά 
σημείωναν επιτυχία στα θεωρητικά μαθήματα, έπαιρναν την 
ειδικότητα του Οικονομικού Αξιωματικού. Οι πρώτοι Ίκαροι ήταν 
11 και η εκπαίδευσή τους έγινε αρχικά με αεροσκάφη Avro 621 
Tutor και Avro 626.

https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1931
https://el.wikipedia.org/wiki/Avro_621_Tutor
https://el.wikipedia.org/wiki/Avro_626


Η εκπαίδευση

• Το Ακαδημαϊκό έτος, χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα των 16 εβδομάδων στο τέλος 
των οποίων

• πραγματοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις. Η Σχολή Ικάρων παράγει 
Αξιωματικούς με τις εξής ειδικότητες:

• Ιπτάμενους
– Ιπτάμενος (Ι)

• Μηχανικούς
– Mηχανικός Αεροσκαφών (ΜΑ)
– Μηχανικός Ηλεκτρονικών (ΜΗ)
– Μηχανικός Εγκαταστάσεων (ΜΕ)

• Ελεγκτές Αεράμυνας
– Ελεγκτές Αεράμυνας (ΕΑ)



Τέλος!!!!

• Βέλιος Δημήτρης

• Αλεξίου Γιώργος

• Βέτσος Λάμπρος

• Βέτσου Στεφανία







 Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ , Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(Π.Χ. ΠΥΡΚΑΓΙΑ , ΠΛΗΜΜΥΡΑ , ΣΕΙΣΜΟΣ 
Κ.ΛΠ.) , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ , Η 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 
, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ , Η 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ.



ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΠΛΑ , ΟΠΛΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ , ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ , ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ , 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ , ΣΚΑΦΗ , ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.



ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ:

 ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ , ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ , ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ , 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ , ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ , ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Κ.Α.) 

ΚΑΙ

 ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΥΠΑΙΘΡΟ Κ.Α.)

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ Ή ΠΟΛΛΕΣ 

ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.



ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΛΛΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΠΟΛΥ 
ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΑΡΔΙΕΣΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ.

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΡΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ , ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ 
ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥΣ , 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.



ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΛΕΜΩΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΚΛΗΡΗΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ 

ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ , ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ.

ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ 

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΧΝΗΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.



 Ύψος 
Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, όσοι άνδρες 
έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά 
(1,70μ) και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο 
και εξήντα εκατοστά (1,60μ). 

Ύψος Σχολή Ικάρων
Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων 
(ΣΙ), κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο 
από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ) και ύψος κορμού άνω 
των ενενήντα επτά εκατοστών (97 εκ) για άνδρες και γυναίκες. 



 Βάρος
Για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη 
Μάζας Σώματος, (δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους 
σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα), 
μεταξύ 19-27, Για τις γυναίκες ο Δείκτης Μάζας Σώματος πρέπει 
να είναι μεταξύ 18-25. (Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 
1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75 χ 1,75) =24,16.

 Βάρος Σχολή Ικάρων
Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ 
κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν 
οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο 
αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 63,5 κιλά και μέγιστο τα 93 
κιλά (ΠΔ 53/03, Αρ. 10). 



Δυσλεξία
Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, θα 
παραπέμπονται στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως 
έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού. Θα πρέπει δε 
υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση από 
Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ., στο οποίο θα φαίνεται 
το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας. 
Όραση και στρατιωτικές σχολές
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις 
στρατιωτικές σχολές ότι ακόμα και αν πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις μια διαθλαστική ανωμαλία στα μάτια όπως 
είναι η υπερμετρωπία, μυωπία, αστιγματισμός μπορεί να 
τους στερήσει την εισαγωγή τους. 



 1.Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε 
οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 
4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

 2. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Μηχανικών)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε 
οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 
4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)                                              

 3. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς 
(ΣΜΥ)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε 
οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 
4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)



 4. Αεροπορία (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 
διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό 
ισοδύναμο

 5. Αεροπορία (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 
διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό 
ισοδύναμο)

 6. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Σωμάτων)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 
διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες
(σφαιρικό ισοδύναμο)

 7. Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 
διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες
(σφαιρικό ισοδύναμο)





8. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική 
ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

9. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι)
Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση. Όλοι οι υποψήφιοι των 
Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με 
ακτινωτή κερατοτομή.

10. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί)
Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε 
κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η 
υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι 
υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική 
επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή
.





11. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με 
διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει 
τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο 
αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του 
Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με 
ακτινωτή κερατοτομή

 12. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Ιπτάμενων)
Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να έχουν 
οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από 
(20/20) σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να 
έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής 
ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν 
μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία 1,75 
διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. 
Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, 
υπερφορία μέχρι μία διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι 
μεγαλύτερο από 70 mm.





ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 





Δρόσου Νίκη
Γραβάνη Μαρία
Γιάννος Βασίλης

Αθανασίου Δημήτρης



Ο αστυνομικός υπηρετεί στα σώματα ασφαλείας

και ασχολείται με την τήρηση της τάξης, την

αστυνόμευση δρόμων και περιοχών, την

προστασία των πολιτών, καθώς και με την

πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος.



 Καθήκον του αστυνομικού είναι η τήρηση της δημόσιας τάξης, της

ειρήνης και της ασφάλειας.

 Εργάζεται στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία είναι όργανο του

κράτους με στρατιωτική οργάνωση και υπάγεται στο υπουργείο

Δημόσιας Τάξης.

 Στόχος των αστυνομικών είναι η δίωξη του κοινού εγκλήματος.



 Οι αστυνομικοί μπορούν να απασχοληθούν μόνο στο δημόσιο ως 

υπάλληλοι του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Υπηρετούν στα 

διάφορα αστυνομικά τμήματα, στις κατά τόπους υπηρεσίες 

ασφαλείας, στα τμήματα τροχαίας, αγορανομίας, στις ειδικές 

υπηρεσίες δίωξης εγκληματικότητας, στις υπηρεσίες μέτρων τάξης 

Υ.Μ.Ε.Τ και Μ.Α.Τ., στα μεταβατικά αποσπάσματα, στην υπηρεσία 

εναέριων μέσων.



 Η άσκηση του επαγγέλματος γίνεται υπαίθρια

αλλά και σε εσωτερικό χώρο.

 Το ωράριό του δεν είναι συνεχόμενο, αλλά

εργάζεται σε βάρδιες, μέρα και νύχτα, όλες τις

μέρες της εβδομάδας (σε περιπτώσεις έκτακτης

ανάγκης εργάζεται πολλές ώρες ακόμη και σε

αργίες ή γιορτές).

 Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας αλλάζει

χώρο και τόπο εργασίας.

 Υπάρχει ευκαιρία κοινωνικών επαφών λόγω της

ανάγκης του επαγγέλματος για

κοινωνικοποίηση.



 Τις πιο πολλές φορές οι συνθήκες είναι 

δύσκολες και επικίνδυνες, κυρίως όταν πρόκειται 

για την αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος και 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που παρατηρείται 

αύξηση της εγκληματικότητας στην ελληνική 

κοινωνία και εμφάνιση νέων μορφών 

οργανωμένου εγκλήματος. 



 Ψυχικές ικανότητες:

• Ψυχραιμία

• Επαγγελματισμός

• Ετοιμότητα 

• Ευστροφία

• Παρατηρητικότητα

• Εντιμότητα

• Αποφασιστικότητα

• Ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων

• Σεβασμός στη νομιμότητα



 Φυσικές ικανότητες:

• Ανάστημα τουλάχιστον 1.70m (άνδρες και γυναίκες)

• Αρτιμελείς

• Να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο

• Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα

• Καλή σωματική υγεία και αντοχή



 Για να γίνει κάποιος αστυνομικός πρέπει να φοιτήσει στη Σχολή 

Αστυφυλάκων (Αττική, Καρδίτσα, Γρεβενά, Ξάνθη, Κρήτη), στην 

οποία η διάρκεια φοίτησης είναι πέντε εξάμηνα ή στη Σχολή 

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στην Αττική (5ο 

επιστημονικό πεδίο), στην οποία η διάρκεια φοίτησης είναι οχτώ 

εξάμηνα. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να περάσουν και από 

τις λεγόμενες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, 

αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνική δοκιμασία).



 Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι σχετικά επαρκής για της ανάγκες 

ενός μέσου έλληνα αν και έχει υποστεί μειώσεις

 Χορηγούνται επιδόματα : χρόνου υπηρεσίας, οικογενειακής 

παροχής, εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ειδικής 

απασχόλησης, ευθύνης διοίκησης/διεύθυνσης, υψηλής και 

αυξημένης ευθύνης, αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας 

μονάδων, αλλά και ειδικά επιδόματα που συνδέονται με τον 

κίνδυνο εκτέλεσης της υπηρεσίας (π.χ. ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ κτλ).



 Επίσης, καταβάλλονται αποζημιώσεις για 

περιπτώσεις όπως είναι η εκτέλεση υπηρεσίας 

εκτός έδρας, η απασχόληση πέραν του 

πενθήμερου, η εκτέλεση εθελοντικής υπηρεσίας 

πεζής περιπολίας. 

 Υπάρχει ειδική συνταξιοδοτική μέριμνα για τους 

παθόντες (και τις οικογένειες αυτών) κατά την 

εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας 

αυτής, καθώς επίσης, εξαιτίας τρομοκρατικής 

πράξης ή βίαιου συμβάντος. 



 Το επάγγελμα αυτό προσφέρει μόνιμη απασχόληση.

 Υπάρχει δυνατότητα ανάβασης βαθμίδας (προαγωγής)

 Η προσφορά νέων θέσεων εργασίας παρουσιάζει αργούς 

ρυθμούς, ενώ η ζήτηση για το επάγγελμα είναι αυξημένη, αφού 

συνεπάγεται μόνιμη και σταθερή απασχόληση.





 Απαιτείται απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου από 

κτηνιατρική σχολή

 Απόκτηση άδειας επαγγέλματος

 Να χαρακτηρίζεται κάποιος από ευσυνειδησία και 

επιδεξιότητα 

 Χρειάζονται συνεχείς επιμορφώσεις 



 Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι 1300-1500 ευρώ με 

διαφοροποιήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα



•Σε ιδιωτικά ιατρεία ή 
εργαστήρια

•Στο δημόσιο τομέα 
(π.χ. Υπουργείο 

Γεωργίας)

•Σε πανεπιστημιακές 
σχολές

•Σε αγροτικούς 
συνεταιρισμούς

•Ελεύθερο ωράριο

•Μπορεί οι συνθήκες 
εργασίας να είναι 
ανθυγιεινές λόγω 
κάποιων πιθανών 
παραγόντων ( π.χ. 
δαγκώματα)



•Διάγνωση και θεραπεία ζώων

•Αναλύσεις βιολογικών ουσιών 
μικρών ή μεγάλων ζώων

•Πρόληψη νόσων σε ζώα 
μέσω εμβολίων

•Έλεγχος καταλληλότητας 
κρεάτων πού προσφέρονται 
προς κατανάλωση



 Προβλέπεται προσφορά εργασίας

 Η απασχόληση είναι μόνιμη

 Υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης του επαγγέλματος


