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Θέμα : «Αποζημιώσεις Ιατρών Πρωτοβάθμιας Ιατρικής εξέτασης 
Υποψήφιων Οδηγών» 

 
 
   Κύριε υπουργέ, 
Απευθυνόμαστε σε εσάς, ως ο μόνος αρμόδιος πλέον να δώσετε μία 

οριστική λύση στα δύο σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την 
αποζημίωση των Ιατρών που εξετάζουν πολίτες για έκδοση ή ανανέωση 
διπλώματος οδήγησης. 

Το πρώτο έχει να κάνει με την αυθαίρετη μείωση του ποσού της αμοιβής 
από τα 20ευρώ στα 10 ευρώ με έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. 
14537/2616/22-03-2012) το οποίο αποφάσισε στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2012 τη 
μείωση της αμοιβής, αναδρομικά (!!) από 01-01-2012(!!) και αφού οι οδηγοί είχαν 
ήδη πληρώσει παράβολο 90€ στο οποίο συμπεριλαμβανόταν ρητά «αμοιβή 
Παθολόγου 20€ - Αμοιβή Οφθαλμιάτρου 20€ -μικτά). 

Το γιατί αυτή η απόφαση ήταν αυθαίρετη και στερούμενη νομικής βάσης, 
εξηγήθηκε εμπεριστατωμένα στο έγγραφο που σας απέστειλε ο ΠΙΣ (Αρ. Πρωτ. 
1470/19-07-2012). 

Μέχρι σήμερα όμως, από όσο γνωρίζουμε, το ζήτημα δεν έχει λυθεί, αλλά 
ούτε και η συνάντηση που ζητούσε μαζί σας ο ΠΙΣ πραγματοποιήθηκε. 

Κύριε Υπουργέ, επιβάλλεται αποκλειστικά η προσωπική σας παρέμβαση για 
τη διευθέτηση του ζητήματος αυτού. 

 Όμως θέλουμε να σας ενημερώσουμε και για το άλλο μεγάλο πρόβλημα, 
της υπερβολικής καθυστέρησης εξόφλησης αυτών των δαπανών. 

Παρότι οι οδηγοί προκαταβάλλουν στην Εθνική Τράπεζα το παράβολο των 
90€ (όπου μέρος των χρημάτων είναι η αμοιβή των δύο γιατρών, και ακολούθως 
εξετάζονται, τα χρήματα αυτά, για το 3ο τρίμηνο του 2011 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) 
δεν έχουν ακόμη αποδοθεί τους δικαιούχους Ιατρούς !! Δηλαδή βρίσκονται σε 
κρατικά ταμεία από ενός έτους και πλέον! (χρήματα από τα παράβολα του Ιουλίου 
2011). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παλιότερα κύριε Υπουργέ, προ 3-4 ετών, η απόδοση της δαπάνης στους 

γιατρούς γινόταν εντός 30- 40 ημερών από την υποβολή των σχετικών καταστάσεων 
στις Διευθύνσεις Μεταφορών της κάθε Νομαρχίας. Η αλλαγή όμως του τρόπου 
εξόφλησης, έφερε αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις.  

Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε 
γραφειοκρατικά εμπόδια (ενδεχομένως να απαιτηθεί και νομοθετική παρέμβαση) 
και να αποδίδονται τα χρήματα στους δικαιούχους σύντομα όπως παλιότερα. 

Προτείνουμε, ως μία εναλλακτική λύση, η δαπάνη (τα 20€) να αποδίδονται 
απευθείας από τους υποψηφίους οδηγούς στους γιατρούς και να κατατίθενται στις 
Διευθύνσεις Μεταφορών, από τους οδηγούς, αντίγραφα των αποδείξεων Παροχής 
Υπηρεσιών που θα έχουν εκδώσει οι γιατροί. 

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε να συμφωνείτε μαζί μας, ότι η παράταση 
αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, ειδικά στις σημερινές δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις επί των απόψεων και 
προτάσεών μας, όπως και για μία προσωπική συνάντηση μαζί σας. 

Καταλήγοντας, ξανατονίζουμε ότι είναι επιβεβλημένη η δική σας προσωπική 
παρέμβαση για να λυθούν τα δύο αυτά ζητήματα, την οποία  και περιμένουμε 
άμεσα. 

Γιατί εδώ λεφτά υπάρχουν (!!), μόνο που αργούν υπερβολικά να καταλήξουν 
στους δικαιούχους!  

 
 Με τιμή 

  Για το Δ.Σ.      
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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