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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Οι  υποψήφιοι  οδηγοί  και  οδηγοί,  για  να  έχουν  δικαίωμα  να  υποβληθούν  στις

προβλεπόμενες  εξετάσεις,  με  θεωρητική  και  στη  συνέχεια  δοκιμασία  προσόντων  και

συμπεριφοράς  για  την  απόκτηση  άδειας  οδήγησης,  πρέπει  προηγουμένως  να  κριθούν

ικανοί,  έπειτα  από  ιατρική  εξέταση. Η  ικανότητα  τους  αυτή  ελέγχεται  με  βάση  τις

ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας, όπως αυτές

περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος του Π.Δ. 51/2012 (Α’ 101). Με τις ίδιες

προδιαγραφές ελέγχονται και οι οδηγοί, οι οποίοι, ανανεώνουν την άδεια οδήγησης ή για

διαφόρους λόγους, παραπέμπονται προς ιατρική εξέταση.

Σύμφωνα  με  την   παράγραφο  1,  του  άρθρου  4,  του  Ν.  4850/2021  «Οδηγώντας  με

ασφάλεια:  Εκσυγχρονισμός  πλαισίου  εκπαίδευσης  και  εξέτασης  υποψήφιων  οδηγών  και

οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων,  διατάξεις  σχετικά με την οδήγηση

ατόμων  με  αναπηρία,  ρυθμίσεις  για  την  ταξινόμηση  και  την  κυκλοφορία  οχημάτων

ιστορικού  ενδιαφέροντος,  λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Υποδομών  και

Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 208),  η ιατρική εξέταση διενεργείται

από  οποιονδήποτε  ιδιώτη  ιατρό  των  ειδικοτήτων  του  Παραρτήματος  ΙΙΙ  του  Π.Δ.

51/2012 (Α’ 101) που διατηρεί νόμιμο ιατρείο στη Χώρα ή από οποιονδήποτε ιατρό των

ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συμμετέχει ή είναι μέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε

νομικής μορφής που έχει την έδρα της στη Χώρα.

Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία

που αφορά την άδεια οδήγησής τους για την οποία απαιτείται ιατρική εξέταση, οφείλουν να

εξεταστούν από ιατρό ειδικότητας:



1. Παθολόγου και  των  συναφών  ειδικοτήτων  του  γενικού  ιατρού,  αιματολόγου,

γαστρεντερολόγου,  ενδοκρινολόγου,  ρευματολόγου,  καρδιολόγου,  πνευμονολόγου,

νεφρολόγου  καθώς  και  από  ιατρό  χωρίς  ειδικότητα  ο  οποίος  κατέχει  άδεια  άσκησης

επαγγέλματος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Στο πλαίσιο της εξέτασης και λήψης ιστορικού,

ο εξεταζόμενος, σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο

νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο για την οποία απαιτείται γνωμάτευση ειδικού

ιατρού,  παραπέμπεται  σε  ιατρό  αντίστοιχης  ειδικότητας  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα

ιατρικά δεδομένα του Κεφαλαίου Β του Π.Δ. 51/2012 (Α’ 101).

2.  Οφθαλμιάτρου

Και υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους

3.  Ωτορινολαρυγγολόγου 

4.  Νευρολόγου ή Ψυχίατρου 

Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου

και  εκδίδουν  ιατρικά  Πιστοποιητικά  Υγείας  στα  οποία  περιλαμβάνεται  υποχρεωτικά  ο

χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».

Στις περιπτώσεις ιατρικών πιστοποιητικών με αποτέλεσμα «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» καθώς

και στις περιπτώσεις όπου κατά την παθολογική εξέταση απαιτείται παραπομπή του

ενδιαφερόμενου σε ιατρό άλλης ειδικότητας, ο ιατρός ενημερώνει υποχρεωτικά, εντός

μίας  (1)  το  πολύ εβδομάδας,  την  αρμόδια Υπηρεσία  Μεταφορών και  Επικοινωνιών,

συμπληρώνοντας το «ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», το οποίο δεν περιέχει ιατρικά

δεδομένα.

Στις  σελίδες 72979 έως 72981 του ΦΕΚ 5703/τ.Β’/2021 βρίσκονται  υποδείγματα του

«Ενιαίου Εντύπου Ενημέρωσης» και των πιστοποιητικών υγείας.

Συνημμένα:
1. Το ΦΕΚ 5703/τ.Β’/2021.
2. Το ΦΕΚ 208/τ.Α’/2021.
3. Άτυπη Κωδικοποίηση του Π.Δ. 51/2012 (Α’ 101)

Εσωτερική Διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φ. 37

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ευάγγελος Βαβύλας
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