
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΥΝΑΝΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥΣ. 
 
Με την παρούσα ανακοίνωση προσκαλούνται όλοι οι ιδιώτες ιατροί με τις εξής ειδικότητες:  
α) Γενικής Ιατρικής,  
β) Ιατρικής της Εργασίας,  
γ) Παθολογίας, και  
δ) Οφθαλμολογίας  
που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για την υπογραφή σύμβασης με το ΥΝΑΝΠ για 
την εξέταση, στο ιδιωτικό ιατρείο τους, ναυτικών: α) προς αρχική απογραφή, β) για την απόκτηση 
όλων των διπλωμάτων, πτυχίων ή αδειών ναυτικών, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 141/2014 (Α’ 232), και 
γ) για τους ήδη απογεγραμμένους ναυτικούς, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ανικανότητας άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.  
Το κόστος της εξέτασης θα οριστεί στα εικοσιπέντε (25) ευρώ και η αμοιβή θα καταβάλλεται 
απευθείας στον ιδιώτη ιατρό από τους εξεταζόμενους ναυτικούς με την παροχή σχετικής 
απόδειξης.  
Σκοπός της παρούσης ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η συλλογή θετικών 
ανταποκρίσεων ιδιωτών ιατρών, προκειμένου ο φορέας μας να προχωρήσει στην τροποποίηση του 
ισχύοντος Π.Δ. 591/1975, ώστε η υγειονομική (ιατρική) εξέταση των ανωτέρω κατηγοριών ναυτικών 
να γίνεται στο εξής από ιδιώτες ιατρούς στο ιδιωτικό ιατρείο τους. 
Περιληπτικά, η εξέταση των ναυτικών θα διενεργείται από δύο (2) ιατρούς, δηλαδή έναν (1) ιατρό 
με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Ιατρικής της Εργασίας ή Ειδικής Παθολογίας και έναν (1) με 
ειδικότητα Οφθαλμολογίας, οι οποίοι θα εξετάζουν τους ναυτικούς και θα κρίνουν την 
καταλληλότητά τους ή μη, για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και κατά τα πρότυπα ILO/IMO Guidelines on the medical examinations for seafarers, 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/normativeinstrument/wcms_174794.pdf). 
Οι εξετάζοντες συμβεβλημένοι ιατροί θα εκδίδουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό (γνωμάτευση) 
το οποίο, θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο των Οδηγιών της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας/Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Δ.Ο.Ε./Π.Ο.Υ.). Το πιστοποιητικό παρατίθεται στο παρόν 
e-mail – πρόσκληση ενδιαφέροντος, ως συνημμένο κείμενο (attachment) και θα χορηγείται 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στον ενδιαφερόμενο ναυτικό για να το καταθέσει σε αρμόδια 
υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ.  
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και ερωτήματα-διευκρινίσεις επί των ανωτέρω, να αποσταλούν 
αποκλειστικά στο  e-mail: <yg@hcg.gr>  

 
Με εκτίμηση, 
 
Εκ μέρους της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Υπουργείου Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
 
Ο Διευθυντής Υπηρεσίας Υγειονομικού Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 
Αρχιπλοίαρχος ΛΣ Κωνσταντέλλος Γεώργιος, 
Καρδιολόγος.- 
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