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Προς: Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών, ελεύθερους επαγγελματίες με ειδικότητες: Παθολόγου,
(& συναφών), Γενικής Ιατρικής, Οφθαλμιάτρου, Καρδιολόγου, ΩΡΛ.
Κοινοποίηση:

Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
Σχολές Οδηγών της Π.Ε. Σερρών

Θέμα: Ιατρικές Γνωματεύσεις υγείας για έκδοση και ανανέωση άδειας οδήγησης

Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε πληροφορηθεί για παράνομες και αντιδεοντολογικές πρακτικές,
σχετιζόμενες με την έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων για οδηγούς και ειδικότερα τα εξής:
Υπάρχουν Σχολές Οδηγών που κατευθύνουν τους ενδιαφερομένους προς συγκεκριμένα μέλη
του Συλλόγου μας, οι οποίοι εκδίδουν «μαζικά» γνωματεύσεις, χωρίς καν να έχουν εξετάσει τους
υποψηφίους, με αποτέλεσμα μερικές φορές αυτές να είναι φανερά λανθασμένες.
Συχνά μάλιστα, η όλη διαδικασία «διεκπεραιώνεται» από τη Σχολή Οδηγών, χωρίς ούτε να
ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για την ανάγκη εξέτασής τους από γιατρούς!
Υπενθυμίζουμε ότι ή έκδοση «ψευδούς» ιατρικής γνωμάτευσης (στον όρο περιλαμβάνεται και
η γνωμάτευση χωρίς εξέταση) είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα και πειθαρχικό παράπτωμα.
Υπενθυμίζουμε επίσης το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να εξετάζεται
από γιατρό της προτιμήσεώς του, να παραλαμβάνει τη γνωμάτευση και να την παραδίδει στη Σχολή
Οδηγών.
Με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, δεν είναι δυνατό να γίνει καμία επίσημη ρύθμιση με μορφή
«προγράμματος» κλπ.
Επισημαίνουμε το εξ’ ίσου αυτονόητο, ότι ο οδηγός σε κακή κατάσταση υγείας, αποτελεί
θανάσιμο κίνδυνο για τον εαυτό του και τους άλλους.
1

Σύμφωνα λοιπόν με
Τις αποφάσεις της 2ης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, της 9ης Μαρτίου 2016,
Τα συμπεράσματα συγκέντρωσης για το θέμα που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας την 1η
Απριλίου 2016 (στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι),
Τις αποφάσεις της 16ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Σ.Σ. της 15ης Απριλίου 2016,
Το άρθρο 11 του Β.Δ. της 11ης Οκτ. / 7 Νοεμ. 1957 (το οποίο ορίζει τον σκοπό των Ιατρικών
Συλλόγων και τα μέσα για την επίτευξή του, μεταξύ των οποίων είναι οι έλεγχοι κλπ),
Καλούμε τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών και όλους τους ενδιαφερομένους να
συμμορφωθούν με τη Νομοθεσία, τους Κανονισμούς και την Ιατρική Δεοντολογία.
Δηλώνουμε ότι τηρώντας τις υποχρεώσεις μας οι οποίες προκύπτουν από το παραπάνω Β.Δ.,
θα προβούμε σε ελέγχους και στην περίπτωση που εντοπισθούν παρανομίες, παρατυπίες και
παραβάσεις της Ιατρικής Δεοντολογίας θα ασκήσουμε ποινική και πειθαρχική δίωξη.
Υπενθυμίζουμε τέλος, την ανάγκη για διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης Συνδρόμου
Υπνικής Άπνοιας στους οδηγούς και το σχετικό ερωτηματολόγιο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

O Πρόεδρος

O Γεν. Γραμματέας

Δρ Άγγελος Βάκαλος
Ωτορινολαρυγγολόγος

Δρ Νικόλαος Αργυριάδης
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
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