
 

   
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς       12/03/08   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                          

Αρ. Πρωτ. :  4339.45/02/08  

ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΕΥ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 185 35 
TELEX          : 212581 
TELEFAX      : 2104137997  

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΔ    

ΠΛΗΡΟΦ.    :   
ΤΗΛ.        : 210 4191867  
E-MAIL : ευ@.yen.gr   
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕΤ.:  α)  ΚΥΑ αριθ. Υ10γ/οικ.64899/30-06-06 (ΦΕΚ 785/Β΄)  
             β)  ΠΔ 376/95/05-10-95 (ΦΕΚ 206/Β΄) 
  

 

         ΣΚΟΠΟΣ  

Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται στη συγκέντρωση και απλουστευμένη απόδοση απαιτήσεων για την 
εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. Υ10γ/οικ.64899/30-06-06 (ΦΕΚ 785/Β΄) ΄΄περί της διάθεσης ιατρών υπηρεσίας 
υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία΄΄ και την παροχή πρακτικών οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές, 
Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και Εταιρείες. 

 

         ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
α)    ΚΥΑ αριθ. Υ10γ/οικ.64899/30-06-06 (ΦΕΚ 785/Β΄)  
β)    ΠΔ   376/95/05-10-95 (ΦΕΚ 206/Β΄) 
γ)    Π.Δ  259/81/26-03-81 (ΦΕΚ Α΄72) 
δ) ΄΄ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ΄΄Αμερικανικής Ακαδημίας Ορθοπεδικών -       

Χειρουργών . Εκδόσεις ΚΕΟΧ Αθήνα 1993. 
 
  1.     Τα Ε/Γ δρομολογιακά πλοία στα οποία θα επιβαίνει ιατρός που έχει ορισθεί από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φάρμακα και  ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό σύμφωνα   με τις απαιτήσεις που προβλέπονται για πλοία πλόων κατηγορίας Α του ΠΔ 
376/95 

   Επιπλέον των αναγραφομένων στην παραπάνω κατηγορία πλοίων απαιτούνται: 
Α.   ΦΑΡΜΑΚΑ  

- Φάρμακα για την πρόληψη ασθματικής κρίσης όπως (κετοτιφαίνιο – χρωμογλυκικό νάτριο) 
- Αγγειοσυσπαστικά – αντιαλλεργικά κολλύρια 
- Υποκατάστατα δακρύων και παρεμφερή προϊόντα 
- Αντισηπτικό διάλυμα για γαργαρισμούς  
- Αντικνησμώδεις αλοιφές 



 

- φάρμακα παθήσεων ενδοκρινών αδένων όπως ινσουλίνη 
Β.  Τεχνολογικός Εξοπλισμός 

- Παλμικό οξύμετρο 
- Μετρητής σακχάρου αίματος 
- 50 δοκιμαστικές ταινίες ελέγχου σακχάρου αίματος 
- Αναπηρικό αμαξίδιο 
- Λαρυγγοσκόπιο 
- Ενδοτραχειακός σωλήνας 
- Σετ ανάνηψης 
- Κύλινδρος οξυγόνου (μεγέθους Ε) 
- Φορητός αναπνευστήρας 
- Απινιδωτής αυτόματος διφασικός 

Γ.  ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 
Ελάχιστες απαιτήσεις: 
1. Να είναι μικρών διαστάσεων, βάρους όχι μεγαλύτερου των 5 Kg 
2. Να λειτουργεί με μικρές φορητές φιάλες οξυγόνου 
3. Να έχει δυνατότητα επιλογής μέσω διακόπτη, ανάμειξης οξυγόνου- ατμοσφαιρικού αέρα   που θα 
αναρροφάται μέσω φίλτρων από το περιβάλλον. 

4. Να λειτουργεί με παροχή τάσης του πλοίου, καθώς και μέσω επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.  
5. Όλες οι ρυθμίσεις στον αναπνευστήρα να γίνονται κατά προτίμηση μέσω ενσωματωμένων 
περιστροφικών   διακοπτών 

6. Τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή να μπορούν να 
αποστειρωθούν σε κοινό κλίβανο.  

7. Να φέρει οδηγίες χρήσης και συντήρησης. 
Δ.  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
Ελάχιστες απαιτήσεις: 
1. Να φέρει αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στα οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 
2. Να φέρει οδηγίες χρήσης και συντήρησης 
3. Να φέρει πρόγραμμα εσωτερικής ανάλυσης του καρδιακού ρυθμού 
4. Να χορηγεί shock σε ενεργειακό επίπεδο 200-300 joule 

Ε.  ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ 
Εφόσον επιβατηγό δρομολογιακό πλοίο, λόγω φύσεως πλόων, δεν διαθέτει από τις κείμενες διατάξεις  
( Π.Δ 259/81 ΦΕΚ Α΄72) αναρρωτήριο και στο οποίο υπηρετεί ιατρός που έχει ορισθεί από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως χώρος άσκησης των καθηκόντων του, ορίζεται με 
ευθύνη Πλοιάρχου, ένας θαλαμίσκος στον χώρο επιβατών, ο οποίος πρέπει να φέρει τα εξής: 
1. Εγκατάσταση φορητής ηλεκτρικής λυχνίας 
2. κομβίο κλήσης βοήθειας ή τηλέφωνο 



 

 Να προτιμηθεί θαλαμίσκος με ιδιαίτερο και συνεχόμενο χώρος υγιεινής  
ΣΤ.  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ 
Εφόσον σε επιβατηγό δρομολογιακό πλοίο δεν υπάρχει ειδική εξεταστική κλίνη, δύναται να 
χρησιμοποιηθεί προς εξέταση ασθενούς , μια κοινή κλίνη του παραπάνω οριζόμενου χώρου. 

Ζ.   ΦΟΡΕΙΑ 
Τα Επιβατηγά δρομολογιακά Πλοία, στα οποία θα επιβαίνει ιατρός που έχει ορισθεί από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρέπει να  διαθέτουν τουλάχιστον ένα φορείο τύπου 
Neil Robertson και ένα κοινό φορείο (όχι κατ΄ανάγκη τροχήλατο). Εαν υπάρχει ήδη φορείο τύπου 
Basket (φορείο Stokes) αυτό δύναται να  
αντικαταστήσει ένα εκ΄των ανωτέρω απαιτουμένων. 

Η.  ΔΙΑΜΟΝΗ ΙΑΤΡΟΥ 
Εφόσον σε επιβατηγό δρομολογιακό πλοίο,  υπηρετεί ιατρός, ως χώρος διαμονής του με ευθύνη 
Πλοιάρχου, ορίζεται ατομικός θαλαμίσκος επιβατών, με ιδιαίτερο και συνεχόμενο χώρο υγιεινής  με 
ανάλογη δέσμευση των διατιθέμενων κλινών.Δύναται να χορηγηθεί πλεονάζων θαλαμίσκος 
πληρώματος εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

2.    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα (α) και (β) σχετικά. 
 

                                                                                                                                                      
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

     
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1.       ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ 
2. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ 
3. ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ 
4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
5. ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ (για την ενημέρωση των μελών τους) 
6. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (για την ενημέρωση των μελών τους) 
7. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ( ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ) 
8. ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥΣ) 
ΙΙ.  ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Γρ. κ. ΥΕΝΑΝΠ (υ.τ.α) 
2. Γρ. κ. Γ.Γ  (υ.τ.α) 
3. Γρ. κ. Α/ ΛΣ  (υ.τ.α) 
4. Γρ. κ Α΄ Υ/ΛΣ  (υ.τ.α) 
5. ΥΕΝΑΝΠ / ΔΕΔΑΠΛΕ 
6. ΥΕΝΑΝΠ/ ΔΠΝΤ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΕΝΑΠ) 
7. ΥΕΝΑΝΠ/ ΔΘΣ  

 
 
 
 

Ο ΔΕΠ α.α  
 
 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Τ) Λ.Σ ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ Κυρ. 


