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ΠΡΟΣ Όλους τους συμβεβλημένους με την 
υπηρεσία μας ΙΑΤΡΟΥΣ  

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για έκδοση νέου Νόμου      

ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/ΤΑ΄/29-5-2013)    

       

Σας  ενημερώνουμε  ότι  στο  ΦΕΚ  120/ΤΑ΄/29-5-2013,  δημοσιεύτηκε  ο  Ν.  4155/2013,  «Εθνικό  Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και παρακαλούμε να λάβετε γνώση των διατάξεών του. 

Ενδεικτικά επισημαίνουμε τα εξής: 
• Με  το  άρθρο  52  παρ.  3,  ορίζεται  ότι  για  την  αμοιβή  του  γιατρού  που  πραγματοποιεί  την 

πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, θα καταβάλλεται απευθείας από τον 
ενδιαφερόμενο στο γιατρό αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής 
των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, (10 €). Ο γιατρός θα εκδίδει  
την ανάλογη απόδειξη πληρωμής. 

• Με  το  άρθρο  50  παρ.  11  του  ανωτέρω  Νόμου,  αντικαθίστανται  οι  παράγραφοι  α΄και  δ΄  της  
περίπτωσης 2.2 της ενότητας Α «Ιατρική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών» του κεφαλαίου 
Α του παραρτήματος ΙΙΙ του ΠΔ/τος 51/2012. Στο εξής, οι υποψήφιοι οδηγοί  που ζητούν τη χορήγηση 
άδειας οδήγησης για πρώτη φορά και έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικία τους, καθώς και οι οδηγοί 
που επιθυμούν την ανανέωση της άδειας οδήγησής τους και έχουν υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας 
τους, εξετάζονται από τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή της Υπηρεσίας Μεταφορών της περιοχής 
τους κι όχι από συμβεβλημένους με την Υπηρεσία Μεταφορών παθολόγους και οφθαλμίατρους. 

• Τέλος,  σας  ενημερώνουμε  ότι  θα  πρέπει  από την  πλευρά  σας  να  γίνει  στην  υπηρεσία  μας  το  
συντομότερο δυνατό η κατάθεση των παραβόλων που έχετε ήδη συγκεντρώσει από τους οδηγούς ή 
υποψήφιους οδηγούς μέχρι σήμερα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αμοιβή σας, δεδομένου ότι 
εξαιτίας των νέων διατάξεων επίκειται η κατάργηση του λογαριασμού που την εξυπηρετεί.    
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