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ΕρQς
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Πρόσκληση εκδήλωσης εγδιαφέροντος για έwαξη στο Μητρώο Ιατρών
«Για  την  αΓrελέχωση  της  ειδικής  επιτροπής  ιατρών  αναφορικά   με  την  οριστική  εκΓίμηση  της

ικανότητας   για   ασφαλή   οδήγηση   των   οδηγών   των   αστικών   συγκοινωνιών   Αθήνας   και
Θεσσαλονίκης».

ο γΦγπογρΓΟΣ

γποΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

•Εχοντας υπόψη:

1.     Τιςδιατάξεις:

α)  του  άρθρου  82  του  ν.453Ο/2018  (Α'   101)  «Ρυθμίσεις  Θεμάτων  μεταφορών  και  άλλες
διατάξεις»  (Α' 59),  όπως ισχύει.

β) των άρθρων 75,76,77,78 του ν.  4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική   Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)   2Ο16/21Ο2   και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)   2019/1024)  -
Ηλεκτρονικές    Επικοινωνίες    (Ενσωμάτωση    στο    Ελληνικό    Δίκαιο    της    Οδηγίας    (ΕΕ)
20ι8/1972)  και άλλες διατάξεις.»  (Α'  184).

Υ)   των   άρθρων   7    και   9   του   ν.3469/2006   ``    Εθνικό   Τυπογραφείο,    Εφημερίς   της
Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις" (Α'   ι3ι)
δ) του π.δ.123/2017 «Οργανισμός του γπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α'  Ι51),
όπως ισχύει.

ε) του π.δ. 83/2019   «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, γπουργών, Αναπληρωτών
γπουργών και γφυπουργών» (Α.  ι2ι).

Διανομή  μέσω 'ΙΡΙΔΑ'  με υιD:  5f9ααfc95α2bb5αα27f881αd στις ο3/11/2010:38



στ)  του  άρθρου  90  του  Π.Δ.  63/2005  «Κώδικας  Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.  22 του αρ.119 του
ν.4622/2oι9  (Α Ι ι33).

2.   Την αριθμ.  ΔΝΣα'/οικ.  59172/7775/ΦΝ  459/19-07-2019  απόφαση  του  Πρωθυnουργού  και
του  γπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον  γφυπουργό
γποδομών και Μεταφορών Ιωάwη Κεφαλογιάwη» (Β '  3058).

3.   Το  γεγονός  ότι   υφίσταται  σε  εκκρεμότητα  σημαwικός  αριθμός  υποθέσεων  οδηγών  για
οριCπική εκτίμηση της ικανότητάς τους για ασφαλή οδήγηση, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι  οι  έκτακτες  περιcπάσεις  που  έχουν  διαμορφωθεί  λόγω  της  πανδημίας CΟνιD-19  και  τα
συνεπακόλουθα  μέτρα  που  λαμβάνοwαι  για  τον  περιορισμό της  περαιτέρω  διασποράς του
ιού, δημιουργούν προβλήματα οτην ομαλή εκΓέλεση του συγκοινωνιακού έργου.

4.   Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προύπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Προσκαλούμε ιατρούς που πληρούν τις προύnοΘέσεις της παρούσας πρόσκλησης  να υποβάλλουν
αίτηση  για  να  ενταχθούν  στο  Μητρώο  Ιατρών  που  συστάθηκε  στο  γπουργείο  Υποδομών  και
Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4663/2020 (Α ' 30).

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟγρrΙΑΣ ΤΟγ ΜΗΤΡΩογ ΙΑΤΡΩΝ

Σκοπός  λειτουργίας  του   Μητρώου   Ιατρών  είναι  η  στελέχωση  της  ειδικής  επιτροπής  ιατρών,   η
οποία συστάθηκε CΓΓο Υπουργείο Υποδομών και  Μεταφορών με το α.  56 του ν.  4663/2020 και έχει
ως έργο της την οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών
συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης,  που εμφανίζουν προβλήματα  υγείας τα οποία εμπίπτουν
στο παράρτημα  ΙΙΙ του  Ν.4413/2016 (Α'   148 ).

Β. ΔΙΙαιΩΜΑ γποΒΟ^ΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα  υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροwος για την ένταξη στο Μητρώο Ιατρών έχουν
ιατροί  των  ειδικοτήτων  που  προβλέnονται  στο  άρθρο  82  του  γ.4530/2Ο18  (Α'59),
όπως ισχύει.

Γι  Ε^ΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟνποθΕΣΕΙΣ rΙΑ ΤΗΝ γποΒΟ^Η ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι  αιτούντες ιCπ-ροί  πρέπει να  πληρούν τις κάτωθι  προυποθέσεις:

1)   Να  μην έχουν συμπληρώσει το 67Ο έτος της ηλικίας τους.
2)   Να  έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή  ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής

και άδεια άσκησης επαγγέλματος με την αντίστοιχη  ειδικότητα.
3)   Οι  άντρες να  έχουν εκπληρώσει  τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή  να έχουν απαλλαγεί

νόμιμα από αυτές και να  μην είναι ανυπότακτοι  ή να  μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία

με τελεσίδική απόφαση.
4)   Ο/  Η  σύζυγος ή  /και  οι  συγγενείς εξ αίματος  ή  εξ αγχιcπείας μέχρι  δευτέρου  βαθμού  των

αιτούντων  Θα  πρέπει  να  μην  έχουν  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  με  τους  φορείς  των
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αστικών   συγκοινωνιών   Αθήνας   και   Θεσσαλονίκης   ή   να   είναι   μέλη   των   διοικητικών
συμβουλίων των φορέων ή Θυγατρικών τους (π.χ.  ΟΑΣΑ,   ΟΣγ, ΣΤΑΣΥ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕΘ).

5)   Να  μην έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα  από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα  γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς αυτό.

6)   Να  μην έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα  που  αφορά  την επαγγελματική  διαγωγή  τους,  με

βάση απόφαση  που έχει  ιοχύ δεδικασμένου.
7)   Να  έχουν  την  υγεία  και  φυσική  καταλληλότητα   που  τους  επιτρέπει  την  εκτέλεση  των

καθηκόντων της Θέσης.

Δ. ΣγΝ®ΕΣΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η  σύνθεση  των  ειδικών  επιτροπών  ιατρών,  Αθήνας  και  Θεσσαλονίκης  αντίστοιχα  και  κάθε
άλλο  διαδικαστικό  Θέμα  σχετικά  με  την  οργάνωση  και  τη  λειτουργία  αυτών,  καθορίζεται  με
απόφαση του γπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Ε. ΑΠΟzΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω ειδικών επιτροπών καθορίζεται  με κοινή απόφαση των
γπουργών Οικονομικών και γποδομών και Μεταφορών.

ΣΤ. γιΊΟΒΟ^ΙΊ  ΑΙΤΙ1ΣΕΩΓ\Ι  ΕΚΔΙ1^ΩΣΗΣ  ΕΙ\ΙΔΙΑΦΕΡΟΙ\ΙΤΟΣ

1.   Η  κατάθεση  των  αιτήσεων  Θα  γίνεται  είτε  ταχυδρομΗtώς στην  Διεύθυνση  Διοίκησης του
Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών,  Αναστάσεως 2  ιαι Τdιγάντε,  Τ.Κ.  101  91,  Παπάγου,
είτε με ηλεκτρογικό ταχυδρομεiο στην διεύθυνση  dοCtοrS-Ιίst@νme.αον.αr.

2.   Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται από τα  κάτωθι δικαιολοΥητικά επί  ποινή
αποκλεισμού από την Γιεραιτέρω διαδικασία:

α)  Φωτοα\πίγραφο  των  δύο  (2)  όψεων  του  αστυνομικού  δελτίου  ταυτότητας  ή  ελλείψει
ταυτότητας,  φωτοαwίγραφο  των  ιφίσιμων  σελίδων  του  διαβατηρίου   (δηλ.   αυτών  όπου
αναφέρονται ο αριθμός και τα crτοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

β)  γπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986,  με  την  κατά  νόμο  Θεώρηση  του
γνησίου  της υπογραφής από την οποία  να  προκύπτει  ότι  ο αιτών  πληροί  τις προύποθέσεις /
δεν έχει τα κωλύματα,  κατά περίπτωση, της παραγράφου (Γ) της παρούσας.

γ) Φωτοαντψραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

δ)   Αποδειιmκά έγγραφα -βεβαιώσεις για την επαγγελματική εμπειρία.

3.   Στη\Γ  αίτηση  Θα  πρέΓιει  υποχρεωτικά  \rα  α`rαγράφεται  Δήλωσn  ποοτίυnσnc  του
ε`rδιαφερομένου  για  τη\r  συμμετοχή  του  στη\r  Ειδική  Εnιτροnή  Ιστρώ`Γ Αθήγας  ή
Θεσσαλο\Γίκης, κατά περίπτωση.

Οι    υποψήφιοι    καλούνται    να    υποβάλλουν   τα   απαιτούμενα   δικαιολογητικά    σε   ευκρι`rή
φωτοα`rτίγραφα, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  1 του ν. 4250/2014 (Α.  74 ).  Σε ό,τι
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αφορά  τους  τίτλους  σπουδών,  τα  πιστοποιητικά   και  τις  βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής  και  την
απόδειξη αυτών εφαρμόζοwαι τα άρθρα 28 και  29 του  ΠΔ 50/2001 (Α.  39).

Η αρμόδια υπηρεσία του γπουργείου γποδομών και  Μεταφορών   Θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα
τα αντίγραφα ποινικών μητρώων των υποψηφίων προς ένταξη οτο Μητρώο ιατρών.

z. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ^ΟγΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΤΡΩΝ

Τα  μέλη του  Μητρώου ΙCιτρών δύνανται ελευθέρως να διαγράφοwαι από το Μητρώο, εφόσcΛί
το επιθυμούν,  υποβάλλοwας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 με την κατά νόμο Θεώρηση
™J γνησίου της υπογραφής,  με τους   ίδιους τρόπους που  προβλέπονται  και για την υποβολfή
ης αίτησης ένταξής τους στην παράγραφο (ΣΤ).(1) της παρούσας, δηλαδή ταχυδρομικώς ή  με
ηλεκτρονικό ταχυδρομεκ].

Πέραν  της  οικειοθελούς  διαγραφής,   ο  Υπουργός  γποδομών   και   Μεταφορών  δύναται   να
διαγράφει   με   απόφασή   του   μέλη   του   Μητρώου,   κατόπιν   αιτιολονnυένnc  εισήνnσnC  του

##Ξ,Τ#ηΉειΞ#FmήςmΓg:+#FήθΈαίΞΈΞΈ#m™Ξ%Ξ
συμφερόντων εξεταζόμενου οδηγού  και  ιατρού-  μέλους της ειδικής εππ-ροπής ή σε περίΓπωσrη
κατ '  εξακολούθησιν πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του.

Η  παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται cπο Πρόγραμμα ΔΙΑγΓΕΙΑ.
Μετά  την  ανάρτησή  της,  δημοσιεύεται  στο  δικτυακό τόπο  του  Υπουργείου  γποδομών  και
Μεταφορών (httρ://www.yme.gον.gr).

ο γΦγπογρΓΟΣ
γποΔΟΜΩΝ ΙaΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΕΦΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σιιγhμυέγα:
1. γπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. γπεύθυνη Δήλωση του ν.  1599/1986

ΠΙΙuΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΙ\Ι

ι. γπουρΥείο γγείας
α) Ιδιαίτερο Γραφείο γπουργού

β) Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υγείας

γ) Διευθύνσεις Διοικητικούmροσωπικού
DrοsoDίκου@ννκα.αον.αr DrοtοΚοΙ|ο@mοh.αον.αr

Διανομή  μέσω 'ΙΡΙΔΑ'  με υιD:  5f9αafc95α2bb5aα27f881αd στις ο3/11/20  10:38



(με την παράκληση όπως αναρτήσουν την παρούσα στην ιποσελίδα τΌιις)

2. Ε.ο.π.γ.γ.
α)  Γραφείο ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ρnesίdent@eορyy.gον.gr)
β) Γραφείο Αντιπροέδρου (νDreSίdentl@eοDW.αον.αr)
Αποστόλου Παύλου  12, Μαρούσι Αιτική
gΊ]2@eορyy.gον.gr  (με την παράκληση όπως αναρτήσουν την
παρούσα στην ιcmοσελίδα τους)
3.Πα\rελλή\rιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου  3,10675  Αθήνα  Dίsίnfο@Dίs.αr  (προκειμένου  να  ενημερωθούν  με
κάθε πρόσφορο μέσο όλα τα μέλη του)

4. ιατρικός Σύλλογος Αθη`rών
Σεβαcm]υπόλεως    113,    11526,    Αθήνα    ίsαthens@ίsathens.gr    (προκειμένου    να
ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο όλα τα μέλη του)
5.Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς
Πλ.  Μπακογιάwη  5,  185  31,  Πειραύ  ίαtrίκοsρeίrαία@gmαίι.Cοm  (προκειμένου  να
ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο όλα τα μέλη του)
6. Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλο`Γίκης
Πλατεία     ΑΡΌτοτέλους    4,     Τ,Κ     546     23     Θεσσαλονίκη     grαmmαtίa@ίsth.gr

(προκειμένου να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο όλα τα μέλη του)

Εσωτεοική ΔιανοLιFL:
- Ιδιαίτερο Γραφείο γπουργού
- Ιδιαίτερο Γραφείο γφυπουργού
- Ιδιαίτερα  Γραφεία  Γενικών Γραμματέων

-  Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Γραφεία Γενικών Διευθυντών
-Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υιιουργείου)
-Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων (δ)
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ΑΙΤΗΣΗ ΕιωΗ^ΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟγ
γπογρΓΕιογ γποΔΟΜΩΝ κΑι ΜΕΤΑΦορΩΝ

[]ΕQΣi Τη Διεύθυνση Διοίκησης του γπουργείου γnοδομών και Μεταφορώγ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑγτοτΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝ

γπΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟγ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙ ΚΙΑΣ

™ΛΕΦΩΝΟ - FΑΧ

Ε -ΜΑΙL

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕ^ΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ
/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ /ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Σε   συνέχεια   της   αριθμ Ανοιιπής   Πρόσκλησης   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   του
γπουργείου γποδομών και  Μεταφορών, δηλώνω,  με την παρούσα  αίτησή  μου,  ότι  επιθυμώ να  εwαχθώ cπο
Μητρώο Ιατρών του Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών για  την στελέχωση της ειδικής επιτροπής ιατρών
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Αθήνας  \  Θεσσαλονίκης  για  την  οριπική  εκτίμηση  της  ικανότητας  Υια  ασφαλή  οδήγηση  των  οδηγών  των
αστικών συγκοινωνιών Αθήνας / Θεσσαλονίκης και παρακαλώ όπως εξετάσετε την παρούσα αίτησή μου.

γπ οΒΑ^^Ο Μ ΕΙ\ΙΑ ΔΙ ΚΑΙΟ^ΟΓΗΤΙ ΚΑ

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

(υπογραφή)

(ονοματ/μο ολογράφως)

Διανομή  μέσω 'ΙΡΙΔΑ'  με υιD:  5f9aαfC95α2bb5αα27f881αd στις ο3/11/201Ο:38





©
ΥΠΕγθΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλοντα` με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελ™Θεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8`
παρ.  4 Ν.  Ι599/Ι986)

πρΟΣ(`)

Ο-ΗΌνοιια.                                                                                                           |  Επώνυιm.      |

ΌνοLια και Επώνυυο Πατεοα:

Όνοιια και Επώνυυο Μnτέοας:

Η Lιεοουnνία γέwnσnct2|:

Τόποc ΓέwnσnC.

ΑοιΘυό< Δελτίου Ταυτότnταc: ΙΤnλ              I

ΤόποcΚατοικι'αc.            I                                                                               |Οδόc'      |                                                                                  1Αο®.        Ι                 ΙΤΚ.      Ι

Δλση  Ηλεκτρ.
I Ταχυδρομείου

Αο.  Τnλεουοιοτύπου  (Fαχ)`                                                                                                                (Ε-mαί|).

Με cιτομ|κή μου ευθύνη και Υνωρίζctντας τις κυρώσεις (3', ττου προβλέπονται από της δ1ατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν.  1599/1986,  δηλώνω ότι:

(4)

Ημερομηνι'α..../.../20...

Ο - Η Δηλών(γττογραφή)1)ΑναΥράφεταιαπότονενδιαφερόμενοπολίτηήΑρχήήηΥπηρεσίcιτουδημόσιουτομέα,πουαπευθύνεταιηαίτηση.

2) ΑναΥράφεται ολοΥράφως.
3)  «Όποιος  εν  γνώσει  του  δηλώνει  ψευδή  Υεγονότα  ή  αρνείται  ή  αποκρύτπει  τα  αληθινά  με  έγγραφη  υπεύθυνη  δήλωση  του
`ρΘρου  8  τιμωρείται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον τριών μηνών.  Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
αυτόν του ή σε άλλον τrεριουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι  10 ετών.
4)  Σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  χώρου  η  δήλωση  συνεχίζεται  στην  πίσω  όψη  της  και  υπογράφεται  από  τον  δηλούντα  ή  την
ηλούσα.




