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                                                                                ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ  
ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ   
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ –  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ 
ΚΛΑΓΟ Β΄ (ΝΑΤΣΗΛΗΑ)  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  
ΣΜΖΜΑ 1ν - 2ν  

 
    Πεηξαηάο, 03 Απξηιίνπ 2017 
    Απιθ. ππωτ.: 2242.7-2.1/ 25174/ 2017 

    Μ.Δ. ΝΔ, 2006/ 04 

    

 

Σαρ. Γ/λζε 
Σαρ. Κώδηθαο 
Πιεξνθνξίεο  
Σειέθσλν 
Αξηζ. ζπζθ. ηει/ πίαο 

Ζιεθηξ. Γ/λζε 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Αθηή Βαζηιεηάδε (Πύιε Δ1-Δ2) 
185 10, Πεηξαηάο 
Πισηάξρεο Λ.. ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ Β.  

213 137 1108, 4217 
210 413 7042  
dner@hcg.gr  

          
  

 
 
Θέκα: «Δπηθαηξνπνίεζε Μεηξώνπ Ηαηξώλ γηα ηελ έθδνζε Ηαηξηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Ναπηηθώλ 

πξνο λαπηνιόγεζε». 
 

ρεη.:  α)  Ζ αξηζ. πξση.: 70090/ 4384/ 1978 Απόθαζε Τ.Δ.Ν. (κπν). 
β)  Ζ αξηζ. πξση. 70090/ 4955/ 1978 Δγθύθιηνο ΤΔΝ/ Γ.Ν.ΔΡ. 1ν, όπσο ζπκπιεξώζεθε από 
ηελ αξηζ. πξση. 70090/ 8274/ 1978 όκνηα (κπν).  

            γ) Ζ αξηζ. πξση. 3527.1.2/ 01/ 2013 Μ.Δ. ΝΔ, 2006/01 (ΑΓΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Τ). 
 
 

1. Ηαηξηθή Eμέηαζε - Πηζηνπνίεζε Ναπηηθώλ - Γεληθά  
 
 

1.1. ύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηεο ύκβαζεο 
Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (εθεμήο ύκβαζε), όπσο εγθξίζεθε 
κε ηελ θ.π.α 3522.2/ 08/ 2013 (Β΄ 1671), ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (εθεμήο Καλνληζκόο), νη λαπηηθνί 
γηα ηε λαπηνιόγεζή ηνπο ζε πινίν θαηέρνπλ ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό ζε ηζρύ, κε ην νπνίν βεβαηώλεηαη 
όηη είλαη ηθαλνί από πγεηνλνκηθή άπνςε λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηε ζάιαζζα. Δηδηθόηεξα, 
ηα πεξί ηαηξηθήο εμέηαζεο – πηζηνπνίεζεο λαπηηθώλ ζέκαηα παξαηίζεληαη ζε Παξάξηεκα Α΄ ηεο 
παξνύζεο.  

 

1.2. Ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο 
γηα ηα Πξόηππα Δθπαίδεπζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Σήξεζεο Φπιαθώλ ησλ Ναπηηθώλ, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε (“STCW”, as amended) γίλεηαη δεθηό γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνύ.  

 

1.3. Πεξαηηέξσ, ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ρώξαο 
πνπ έρεη θπξώζεη ηε ύκβαζε γίλεηαη νκνίσο απνδεθηό γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Καλνληζκνύ.  

 

 
2. Μεηξών Ηαηξώλ 
 
 

     2.1. Οη αλαγλσξηζκέλνη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηαηξνί γηα λα εθδίδνπλ ηαηξηθά 
πηζηνπνηεηηθά λαπηηθώλ (πξνο λαπηνιόγεζε) εγγξάθνληαη ζε κεηξών πνπ ηεξεί ζπγθεληξσηηθώο ην 
Γξαθείν Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο Πεηξαηώο (εθεμήο Γ.Δ.Ν.Δ.) θαη ιακβάλεη κνλαδηθό αξηζκό 
κεηξώνπ. Σν ελ ιόγσ Μεηξών πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 
 

  α.         Δπώλπµν, Όλνµα, Παηξώλπµν, Μεηξώλπµν, ππεθνόηεηα. 
 

β.  Αξηζµό ηαπηόηεηαο ή αξηζκό δηαβαηεξίνπ.  
 

γ. Αξηζµό αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, αξρή έθδνζεο θαη εκεξνκελία έλαξμεο 
επαγγέιµαηνο. 

 

δ.  Αξηζκό αδείαο ρξήζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο. 
 

ε.  Αξηζκό Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
 

ζη. Αξηζµό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ. 
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δ.  Ηαηξηθό ζύιινγν ζηνλ νπνίν αλήθεη. 
 

ε. ηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη δηεύζπλζεο εξγαζίαο. 
 

ζ.  ηνηρεία πγεηνλνµηθήο µνλάδαο ζηελ νπνία ηπρόλ αλήθεη.  
 

2.2. ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ.1 δεκνζηεύνληαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ 
ηαηξώλ θαη ε εηδηθόηεηα αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Σν Γ.Δ.Ν.Δ. κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ Μεηξώνπ.  
 

2.3.  Οη ελδηαθεξόκελνη ηαηξνί πνπ επηζπκνύλ είηε απ’ επζείαο είηε κέζσ ησλ Διιεληθώλ 
Ληκεληθώλ Αξρώλ κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη ζην Γ.Δ.Ν.Δ., θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο – ππεύζπλεο 
δήισζεο όηη: 

α. ελεξγνύλ ζην πιαίζην ησλ γεληθά απνδεθηώλ θαλόλσλ θαη κεζόδσλ ηεο ηαηξηθήο 
επηζηήκεο, όπσο απηνί δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο 
ζύγρξνλεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ησλ απαηηήζεσλ ηεο ύκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 
2006, ηνπ Καλνληζκνύ θαη ηεο Γ STCW, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ησλ νηθείσλ νδεγηώλ.  
 

β. δηαζέηνπλ γλώζεηο πεξί ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο θαη ελδηαίηεζεο επί ηνπ πινίνπ, 
πνπ απνθηνύλ είηε κέζσ εηδηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ηνπο έρεη παξαζρεζεί είηε κέζσ 
εκπεηξίαο θαη δεμηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζηνπο θαλόλεο ηεο ηεθκεξησκέλεο ηαηξηθήο 
επηζηήκεο.   

Ζ ππεύζπλε δήισζε ζπλνδεύεηαη από ηα αλαθεξόκελα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα Γ΄ ηεο παξνύζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δείγκαηνο ππνγξαθήο, ζύκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα Γ΄. Καηόπηλ ειέγρνπ πιεξόηεηαο ησλ ππνβιεζεηζώλ αηηήζεσλ θαη ειέγρνπ γλεζηόηεηαο 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηή, ην Γ.Δ.Ν.Δ. θαηαρσξεί ζην Μεηξών, πξνζδίδεη αξηζκό 
κεηξώνπ, βεβαηώλεη - γλσζηνπνηεί ζηνλ/ζηελ ηαηξό ηελ πξάμε εγγξαθήο ζύκθσλα κε Παξάξηεκα Δ΄  
ηεο παξνύζαο θαη ηεξεί ζρεηηθνύο αηνκηθνύο θαθέινπο.    

2.4. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο νη εγγεγξακκέλνη ηαηξνί νθείινπλ λα 
ελεκεξώλνπλ ακειιεηί ην Γ.Δ.Ν.Δ., ην νπνίν αθνινύζσο ελεκεξώλεη ην Μεηξών θαη ην ζπλαθέο κε 
απηό αξρείν, θαζώο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ζηνλ νπνίν αλαξηώληαη ηα ζηνηρεία, 
όπσο αξκόδεη.  

 

2.5  ε πεξίπησζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ θαηόπηλ αίηεζεο επαλεμέηαζεο λαπηηθώλ, ζηνπο 
νπνίνπο δελ ρνξεγήζεθε πηζηνπνηεηηθό ή επηβιήζεθε πεξηνξηζκόο ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα 
εξγάδνληαη, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν, ηνλ ηνκέα/ζέζε, ηνπο πιόεο, ελεκεξώλεηαη ζρεηηθώο ην 
Γ.Δ.Ν.Δ..  

 
3. Δλέξγεηεο Ληκεληθώλ Αξρώλ – Δδξώλ Ναπηηιηαθώλ Αθνινύζωλ 
 
 

3.1. εκεηώλεηαη όηη ε θαηά ηα αλσηέξσ δηαδηθαζία δελ έρεη ζθνπό λα ζίμεη ηελ εγθπξόηεηα/ 
ηζρύ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί από αλαγλσξηζκέλνπο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 
ηαηξνύο.  

 

3.2. Δληνύηνηο, θαηά ηε λαπηνιόγεζε, ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ (έθηαθηνη - ηαθηηθνί) ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο πεξί πξνζσπηθνύ πινίσλ θαη ηδηαίηεξα ειέγρσλ εθνδηαζκνύ ησλ λαπηηθώλ κε ηαηξηθά 
πηζηνπνηεηηθά ζε ηζρύ2, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη όηη ν/ε ππνγξάθσλ/νπζα ηαηξόο είλαη 
εγγεγξακκέλνο/ε ζηνλ θαηάινγν πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ.. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ελεκεξώλεηαη ην Γ.Δ.Ν.Δ., πξνθεηκέλνπ ελ ζπλερεία λα αλαιεθζνύλ 
ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα έιεγρν από απηό (Γ.Δ.Ν.Δ.) θαη ελεκέξσζε ηνπ/ηεο ηαηξνύ πεξί ηεο 
δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ηνπ/ ηεο ζην ηεξνύκελν Μεηξών, ηάζζνληαο εύινγε πξνζεζκία. Δθόζνλ, 
κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο δελ πθίζηαηαη αληαπόθξηζε ζα ελεκεξώλεηαη ηόζν ν/ε λαπηηθόο 
όζν θαη ν/ε πινηνθηήηεο, πξνθεηκέλνπ εγθαίξσο λα πξνβνύλ ζηελ έθδνζε ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ 
από ηαηξό πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην Μεηξών.  

 
 

 

4.  Δθηζηάηαη ε πξνζνρή γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηε δηαρείξηζε 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο απηώλ.  

 
 

5.  Οη α΄ θαη β΄ ζρεηηθέο θαηαξγνύληαη.   
 

6. Ληκεληθέο Αξρέο λα κεξηκλήζνπλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηαηξηθώλ 
ζπιιόγσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο ηνπο πξνο θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο.  

 
 

                                                           
1
 http://www.generg.gr/  

2
 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ δηελεξγνύληαη από ην Γ.Δ.Ν.Δ. ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

http://www.generg.gr/
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7. Οξγαλώζεηο Πινηνθηεηώλ θαη Ναπηηθώλ, πνπ θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαινύληαη γηα 

ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο.   
 

 
 
 
 
. 
             Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 
 

            ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Ι.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: 
    1. Γξαθείν Δύξεζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 

         Νοηαπά 141, 185 36, Πειπαιάρ 
         Fax: 210 4524757 
         E-mail: info@generg.gr 
 

    2. Κ.Λ/Υ-Λ/Υ-Λ/-Λ/Σ 
    3. Δ.Ν.Α. 

 
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 
 

1.   Τπνπξγείν Τγείαο 

Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Τπεξεζηώλ Τγείαο 
Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο 

        Απιζηοηέλοςρ 17, 10187, Αθήνα 
Email: ddy@moh.gov.gr, ymp@moh.gov.gr 

2.   Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο  
Ακηή Μιαούλη 65, 185 36, Πειπαιάρ  
Fax: 210 429 3831 
E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr   

3.  Έλωζε Διιήλωλ Δθνπιηζηώλ 
Ακηή Μιαούλη 85,185 38,Πειπαιάρ 
FAX: 210 4291166, 210 4290107 
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr 

4.  Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία 
Ακηή Μιαούλη 47 – 49,185 36, Πειπαιάρ 
Fax: 210 4293040 
E-mail: gram@pno.gr, info@pno.gr 

5.  ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο  
Ακηή Μιαούλη 7 – 9,185 35, Πειπαιάρ 
Fax: 2104220822, 2104226155 
E-mail: seen@ath.forthnet.gr 

6. Έλωζε Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεωλ  
Ακηή Μιαούλη 81,185 38, Πειπαιάρ 
FAX: 210 4280184 
E-mail: info@shortsea.gr 

7. Παλειιήληα Έλωζε Πινηνθηεηώλ – Αθηνπινϊθώλ Φ/Γ Πινίωλ κέρξη 500 θνρ. 
Μακπάρ Σηοάρ 3, 189 31,Πειπαιάρ 
Fax: 210 4134843 
E-mail: gorgo@otenet.gr  

8. Έλωζε Πνξζκείωλ Δζωηεξηθνύ 
         Γούναπη Δ. 2, 18531, Πειπαιάρ 
         Fax: 2104175676 
9. Έλωζε Πινηνθηεηώλ Διιεληθώλ θαθώλ Σνπξηζκνύ (Δ.Π.Δ..Σ.)  

Κηίπιο Διοίκηζηρ Μαπίναρ Ζέαρ, 185 36, Πειπαιάρ 
Fax: 210 4280465 
E-mail: epest@epest.gr 

10. Παλειιήληα Έλωζε Πινηάξρωλ Δ.Ν.  
Κολοκοηπώνη 102-104, 18535, Πειπαιάρ 
Fax: 210 4179251 
E-mail: info@pepen.gr  

11. Παλειιήληα Έλωζε Πινηνθηεηώλ – Δθνπιηζηώλ Ρπκνπιθώλ & 
      Ναπαγνζωζηηθώλ Πινίωλ «Άγηνο Νηθόιανο» 

2αρ Μεπαπσίαρ 11, 185 35, Πειπαιάρ 
Fax: 210 4124109, 210 4413245 – 210 4410813 
E-mail: karaptug@otenet.gr, panenosirim@gmail.com  

12. Έλωζε Πινηνθηεηώλ Ρ/Κ – Ν/Γ Πινίωλ 
Αγίος Σπςπίδυνορ 25, 185 35, Πειπαιάρ 
Fax: 210 4170248 
E-mail: info@greektugowners.gr  

13.  Παλειιήληα Έλωζε Πιεξωκάηωλ Ρπκνπιθώλ & Ναπαγνζωζηηθώλ 
Δημ. Ομηπίδος Σκςλίηζη 19, 185 36, Πειπαιάρ 
Fax: 210 4124729 
 E-mail: pep.rk.ng@gmail.com 

14. Έλωζε Δθνπιηζηώλ Κξνπαδηεξνπινίωλ θαη Φνξέωλ Ναπηηιίαο  
           Ανηυνίος Αμπαηιέλος 10, 185 36, Πειπαιάρ 

Fax: 210 4293175 
E-mail: info@cruise-union.com  

15. Παλειιήληα Έλωζε Δπαγγεικαηηθώλ Σνπξηζηηθώλ Ζκεξόπινηωλ θαθώλ (Π.ΔΝ.Δ.Σ.Ζ..)  
Πλάηυνορ 12, 185 35, Πειπαιάρ 
Fax : 210 4323362 
E-mail : penetis2001@yahoo.gr  

mailto:info@generg.gr
mailto:ddy@moh.gov.gr,%20ymp@moh.gov.gr
mailto:nee@nee.gr
mailto:hcs@nee.gr
mailto:ugs@ath.forthnet.gr
mailto:gram@pno.gr
mailto:info@pno.gr
mailto:seen@ath.forthnet.gr
mailto:info@shortsea.gr
mailto:gorgo@otenet.gr
mailto:epest@epest.gr
mailto:info@pepen.gr
mailto:karaptug@otenet.gr
mailto:panenosirim@gmail.com
mailto:info@greektugowners.gr
mailto:pep.rk.ng@gmail
mailto:info@cruise-union.com
mailto:penetis2001@yahoo.gr
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 16.   Παλειιήληα Έλωζε Αμηωκαηηθώλ θαη Καηωηέξωλ Πιεξωκάηωλ  
          Δπαγγεικαηηθώλ – Ηδηωηηθώλ Θαιακεγώλ θαθώλ 

Δημοζθένοςρ Ομηπίδος Σκςλίηζη 19, 185 31 Πειπαιάρ  
(Επγαηοϋπαλληλικό Κένηπο Πειπαιά) 
Fax 210 4171593 

  E-mail: info@hyca.gr  
17.    Οίθνο Ναύηνπ  
               Κ. Παλαιολόγος 15, 185 35, Πειπαιάρ  
               Fax: 210 4295925 

               Email: info@oikosnautou.gr 
 

18.   American Bureau of Shipping (ABS) 

             Fax: 2104293218 
             E-mail: abspiraeus@eagle.org 
19.  Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) 

Fax: 2104832405 
     E-mail: pr@classnk.or.jp 
20.  Bureau Veritas Registre International  
       De Classification De Navires 

    Fax : 210 4063 063 
E-mail: grc_lpr@gr.bureauveritas.com 

21.   DNV GL 

             Fax: 210 4223059 
             E-mail: reece@dnvgl.com   
22.  China Classification Society (CCS) 

             Fax: 210 4281420 
             E-mail: at@ccs-eu.com  
23.  Lloyd’s Register Group Limited 

            Fax: 210 4528950 
            Email: piraeus @ lr .org 
24.  Registro Italiano Navale (RINA Hellas) 

             Fax: 210 4292950 
             E-mail: piraeus.office@rina.org   
25. Korean Register of Shipping (KR) 

            Fax: 210 4286728 
            E-mail: reece@krs.co.kr   
26. Russian Maritime Register of Shipping (RS) 

             Fax: 2104292190 
             E-mail:  reece@rs-class.org 
27. Διιεληθόο Νενγλώκωλ Α.Δ. 

             Fax: 210-4221914 
             E-mail: hrs@hrsorg.gr 
28. Φνίλημ Νενγλώκωλ Α.Δ 

Fax:210-4137888 

               E-mail: hellas@phrs.gr 
29.  Γηεζλέο Γξαθείν Δπηζεωξήζεωλ Πινίωλ Α.Δ. 

Fax:210-4184282 
E-mail: insb@hol.gr 

 
 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ  

1. Γξ. θ.θ. Τ.ΝΑ.Ν.Π.  – Γ.Γ.   
2. Γξ. θ.θ. Α/Λ.. – ΔΛ. ΑΚΣ. – Β΄ Τ/Λ.. – ΔΛ. ΑΚΣ.  
3. Γξ. θ.θ. ΓΚΒ΄ - ΓΚΓ΄ -  Β/ ΓΚΒ΄ 
4. Γ.Ν.ΔΡ. – Γ.Α.Ν. – Γ.ΔΚ.Ν.  
5. Γ.Κ.Δ.Ο. – Γ.Δ.Π. - Γ.Δ.Γ.Α.Π.Λ.Δ. 
6. Γ.Ζ.ΓΔ.Π. 
7. Τ.Τ.  
8. Γ.Δ.Μ.Μ.Δ.& Γ.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hyca.gr
mailto:info@oikosnautou.gr
mailto:abspiraeus@eagle.org
mailto:pr@classnk.or.jp
mailto:mjtang@ccs-eu.com
mailto:piraeus.office@rina.org
mailto:kr-pru@krs.co.kr
mailto:hrs@hrsorg.gr
mailto:hellas@phrs.gr
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  
 

1. Σν ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό εμνπζηνδνηνύληαη λα εθδίδνπλ δηπισκαηνύρνη ηαηξνί κε 
εηδηθόηεηα γεληθήο ηαηξηθήο ή ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο ή παζνινγίαο, πνπ αζθνύλ λνκίκσο ην 
επάγγεικά ηνπο. Καηά ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ηνπο θξίζεο, νη ηαηξνί απνιακβάλνπλ πιήξνπο 
επαγγεικαηηθήο αλεμαξηεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηώλ ηαηξηθήο εμέηαζεο.  

 

2. Με ην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό, ν ηύπνο ηνπ νπνίνπ σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ 
απηνύ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηνπ Καλνληζκνύ, βεβαηώλεηαη όηη: 

 

α. ν λαπηηθόο δελ πάζρεη από αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα επηδεηλσζεί ή λα ηνλ θαηαζηήζεη 
αλίθαλν γηα ππεξεζία ζηε ζάιαζζα ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία άιισλ πξνζώπσλ ζην 
πινίν. 
β. ε αθνή θαη ε όξαζε ηνπ λαπηηθνύ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ν λαπηηθόο αζθεί θαζήθνληα 
θπιαθήο ζε εηδηθόηεηεο πξνζσπηθνύ θαηαζηξώκαηνο ή κεραλνζηαζίνπ πινίνπ, ε αληίιεςε 
ρξσκάησλ απηνύ, είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 
 

3. Ζ εμέηαζε γηα ηελ έθδνζε ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ πξνο λαπηνιόγεζε δηελεξγείηαη ρσξίο 
δαπάλεο ηνπ λαπηηθνύ θαη κπνξεί λα δηεμάγεηαη θαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο.  Γη’ 
απηή ν/ε ηαηξόο ιακβάλεη ππόςε ηελ Οδεγία Β1.2.1 ηεο ύκβαζεο. ην πιαίζην απηό, ζεκεηώλεηαη 
όηη ε ηειεπηαία έθδνζε ησλ Οδεγηώλ ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (Γ.Ο.Δ.) θαη ηνπ Γηεζλνύο 
Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (Γ.Ν.Ο.) γηα ηε δηεμαγσγή ηαηξηθήο εμέηαζεο ησλ λαπηηθώλ (ILO/ ΗΜΟ 
Guidelines on the medical examinations of seafarers), πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε, ηδίσο 
ην Μέξνο 3 (Part 3) απηώλ, κπνξεί λα αλαθηεζνύλ από ηελ αθόινπζε δηεύζπλζε ηζηνζειίδαο:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/ documents/ normativeinstrument/ 
wcms_174794.pdf  

3.1. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, απαηηείηαη πξόζθαηε αθηηλνγξαθία ζώξαθνο ηνπ 
εμεηαδόκελνπ λαπηηθνύ θαη βεβαίσζε ζε ηζρύ πνπ πηζηνπνηεί όηη ε όξαζε θαη ε αληίιεςε 
ρξσκάησλ, όηαλ ε ηειεπηαία απαηηείηαη, είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. ε πεξίπησζε πνπ ν/ε ηαηξόο 
πνπ εθδίδεη ην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό έρεη ηε δπλαηόηεηα εμέηαζεο ηεο όξαζεο (νπηηθήο 
νμύηεηαο, αληίιεςεο ρξσκάησλ θιπ) ε παξαπάλσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε, ε βεβαίσζε εθδίδεηαη από ηαηξό εηδηθόηεηαο νθζαικνινγίαο πνπ αζθεί λνκίκσο 
ην επάγγεικά ηνπ θαη απνιακβάλεη πιήξνπο επαγγεικαηηθήο αλεμαξηεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε 
δηαδηθαζηώλ νθζαικνινγηθήο εμέηαζεο. Δηδηθά, λαπηηθνί πνπ λαπηνινγνύληαη σο κάγεηξνη επί 
πινίνπ ππνβάιινληαη θαη ζε θαιιηέξγεηα θαη παξαζηηνινγηθή θνπξάλσλ. Οκνίσο, ζρεηηθόο 
έιεγρνο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεηαη γηα θάζε λαπηηθό πνπ ζην πιαίζην ησλ θαζεθόλησλ ηνπ 
παξαζθεπάδεη ή δηαρεηξίδεηαη ηξνθή ή πνηά, πέξαλ ησλ καγείξσλ. Καηά ηελ ηαηξηθή εμέηαζε, 
ν/ε ηαηξόο βεβαηνύηαη πεξί ηεο ηαπηνπξνζσπίαο ησλ πξνζεξρόκελσλ λαπηηθώλ. ε 
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί από ηνλ/ηελ ηαηξό ζα πξέπεη επίζεο λα επηδεηθλύεηαη ην 
πξνεγνύκελν ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό ηνπο. Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη 
αλαιόγσο ηεο ππεξεζίαο/ζέζεο επί ηνπ πινίνπ ηα ειάρηζηα πξόηππα όξαζεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα Α-Η/9 ηνπ Σκήκαηνο Α-Η/9 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο «Γηα πξόηππα 
εθπαίδεπζεο, έθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ θαη ηήξεζεο θπιαθώλ ησλ λαπηηθώλ, 1978», ε νπνία 
θπξώζεθε κε ην λ. 1314/ 1983 (Α΄ 2), όπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2010 ζηε Μαλίια 
(Σξνπνπνηήζεηο Μαλίια, πνπ έγηλαλ απνδεθηέο κε ην π.δ. 79/2012 (Α΄ 137)) (εθεμήο Γ.. 
STCW, όπσο ηξνπνπνηήζεθε).  

 

3.2. Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα δηαπηζηώλεηαη όηη νη λαπηηθνί: 
α. έρνπλ ηε θπζηθή ηθαλόηεηα λα εθπιεξώλνπλ όιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ην Σκήκα A-VI/1, παξάγξαθνο 2 ηεο Γ.. STCW, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε, 

β. επηδεηθλύνπλ επαξθή αθνή θαη νκηιία γηα λα επηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά θαη λα 
αληρλεύνπλ νπνηνπζδήπνηε ερεηηθνύο ζπλαγεξκνύο, 

γ. δελ πάζρνπλ από θακία ηαηξηθή πάζεζε, δηαηαξαρή ή αλαπεξία πνπ ζα εκπνδίζεη ηελ 
απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή άζθεζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ θαη έθηαθησλ θαζεθόλησλ ηνπο επί 
ηνπ πινίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηνπ ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ, 

δ. δελ πάζρνπλ από νπνηαδήπνηε ηαηξηθή πάζεζε πνπ ελδέρεηαη λα επηδεηλσζεί ιόγσ 
ηεο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο ή λα ηνπο/ηηο θαηαζηήζεη αθαηάιιεινπο/εο γηα ηελ ππεξεζία απηή ή 
λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα άιισλ αηόκσλ επί ηνπ πινίνπ, θαη 

ε. δελ ιακβάλνπλ θάπνην θάξκαθν πνπ έρεη παξελέξγεηεο νη νπνίεο ζα κεηώζνπλ ηελ 
θξίζε, ηελ ηζνξξνπία, ή νπνηεζδήπνηε άιιεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή 
εθηέιεζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ θαη εθηάθησλ θαζεθόλησλ επί ηνπ πινίνπ. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/%20documents/%20normativeinstrument/%20wcms_174794.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/%20documents/%20normativeinstrument/%20wcms_174794.pdf
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Τπό ηελ επηθύιαμε ησλ αλσηέξσ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο θξίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ππόςε νη λόζνη θαη λνζήκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζην π.δ. 591/ 1975 (Α΄ 191), όπσο ηζρύεη. 
 

3.3. Οη ρώξνη όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη εμεηάζεηο ηαηξηθήο θαηαιιειόηεηαο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ 
ηαηξηθήο θαηαιιειόηεηαο ησλ λαπηηθώλ. 

 

4. Μεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο, ν/ε ηαηξόο ηεξεί αξρείν ζρεηηθό κε ην πεξηερόκελν ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνύ πνπ εμέδσζε, ην νπνίν δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα ρξόλν δηπιάζην ηνπ ρξόλνπ 
ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη θαιύπηεηαη από ην ηαηξηθό απόξξεην. Σν ελ ιόγσ αξρείν 
ζπκπεξηιακβάλεη ζρεηηθή έθζεζε ηαηξηθήο εμέηαζεο. πζηήλεηαη ε ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ ησλ 
Οδεγίσλ Γ.Ο.Δ./ Π.Ο.Τ. ηεο παξαγξάθνπ 3 πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄ ηεο παξνύζεο, σο 
πξνο ηα ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ ηεο. Ο λαπηηθόο έρεη πξόζβαζε ζην πην πάλσ αξρείν.  

 

5. Δθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ/ηεο ηαηξνύ νξίδεηαη κηθξόηεξε ρξνληθή 
πεξίνδνο πνπ απαηηείηαη ιόγσ εηδηθώλ θαζεθόλησλ πνπ πξόθεηηαη λα εθηειέζεη ν/ε λαπηηθόο, ην 
πηζηνπνηεηηθό ηζρύεη γηα πεξίνδν έσο δύν (02) εηώλ, εθηόο εάλ ν/ε λαπηηθόο είλαη ειηθίαο κηθξόηεξεο 
ησλ 18 εηώλ, νπόηε ε κέγηζηε πεξίνδνο ηζρύνο ηνπ είλαη έλα (01) έηνο. Ζ πηζηνπνίεζε/βεβαίσζε ηεο 
αληίιεςεο ρξσκάησλ ηζρύεη γηα πεξίνδν έσο έμη (06) εηώλ. 

 

6. Σν ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα θπιάζζεηαη κε κέξηκλα ηνπ/ηεο πινηάξρνπ, θέξεηαη επί 
ηνπ πινίνπ θαη επηδεηθλύεηαη ζε αξκόδηεο αξρέο εθόζνλ απαηηεζεί. 

 

7. εκεηώλεηαη όηη αλεμαξηήησο ησλ αλσηέξσ, νη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών ηαηξνί ζα 
πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε όηη νη ππνςήθηνη πξνο: α) απνγξαθή λαπηηθνί β) πξνο εηζαγσγή ζηηο 
Γεκόζηεο ρνιέο Αμησκαηηθώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ θαη ην Κέληξν Δπηκνξθώζεσο ηειερώλ 
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΚΔΔΝ)  γηα ηελ απόθηεζε δηπιώκαηνο Πινηάξρνπ Α΄ ηάμεσο θαη Μεραληθνύ 
Α΄ ηάμεσο θαη γ) γηα ηελ απόθηεζε απνδεηθηηθνύ λαπηηθήο ηθαλόηεηνο, ππόθεηληαη επηπξνζζέησο 
ζηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε πξνο εμαθξίβσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο απηώλ ηθαλόηεηνο, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 591/ 1975 (Α΄ 191), όπσο ηζρύεη.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄  
 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΚΘΔΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
 

Όλνκα (Δπώλπκν, Όλνκα, κεζαίν): …………………………………………………………………….................… 
Name (last, first, middle) 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο (εκέξα / κήλαο / έηνο) …………………………………………………………………….….. 
Date of birth (day/month/year):  
 
Φύιν: Άλδξαο   Γπλαίθα   

Sex:     Male        Female   

 
Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: ......................................................................................................................................... 
Home address: 
 
Μέζνδνο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηόηεηαο, π.ρ. Αξηζ. Γηαβαηεξίνπ/ Αξηζ. Ναπη. Φπιιαδίνπ ή άιιν ζρεηηθό 
έγγξαθν ηαπηόηεηαο: ……………………………………………………………………………….……..................... 
Method of confirmation of identity, e.g. Passport No./Seafarer’s book No.or other relevant identity document 
No.  
 
Σκήκα (γέθπξα/ κεραλή/ ξαδηνεπηθνηλσλίεο/ δηαρείξηζε ηξνθίκσλ / άιιν):……………………………………..... 
Department (deck/engine/radio/foodhandling/other): 
 
Καζήθνληα θαζεκεξηλόηεηαο θαη έθηαθηεο αλάγθεο (εάλ είλαη γλσζηά):………………………………………….. 
Routine and emergency duties (if known): 
 
Σύπνο ηνπ πινίνπ (π.ρ. εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, δεμακελόπινην, επηβαηεγό):…………………………………… 
Type of ship (e.g. container, tanker, passenger): 
 
Πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο (π.ρ. παξάθηηα, ηξνπηθά, ζε όιν ηνλ θόζκν):……………………………………….. 
Trade area (e.g. coastal, tropical, worldwide): 
 
Πποσωπική Δήλωση Εξεταζόμενου 
(πλδξνκή ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό) 
EXAMINEE’S PERSONAL DECLARATION 
(Assistance should be offered by medical staff) 
 
Δίραηε πνηέ θάπνηα από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο;                                        Ναη            Όρη         
Have you ever had any of the following conditions?                                                 Yes            No 

1. Πξόβιεκα καηηνύ/ όξαζεο                                                                                                              
    Eye/vision problem 

  

2. Τςειή αξηεξηαθή πίεζε 
     High blood pressure 

  

3. Κάξδην/ αγγεηαθή λόζν 
    Heart/vascular disease 

  

4. Υεηξνπξγηθή επέκβαζε θαξδηάο 
    Heart surgery 

  

5. Κηξζνί / αηκνξξνΐδεο 
    Varicose veins/piles 

  

6. Άζζκα / βξνγρίηηδα 
    Asthma/bronchitis 

  

7. Γηαηαξαρή αίκαηνο 
    Blood disorder 

  

8. Γηαβήηεο 
    Diabetes 

  

9. Πξόβιεκα ζπξενεηδνύο  
    Thyroid problem 

 
 

 
 

10. Πεπηηθή δηαηαξαρή  
      Digestive disorder 

  

11. Πξόβιεκα λεθξνύ 
      Kidney problem 

 
 

 
 

12. Πξόβιεκα δέξκαηνο  
      Skin problem 

 
 

 
 

13. Αιιεξγίεο 
      Allergies 
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14. Μνιπζκαηηθέο/ ινηκώδεηο αζζέλεηεο 
      Infectious/contagious diseases 

  

15. Κήιε 
      Hernia 

  

16. Γηαηαξαρή γελλεηηθώλ νξγάλσλ 
      Genital disorder 

  

17. Δγθπκνζύλε 
      Pregnancy 

  

18. Πξόβιεκα ύπλνπ 
      Sleep problem 

  

19. Καπλίδεηε, ρξήζε αιθνόι ή λαξθσηηθώλ νπζηώλ; 
      Do you smoke, use alcohol or drugs? 

  

20. Υεηξνπξγείν/ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 
      Operation/ surgery 

  

21. Δπηιεςία / επηιεπηηθέο θξίζεηο 
      Epilepsy/seizures 

  

22. Εάιε / ιηπνζπκία 
      Dizziness/fainting 

  

23. Απώιεηα ηεο ζπλείδεζεο 
      Loss of consciousness 

  

24. Φπρηαηξηθά πξνβιήκαηα 
       Psychiatric problems 

  

25. Καηάζιηςε 
      Depression 

  

26. Απόπεηξα απηνθηνλίαο 
      Attempted suicide 

  

27. Απώιεηα κλήκεο 
      Loss of memory 

  

28. Πξνβιήκαηα  ηζνξξνπίαο  
      Balance problem 

  

29. νβαξνύο πνλνθεθάινπο 
      Severe headaches 

  

30. Πξόβιεκα απηηνύ (αθνή, εκβνέο)/ κύηεο/ ιαηκνύ 
      Ear (hearing, tinnitus)/nose/throat problem 

  

31. Πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα 
      Restricted mobility 

  

32. Πξόβιεκα κέζεο ή άξζξσζεο  
      Back or joint problem 

  

33. Αθξσηεξηαζκόο 
      Amputation 

  

34. Καηάγκαηα / εμαξζξώζεηο 
      Fractures/dislocations 

  

Δάλ απαληήζαηε "λαη" ζε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, παξαθαιώ δώζηε ιεπηνκέξεηεο:  
If you answered “yes” to any of the above questions, please give details: 
 
 
 

 
Δπηπξόζζεηεο Δξωηήζεηο 
Additional Questions 

35. Έρεηε πνηέ απνλαπηνινγεζεί ή παιηλλνζηεζεί σο άξξσζηνη από πινίν; 
       Have you ever been signed off as sick or repatriated from a ship? 

  

36. Έρεηε πνηέ λνζειεπηεί; 
      Have you ever been hospitalized? 

  

37. Έρεηε πνηέ θξηζεί αθαηάιιεινο γηα θαζήθνληα ζηε ζάιαζζα; 
       Have you ever been declared unfit for sea duty? 

  

38. Έρεη ην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό ζαο, πνηέ πεξηνξηζηεί ή αλαθιεζεί; 
       Has your medical certificate even been restricted or revoked? 

  

39. Γλσξίδεηε όηη έρεηε νπνηαδήπνηε ηαηξηθά πξνβιήκαηα, αζζέλεηεο ή 
αξξώζηηεο; 
      Are you aware that you have any medical problems, diseases or illnesses? 

  

40. Αηζζάλεζηε πγηήο θαη ηθαλόο γηα ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ θαζνξηζκέλεο 
ζέζεο/ επαγγέικαηνο ζαο 
      Do you feel healthy and fit to perform the duties of your designated 
position/occupation? 

 
 

 
 

41. Δίζηε αιιεξγηθόο ζε νπνηαδήπνηε θαξκαθεπηηθή αγσγή; 
      Are you allergic to any medication? 
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ρόιηα 
Comments 
 
 
 

 
Δπηπξόζζεηεο Δξωηήζεηο 
Additional Questions 
42. Παίξλεηε θάπνην κε ζπληαγνγξαθνύκελν ή ζπληαγνγξαθνύκελν θάξκαθν; 
      Are you taking any non-prescription or prescription medications? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Δάλ λαη, παξαζέζηε ηα θάξκαθα πνπ ιακβάλεηε, θαη ηνλ ιόγν (-νπο) θαη ηε δνζνινγία (-εο) 
If yes, please list the medications taken, and the purpose(s) and dosage(s) 

 
 
 
 

 
Βεβαηώλσ όηη ε παξαπάλσ πξνζσπηθή δήισζε είλαη αιεζήο δήισζε ζύκθσλα κε όζα γλσξίδσ 
I hereby certify that the personal declaration above is a true statement to the best of my knowledge. 
 
Τπνγξαθή εμεηαδόκελνπ: ________________________ Ζκεξνκελία (εκέξα / κήλαο / έηνο): ___/ ___/__ 
Signature of examinee:                                                Date (day/month/year):  
 
Με ηελ παξνύζα εμνπζηνδνηώ ηελ πξόζβαζε ζε όια ηα πξνεγνύκελα ηαηξηθά αξρεία κνπ από νπνηνλδήπνηε 
επαγγεικαηία πγείαο, ηδξύκαηα πγείαο θαη δεκόζηεο αξρέο ζηνλ/ζηελ ηαηξό 
_______________________________________.

3
  

(Ο/ε αλαγλσξηζκέλνο/ε ηαηξόο). 
I hereby authorize the release of all my previous medical records from any health 
professionals, health institutions and public authorities to Dr ______________________________________. 
(the approved medical practitioner). 
 
Τπνγξαθή εμεηαδνκέλνπ: ______________________ Ζκεξνκελία (εκέξα/ κήλαο/ έηνο): __/ ___/______ 
Signature of examinee: Date (day/month/year):      
 
Ζκεξνκελία θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηελ πξνεγνύκελε ηαηξηθή εμέηαζε (εάλ είλαη γλσζηή): 
________________________________________________________________________________________ 
Date and contact details for previous medical examination (if known): 
 
 
Ιατπική  εξέταση  
Medical examination  
 
Όπαζη  
Sight  
 
Υξήζε γπαιηώλ ή θαθώλ επαθήο: Ναη / Όρη (εάλ λαη, αλαθέξαηε ην είδνο θαη γηα πνηό ζθνπό): 
Use of glasses or contact lenses: Yes/No (if yes, specify which type and for what purpose) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Οπηική οξύηηηα 
Visual acuity 
 

 Με ππνβνεζνύκελε  
Unaided 

Τπνβνεζνύκελε  
Aided 

 Γεμηόο 
Οθζαικόο 
Right eye 

Αξηζηεξόο 
Οθζαικόο 
Left eye 

Γηνπηξηθή 
όξαζε 
Binocular 

Γεμηόο 
Οθζαικόο 
Right eye 

Αξηζηεξόο 
Οθζαικόο 
Left eye 

Γηνπηξηθή 
όξαζε 
Binocular 

Μαθξηλή 
Distant 

      

Κνληηλή 
Near 

      

 

                                                           
3
 Συμπληρώνεται εάν απαιτηθεί. To be completed if required. 
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Οπηικά πεδία 
Visual fields 
 

     Καλνληθή 
Normal 

Διαηησκαηηθή 
Defective 

Γεμηόο 
Οθζαικόο 
Right eye 

      

Αξηζηεξόο 
Οθζαικόο 
Left eye 

      

 
Ανηίλητη σπυμάηυν 
Colour vision 
 

 Γελ εμεηάδεηαη 
    Not tested 

 Καλνληθή  
    Normal 

 Δπηζθαιήο  
    Doubtful 
 

  Διαηησκαηηθή      
     Defective 
 
 

 
Ακοή  
Hearing 
  

 Καζαξόο ήρνο θαη αθννκεηξία (νξηαθέο ηηκέο ζε dB) 
Pure tone and audiometry (threshold values in dB) 

 500 Hz 1'000 Hz 2'000 Hz 3'000 Hz 
 

  

Γεμηόο νύο 
Right ear 

      

Αξηζηεξόο  
νύο  
Left ear 

      

 
Δοκιμή ομιλίαρ και τιθύπος (μέηπα) 
Speech and whisper test (metres) 

     Καλνληθή 
Normal 

Φίζπξνο 
Whisper 

Γεμηόο νύο 
Right ear 

      

Αξηζηεξόο  
νύο  
Left ear 

      

 

Κλινικά εςπήμαηα 
Clinical findings 
  
Ύςνο: (cm):____________________________                              Βάξνο: ________________________(kg) 
Height: (cm)                                                                               Weight: (kg) 
 
θπγκνί:______________________________ /(ιεπηό)                   Ρπζκόο: _______________________ 
Pulse rate:                                                   /(minute)                  Rhythm: 
 
Πίεζε αίκαηνο: πζηνιηθή __________________(mm Hg)                  Γηαζηνιηθή: _________________(mm Hg) 
Blood pressure: Systolic:                                                           Diastolic:  
 
Αλάιπζε νύξσλ: Γιπθόδε: __________________ Πξσηεΐλε: _____________ Αίκα:________________ 
Urinalysis: Glucose:                                           Protein:                            Blood: 
 
 

  Φπζηνινγηθή  
Normal 

Με-Φπζηνινγηθή 
Abnormal 

Κεθάιη 
Head 

   

Ηγκόξεηα, κύηε, ιαηκόο 
Sinuses, nose, throat 

   

ηόκα/ νδνληνζηνηρία 
Mouth/teeth 
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Ώηα (γεληθά)  
Ears (general) 

   

Σπκπαληθή κεκβξάλε 
Tympanic membrane 

   

Οθζαικνί 
Eyes 

   

Οθζαικνζθόπεζε 
Ophthalmoscopy 

   

Κόξεο: 
Pupils: 

   

Κίλεζε νθζαικνύ 
Eye movement 

   

Πλεύκνλεο θαη ζώξαθαο 
Lungs and chest 

   

Δμέηαζε ζηήζνπο 
Breast examination 

   

Καξδηά 
Heart 

   

Γέξκα 
Skin 

   

Κηξζνί 
Varicose veins 

   

Αγγεία  
(ζπκπ.ζθπγκνύο πέικαηνο) 
Vascular (inc. pedal pulses) 

   

Κνηιηαθή ρώξα θαη ζπιάρλα 
Abdomen and viscera 

   

Κήιε 
Hernia 

   

Πξσθηόο (όρη πξσθηνζθόπεζε)  
Anus (not rectal exam) 

   

Οπξνγελλεηηθό ζύζηεκα 
G-U system 

   

Άλσ θαη θάησ άθξα 
Upper and lower extremities 

   

πνλδπιηθή ζηήιε (ΑΜ, ΘΜ 
θαη ΟΜ) 
Spine (C/S, T/S and L/S) 

   

Νεπξνινγηθή (πιήξεο/ 
ζπλνπηηθή) 
Neurologic (full/brief) 

   

Φπρηαηξηθή  
Psychiatric 

   

Γεληθή εηθόλα 
General appearance 

   

 

Ακη ινογπαθία θώπακορ   
Chest  X-ray  

 Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε  
    Not performed 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο (εκέξα/κήλαο/ρξόλνο):            /            /  
    Performed on (day/month/year):                                 /            / 

Απνηειέζκαηα: 
Results: 
 
 
 

 
Άλλη/ερ διαγνυζηική/έρ εξέηαζη/ε ιρ  και  αποηελέζμαηα  
Other diagnost ic  test (s)  and resul t (s )  
 

Δμέηαζε:  
Test: 

Απνηέιεζκα:  
Result: 

 

ρόιηα θαη εθηίκεζε ηθαλόηεηαο από ηνλ/ηελ ηαηξό, κε επεμήγεζε γηα νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκό: 
Medical practitioner’s comments and assessment of fitness, with reasons for any limitations: 
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Εκη ίμηζη ικανόηηηαρ γ ια (ναςη ική )  απαζσόληζη  ζηη θάλαζζα :  
Assessment o f  f i tness for serv ice a t  sea  
 
Δπί ηε βάζεη ηεο πξνζσπηθήο δήισζεο ηνπ εμεηαδόκελνπ, ηεο θιηληθήο κνπ εμέηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα  
ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, δειώλσ ηνλ/ηελ εμεηαδόκελνο/ε ηαηξηθώο :  
On the basis of the examinee’s personal declaration, my clinical examination and the 
diagnostic test results recorded above, I declare the examinee medically: 
 

 
 Ηθαλό/ή γηα θαζήθνληα νπηήξα  

     Fit for look-out duty 

 
 Με ηθαλό/ή γηα θαζήθνληα νπηήξα 

    Not fit for look-out duty 
 

   

  
Τπεξεζία Γέθπξαο 
Deck service 

 
Τπεξεζία Μεραλήο  
Engine service 

 
Τπεξεζία 
Σξνθνδνζίαο 
Catering service 

 
Άιιεο Τπεξεζίεο  
Other services 
 

Ηθαλόο/ε  
Fit 

 
 

 
 

 
 

 
 

Με ηθαλόο/ε 
Unfit 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Υσξίο πεξηνξηζκνύο      
    Without restrictions 

 Με πεξηνξηζκνύο  
    With restrictions 

Αλαγθαία ρξήζε νπηηθνύ βνεζήκαηνο  Ναη  Όρη 
Visual aid required                               

 

Πεξηγξάςηε ηνπο πεξηνξηζκνύο (π.ρ. ζπγθεθξηκέλε ζέζε/εηδηθόηεηα, ηύπνο πινίνπ, πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο) 
Describe restrictions (e.g., specific position, type of ship, trade area) 
 
 
 
 
 

 
Ζκεξνκελία ιήμεο ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ (εκέξα/κήλαο/έηνο): ____ /___ /_____________ 
Medical certificate’s date of expiration (day/month/year): 
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ (κέξα/κήλα/έηνο): ____ /___ /_____________ 
Date medical certificate issued (day/month/year):  
 
Αξηζκόο Ηαηξηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ:_____________________________________________________________ 
Number of medical certificate: 
 
 
Τπνγξαθή Ηαηξνύ: _________________________________________________________________________ 
Signature of medical practitioner: 
 
Πιεξνθνξίεο Ηαηξνύ (όλνκα, αξηζκόο άδεηαο, δηεύζπλζε): 
Medical practitioner information (name, license number, address) 
________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄  
 

Α Η Σ Ζ  Ζ – ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986 θαη άξζξν 3 παξ. 3 Ν.2690/1999) 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πεξηγξαθή αηηήκαηνο : «Έγγξαθή ζην Μεηξών εμνπζηνδνηεκέλωλ Ηαηξώλ γηα ηελ έθδνζε ηαηξηθώλ           

                                            πηζηνπνηεηηθώλ πξνο λαπηνιόγεζε λαπηηθώλ». 
 

Πξνο
(1)

: 
*Γξαθείν Δπξέζεωο Ναπηηθήο 
Δξγαζίαο Πεηξαηά 

ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

Συμπληπώνεται από την Υπηπεσία 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΩΝ 

Ο – Ζ Όλνκα: 
 Δπώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:  
 Δπώλπκν 

Παηέξα: 
 

Όλνκα Μεηέξαο: 
 Δπώλπκν 

Μεηέξαο: 
 

Αξηζ. Γειη. 
Σαπηόηεηαο: 

 
Α.Φ.Μ: 

 

Ζκεξνκελία 
γέλλεζεο

(2)
:  

 
 

Σόπνο Γέλλεζεο: 
 

Σόπνο 
Καηνηθίαο: 

 Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
ΟΡΗΜΟ / ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ

(3)
 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο) : ε πεξίπησζε 

πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΔΠΧΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ:  ΑΓΣ:  

ΟΓΟ:  ΑΡΗΘ:    

Σει:  Fax:  E – mail:  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(4)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

Ο/ Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε δειώλσ όηη πιεξώ ηηο απαηηήζεηο αλαγλώξηζεο, όηη ζα ελεξγώ ζην πιαίζην ησλ 
γεληθά απνδεθηώλ θαλόλσλ θαη κεζόδσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, όηη ζα δηελεξγώ ηηο απαηηνύκελεο  εμεηάζεηο θαη 
ζα εθπιεξώλσ ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006, ηνλ Καλνληζκό γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ απαηηήζεώλ ηεο, όπσο ηζρύεη, ηε Γ STCW, όπσο ηζρύεη θαη ηηο νηθείεο Οδεγίεο θαη όηη δηαζέησ 
γλώζεηο πεξί ησλ αλσηέξσ θαη ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο θαη ελδηαίηεζεο επί ηνπ πινίνπ. Γειώλσ αθόκε όηη 
απνδέρνκαη ηελ αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κνπ ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γξαθείνπ 
Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο Πεηξαηά, πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην νπνίν θαη ζα ελεκεξώλσ 
ακειιεηί ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο απηώλ. 

 (5) 

(6) Δμνπζηνδνηώ ηελ Τπεξεζία λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε 

δηθαηνινγεηηθώλ θιπ) γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο κνπ. 
(3) Δμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα 
παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. (Γηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζσπνο) 

……….................………….. 

Ο/Ζ αηηώλ/ αηηνύζα     

(Τπνγξαθή) 
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(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(4) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ 
ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο 
ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο 
αίηεζεο-ππεύζπλεο δήισζεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ: 
ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ 

ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ 
ΘΑ 

ΠΡΟΚΟΜΗΘΔΗ 

ΝΑ 
ΑΝΑΕΖΣΖΘΔΗ 

ΤΠΖΡΔΗΑΚΑ
(6 )

 

1. Φσηνηππία Σαπηόηεηαο/ Γηαβαηεξίνπ    

2. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ή βεβαίσζεο 

άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο. 

 
  

3. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ρξήζεο ηίηινπ 
ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο. 

 
  

3. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε ηαηξηθό ζύιινγν 
από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε αζθνύκελε 
εηδηθόηεηα. 

 
  

4. Γείγκα Τπνγξαθήο (έληππν Γ.Δ.Ν.Δ.) 
 

 
  

5. ………….. 
 

 
  

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 
 

Δπηιέμηε κε πνηό ηξόπν ζέιεηε λα παξαιάβεηε ηελ απάληεζή ζαο: 

 1. Να ζαο απνζηαιεί ζηε Γηεύζπλζε:……………………..................................……………………………. 

 2. Να ηελ παξαιάβεηε ν ίδηνο από ηελ ππεξεζία καο................................................................................ 

 3. Να ηελ παξαιάβεη εθπξόζσπόο ζαο..................................................................................................... 

 4. Να ζαο απνζηαιεί κε fax ζηνλ αξηζκό:…………………...................……..……………………………... 

 4. Να ζαο απνζηαιεί κε email ζηελ ειεθηξ. δ/λζε.………...................……………………………………... 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: 

ΥΡΟΝΟ  : Έμη εξγάζηκεο εκέξεο 

ΚΟΣΟ: ΜΖΓΔΝ  

(Κελόο ρώξνο γηα ζπλέρηζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεο). 

ΑΝΑΓΡΑΦΣΔ ΟΝΟΜΑ Α ΜΔ ΛΑΣΗΝΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ: 
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16 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΤΡΔΔΩ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

ΠΔΗΡΑΗΑ 

 

ΓΔΗΓΜΑ  

ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΗΑΣΡΟΤ   

 

ΔΠΩΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ  

ΑΓΣ  

ΑΦΜ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ρώξνο ππνγξαθήο) 

 

 

 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Ηαηξνύ _________________________ 

(πκπιεξώλεηαη από ΓΔΝΔ) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

                                                                                         
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΤΡΔΔΩ  
ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ   Πεηξαηάο, ......- .......-.........  
…….  Απιθ. Ππωτ.:..................... 
          
 

ΠΡΟ: 
 
 
 

ΒΔΒΑΗΩΖ  
 
 
 

 
ΘΔΜΑ: «Δγγξαθή ζην Μεηξών Ηαηξώλ Γ.Δ.Ν.Δ.».  

ρεη.: Ζ αξηζ.πξση. …………………. αίηεζή ζαο. 

 

 
1. Γηα ηεο παξνύζεο βεβαηώλεηαη όηη ε εγγξαθή ζαο ζην κεηξών εμνπζηνδνηεκέλσλ 

ηαηξώλ πξνο έθδνζε ηαηξηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ λαπηηθώλ πξνο λαπηνιόγεζε, πνπ ηεξείηαη ζηελ 

Τπεξεζία καο, νινθιεξώζεθε θαη ιάβαηε ζρεηηθό αξηζκό κεηξώνπ: …………………. 

2. Παξαθαιείζζε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο. 

 

 
 
 

………………………. 
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