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Από θέσεως σε ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α΄ 208/05-11-2021), άρθηκε
η δυνατότητα διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από
ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας. Αυτό επέφερε ως
συνέπεια, κάτοικοι περιοχών της χώρας, στις οποίες δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί
των απαιτούμενων ειδικοτήτων, να αναγκάζονται να μετακινούνται σε όμορες περιοχές
προκειμένου να εξεταστούν. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις νησιωτικές περιοχές, όπου οι
μετακινήσεις των πολιτών είναι ιδιαίτερα δυσχερείς.

Στο πλαίσιο των αναγκαίων διορθωτικών παρεμβάσεων, το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών επεξεργάζεται σε συνεργασία με το καθ' ύλη αρμόδιο υπουργείο Υγείας διάταξη
νόμου, προς εξάλειψη του προβλήματος.

Μέχρι τη θέση σε ισχύ της διάταξης αυτής, από εκδόσεως της παρούσας, εφαρμόζονται τα
ακόλουθα:

Σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, στην οποία προκύπτει, από απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, ότι δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των ειδικοτήτων του
Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012, γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών/ΚΕΠ και πιστοποιητικά υγείας (των ιδίων ιατρικών ειδικοτήτων) σύμφωνα με τα
υποδείγματα του Κεφαλαίου Α του προαναφερθέντος Παραρτήματος, υποψηφίων οδηγών και
οδηγών, εκδοθέντα από:

 Κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κρατικά κέντρα υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης
λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού).

 Κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών
ιατρείων.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο
τρόπο προς την εφαρμογή των ανωτέρω και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων με
τους οποίους έρχονται σε σχετική επικοινωνία.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
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Σχετ. : α. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α΄ 208) «Οδηγώντας με ασφάλεια…»
β. Το Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ…»


