
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 

Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Αποστολή του είναι η άµυνα και η προστασία της χώρας. Ασκεί διοικητικά, 

εκπαιδευτικά και επιτελικά καθήκοντα και ασχολείται µε τη διαχείριση του αεροπορικού 
υλικού. Στην Πολεµική Αεροπορία υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες αξιωµατικών: α) 
οι ιπτάµενοι, β) οι µηχανικοί και γ) των Σωµάτων. Οι ιπτάµενοι κυβερνούν τα πολεµικά 
αεροσκάφη, εκπαιδεύουν τους µαθητές της Σχολής Ικάρων, στην τεχνική της πτήσης 
και γενικά στο χειρισµό των αεροπλάνων. Παίρνουν µέρος σε γυµνάσια και πολεµικές 
αποστολές, αλλά εργάζονται και σε διάφορες υπηρεσίες εδάφους (επιτελεία, γραφεία 
εφοδιασµού κ.λπ.). Οι µηχανικοί διοικούν τεχνικές µονάδες της Πολεµικής Αεροπορίας 

και εργάζονται στα συνεργεία επισκευής, συντήρησης κ.λπ. των αεροσκαφών και του 
άλλου υλικού. Επιθεωρούν τα αεροπλάνα πριν από την απογείωση και πιστοποιούν 
την καλή τους κατάσταση και την ικανότητά τους για πτήση. Εκπαιδεύουν τους νέους 
συναδέλφους τους, παρακολουθούν την εξέλιξη των µηχανικών µέσων της Αεροπορίας 
και εκπαιδεύονται συνεχώς στο χειρισµό τους. Συµµετέχουν σε επιτελικές οµάδες 
προσφέροντας τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις τους σε θέµατα της αρµοδιότητάς 
τους. Στα Σώµατα της Πολεµικής Αεροπορίας υπηρετούν γιατροί, οδοντίατροι, 
φαρµακοποιοί, δικαστικοί, στρατολόγοι, οικονοµικοί, όλοι απόφοιτοι της ΣΣΑΣ και 

ασκούν καθήκοντα της αρµοδιότητάς τους.  
 

Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα µε τη φύση των καθηκόντων του, η οποία 
αλλάζει συχνά, γιατί µετατίθεται από τη µια περιοχή της χώρας στην άλλη. Πολλές 

φορές η εργασία του είναι σκληρή, κυρίως όταν εκπαιδεύει τους νεοσύλλεκτους ή όταν 
παίρνει µέρος σε γυµνάσια. Ειδικά η εργασία του ιπτάµενου είναι εξαιρετικά επικίνδυνη 
και γι’ αυτό τα χρόνια της υπηρεσίας του υπολογίζονται στο διπλάσιο και έτσι έχει τη 

δυνατότητα να αποστρατευτεί όταν συµπληρώσει 18 χρόνια υπηρεσίας στην 
Αεροπορία. Το υλικό που χειρίζεται ο ιπτάµενος και ο µηχανικός είναι υψηλής 

τεχνολογίας και µεγάλης αξίας, γι’ αυτό οι ευθύνες τους είναι πολύ µεγάλες. Μερικά 
από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη δουλειά του είναι τα εξής: α) Η 
ιεραρχία, µέσα στην οποία ο ρόλος και η θέση του κάθε αξιωµατικού είναι απόλυτα 

καθορισµένη. β) Η αυστηρή πειθαρχία τόσο στην εκτέλεση των εντολών των ανωτέρων 
όσο και στην εφαρµογή των διαταγών του από τους κατωτέρους του γ) Η συνεχής 
ετοιµότητα, όχι µόνο όταν βρίσκονται σε επιφυλακή, αλλά πολύ συχνότερα, είτε γιατί 
επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, είτε για την εκτέλεση υπηρεσίας 
επαγρύπνησης, επειδή οι Ένοπλες ∆υνάµεις είναι ένας οργανισµός που λειτουργεί σε 

24ωρη βάση. δ) Η σηµασία της οµαδικής ζωής και δράσης. ε) Η σηµασία των 
ανθρώπινων επαφών. στ) Η συνεχής εκπαίδευση και εκγύµναση.  

 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 

Ο αξιωµατικός Πολεµικής Αεροπορίας πρέπει να διαθέτει καλή σωµατική και ψυχική 
υγεία, οπτική οξύτητα και ανάστηµα που ορίζεται µε προκήρυξη από το Γενικό 

Επιτελείο Αεροπορίας. Συγκεκριµένα οι υποψήφιοι του τµήµατος ιπταµένων πρέπει να 
έχουν ανάστηµα όχι µικρότερο από 1,60 µ. και όχι µεγαλύτερο από 1,90 µ. Τα 

παραπάνω στοιχεία ελέγχονται από υγειονοµική επιτροπή. Απαραίτητα προσόντα για 
την επιτυχία της αποστολής του είναι οι ηγετικές ικανότητες, η αυταπάρνηση και το 

υψηλό πατριωτικό φρόνηµα. Πρέπει επίσης να διαθέτει πειθαρχία, στοιχείο απαραίτητο 
για όλες τις τάξεις του στρατού, πνεύµα συνεργασίας, ευστροφία και αποφασιστικότητα. 
Ιδιαίτερα χρήσιµη είναι η κοινωνικότητα και η δυνατότητα να διατηρεί καλές σχέσεις µε 

τους προϊσταµένους αλλά και µε τους υφισταµένους του.  



 

 
Σπουδές: 

Αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας µπορεί κάποιος να γίνει: 1. Αποφοιτώντας από τη 
Σχολή Ικάρων (Τατόι), στην οποία η φοίτηση είναι τέσσερα χρόνια. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται 
ανθυποσµηναγοί των ειδικοτήτων στις οποίες εκπαιδεύτηκαν και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι 
αξιωµατικοί της Πολεµικής Αεροπορίας υποχρεωτικά για 12 χρόνια. Η σχολή περιλαµβάνει τα 
παρακάτω τµήµατα: α. Ιπτάµενων, β. Μηχανικών, µε τις εξής ειδικεύσεις: (i) Μηχανικών 

αεροσκαφών, (ii) Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, (iii) Συντηρητών αεροπορικών εγκαταστάσεων. γ. 
Σωµάτων της Σχολής Ικάρων, (i) Ελεγκτών αεράµυνας, (ii) Μετεωρολόγων, (iii) ∆ιοικητικών, (iv) 

Οικονοµικών, (v) Εφοδιασµού, (vi) Φωτογράφων, (vii) ʼµυνας αεροδροµίων. 2. Αποφοιτώντας από τη 
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), έχοντας εισαχθεί σε ένα από τα παρακάτω τµήµατα 
αντίστοιχα των Σωµάτων: Υγειονοµικό, ∆ικαστικό, του Στρατολογικού και του Οικονοµικού της σχολής. Η 

εκπαίδευση που παρέχεται στους µαθητές της ΣΣΑΣ είναι και ακαδηµαϊκή (στο Πανεπιστήµιο της 
Θεσσαλονίκης) και στρατιωτική (στις εγκαταστάσεις της σχολής). Η διάρκεια της φοίτησης είναι έξι χρόνια 
για το Ιατρικό Τµήµα, πέντε για το Οδοντιατρικό και το Κτηνιατρικό και τέσσερα χρόνια για τα υπόλοιπα. 3. 

Αποφοιτώντας από τη Σχολή Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων (Καβούρι Αττικής), σταδιοδροµώντας ως 
υπαξιωµατικός, οπότε µετά τη συµπλήρωση ευδόκιµης υπηρεσίας ορισµένης διάρκειας µπορεί να 

προαχθεί στο βαθµό του ανθυποσµηναγού και να εξελιχθεί ως τους ανώτερους βαθµούς της ιεραρχίας.  

 

  

 
Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 

Ο αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας σταδιοδροµεί στο στράτευµα και εξελίσσεται ως τους 
ανώτατους βαθµούς της ιεραρχίας. Οι ιπτάµενοι και οι µηχανικοί που αποχωρούν από την υπηρεσία 
µπορούν να προσληφθούν ως πιλότοι και µηχανικοί στην Πολιτική Αεροπορία µε καλές προοπτικές 

εργασίας.  

 
Πηγές Πληροφόρησης: 

ʼ  Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΠΕΘΑ: Σόλωνος 34 Αθήνα, τηλ.: 210/3630081, 3630579, 
http://www.geetha.mil.gr/  
ʼ  ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης: ∆εκέλεια Αττικής, ΤΓΑ 1010, τηλ.: 210/8191724-6, fax: 
210/2466694, http//www.hafa.gr 
 

http://epagelmata.oaed.gr 


