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ΠΡΟΣ: Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας

Πλ. Ρακτιβάν 1, 59100 Βέροια
Με την παράκληση να ενημερώσουν όλα τα
οριζόμενα μέλη του.

Email: vasiltsis.k@imathia.pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για χορήγηση γνωματεύσεων για την επιτροπή Δ.Ι.Ε.»
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 417/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-7-14 η με αριθ.
256638/12508/1-7-2014 απόφαση συγκρότησης επιτροπής Δ.Ι.Ε. Ημαθίας για τον
καθορισμό Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών (σχετικός Α.Δ.Α.:7ΛΡΠ7ΛΛ-ΘΡ7), η οποία συστήθηκε εκ νέου και
λειτουργεί κανονικά.
Επειδή κατά την διαδικασία της εξέτασης οι υποψήφιοι προσκομίζουν
πιστοποιητικά πρωτοβάθμιας εξέτασης και όχι γνωματεύσεις ιατρών, παρακαλείται ο
Ιατρικός Σύλλογος να ενημερώσει όλους τους ιατρούς (τόσο τους ιδιώτες όσο και
αυτούς που εργάζονται σε Μονάδες Υγείας) κατά την εξέταση να χορηγούν
γνωματεύσεις ικανότητας οδήγησης ανάλογα με την ειδικότητα και όχι άλλου τύπου
πιστοποιητικά (όχι Πιστοποιητικά Πρωτοβάθμιας εξέτασης για αναθεώρηση).
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ιατροί, οι οποίοι θα πρέπει να ρωτούν
τον ασθενή εάν είναι για πρωτοβάθμια εξέταση ή ΔΙΕ. Στην περίπτωση της ΔΙΕ θα
πρέπει να χορηγούνται ΜΟΝΟΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, διαφορετικά οι υποψήφιοι δεν θα
εξετάζονται από τη Δ.Ι.Ε.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδουν οι οφθαλμίατροι, οι οποίοι θα πρέπει
να χορηγούν γνωμάτευση για την διαπίστωση της όρασης (χωρίς διόρθωση και με
διόρθωση), οπτικών πεδίων (αδρή εκτίμηση) καθώς και διάκριση χρωμάτων.
Επισημαίνεται ότι στο κεφάλαιο Β’ παρ. 1.2 αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:
«Αν κατά την εξέταση διαπιστωθεί διαταραχή ή υπόνοια διαταραχής του οπτικού
πεδίου ή πάθηση που είναι πιθανόν να προκαλεί διαταραχή του οπτικού πεδίου,
πρέπει να εκτελείται λεπτομερής λήψη του οπτικού πεδίου με κατάλληλο όργανο».
Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων
που χορηγούν γνωματεύσεις για τη Δ.Ι.Ε. θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ακριβείς στις
εκτιμήσεις τους και ιδιαίτερα να μην παραλείπουν ημερομηνία και υπογραφή. Τέλος,

πριν η γνωμάτευση φτάσει στην επιτροπή θα πρέπει οι γιατροί να μεριμνήσουν ώστε
να προηγηθεί η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από τον Ιατρικό Σύλλογο
Ημαθίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων που χορηγούν
γνωματεύσεις για τη ΔΙΕ και αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη
διαδικασία, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα:
2331353415, 2331353416.
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