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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ 
 

Ειδικότητας παθολόγου, γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου ,ενδοκρινολόγου, 
ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου οφθαλμιάτρου, ωτορινολαρυγγολόγου, 

νευρολόγου, νευροψυχιάτρου, ψυχιάτρου ορθοπεδικού, ουρολόγου νεφρολόγου 
δερματολόγου και ιατρού χωρίς ειδικότητα [κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος, 

τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια] για τη σύναψη σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα 

Έβρου με έργο την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών. 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4413/16(ΦΕΚ 148 /Α/08-08-2016) μεταβάλλεται η 

διαδικασία με την οποία κρίνονται ικανοί ή όχι από ιατρικής άποψης οι υποψήφιοι οδηγοί και 

οδηγοί, αφενός με την κατάργηση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης (ΔΙΕ) και αφετέρου με την 

προσθήκη υποχρέωσης εξέτασης, εκτός από την υφιστάμενη από παθολόγο κα οφθαλμίατρο, και 

από ωτορινολαρυγγολόγο, και νευρολόγο ή νευροψυχίατρο, ή ψυχίατρο για ορισμένες κατηγορίες 

εξ΄αυτών (κυρίως υπερήλικες ). 

Η νέα αυτή διαδικασία θα αρχίσει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την παρ.7 του ως άνω άρθρου 

74, σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι την 08-11-2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να λάβουν τα προβλεπόμενα από 

τις σχετικές διατάξεις ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας από την παραπάνω ημερομηνία και εφεξής, θα 

πρέπει να απευθύνονται είτε σε γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων 

υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού), είτε σε ιδιώτες 

γιατρούς συμβεβλημένους με τις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών.  

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη επάρκεια συμβεβλημένων 

ιατρών με τις υπηρεσίες της Μεταφορών & Επικοινωνιών, στους οποίους θα μπορούν να 

απευθύνονται από την 08-11-2016 οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας 

Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 
ΚΑΛΕΙ 



 
 

Τους ιατρούς με ειδικότητα: 

Α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων, γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, 

ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου καθώς και ιατρού χωρίς ειδικότητα 

(κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος, τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια)  

     Β) οφθαλμιάτρου 
     Γ) ωτορινολαρυγγολόγου 
     Δ) νευρολόγου 
     Ε) νευροψυχιάτρου 
     ΣΤ) ψυχιάτρου 
     Ζ)   ορθοπεδικού  
     Η)   ουρολόγου  
     Θ)   νεφρολόγου  
     Ι)    δερματολόγου  
 
    Οι οποίοι :  
    Α. Πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4 «Συμβάσεις Ιατρών Ιατρικής εξέτασης» του Κεφαλαίου   
         Α΄ του παραρτήματος ΙΙΙ του ΠΔ 51/2012, όπως ισχύει δηλαδή:  
 
       1. Λειτουργούν νόμιμα ιατρείο και  
       2. Διαθέτουν σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του από τον οικείο ιατρικό σύλλογο για να   
       έχουν δικαίωμα να διενεργούν ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και 
 
     Β. Ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκειμένου να 
εξετάζουν υποψήφιους οδηγούς και να χορηγούν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις (ΠΔ 
51/12, όπως ισχύει ) ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας.   
 
     Να υποβάλουν στην  Δ/ΝΣΗ Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ ΕΒΡΟΥ: 
     α) αίτηση,  
     β) φωτοτυπία ταυτότητας,  
     γ) βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου, προκειμένου να συναφθούν το συντομότερο οι 
σχετικές συμβάσεις.  
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