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ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 51/2012 (Α΄101)
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης
∆εκεµβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της
Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης
Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου
2011»
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2006, «για την άδεια οδήγησης»
(L403/30-12-2006) όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της
Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας
91/439/ΕΟΚ για την άδεια οδήγησης» (L168/28-6-2008), 2009/113/ΕΚ της
Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 «σχετικά µε την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την άδεια οδήγησης» (L223/26-8-2009) και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της
28ης Νοεµβρίου 2011 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/126/EK του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την άδεια οδήγησης»
(L314/29-11-2011).
Άρθρο 2
(παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 4, άρθρο 7 και άρθρο 12 Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Ορισµοί
1. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος οι κάτωθι όροι έχουν την εξής
έννοια:
α) «Μηχανοκίνητο όχηµα»:
Είναι το αυτοπροωθούµενο όχηµα, το οποίο κυκλοφορεί σε δρόµους, γενικά,
µε δικά του µέσα.
Στον ορισµό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται τα οχήµατα τα οποία κινούνται
πάνω σε τροχιές.
β) «Μοτοποδήλατο»:
Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο µηχανοκίνητο όχηµα, µε µέγιστη, εκ κατασκευής,
ταχύτητα 45 km/h, που παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
αα. Το µεν δίκυκλο, έχει κινητήρα κυβισµού µέχρι και 50 cm3, αν είναι
εσωτερικής καύσης ή µέγιστης καθαρής ισχύος µέχρι και 4 kW, αν πρόκειται
για ηλεκτρικό κινητήρα.
ββ. Το δε τρίκυκλο έχει κινητήρα κυβισµού µέχρι και 50 cm3, αν είναι
επιβαλλόµενης (µε σπινθήρα) ανάφλεξης ή µέγιστης καθαρής ισχύος µέχρι και
4 kW, αν είναι εσωτερικής καύσης ή µέγιστης καθαρής ισχύος µέχρι και 4 kW,
αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.
γ) «Μοτοσικλέτα»:
Είναι το δίκυκλο µηχανοκίνητο όχηµα χωρίς πλευρικό κάνιστρο (side car) ή µε
πλευρικό κάνιστρο, που είναι εξοπλισµένο µε κινητήρα, κυβισµού άνω των 50
cm3, αν είναι εσωτερικής καύσης ή/και µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω
των 45 km/h.
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δ) «Μηχανοκίνητο τρίκυκλο»:
Είναι το µηχανοκίνητο όχηµα µε τρεις συµµετρικά διατεταγµένους τροχούς,
που είναι εξοπλισµένο µε κινητήρα κυβισµού άνω των 50 cm3, αν είναι
εσωτερικής καύσης ή/ και µέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h.
ε) «Ελαφρό τετράκυκλο»:
Είναι το τετράκυκλο µηχανοκίνητο όχηµα, του οποίου η µάζα κενού οχήµατος
είναι µικρότερη ή ίση των 350 kg, µη συµπεριλαµβανοµένης της µάζας των
συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχηµα, του οποίου η µέγιστη
ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα:
αα. κυβισµού 50 cm3 ή µικρότερο, αν είναι επιβαλλόµενης ανάφλεξης (µε
σπινθήρα) ή
ββ. µέγιστης καθαρής ισχύος 4 kW ή µικρότερης, αν είναι εσωτερικής καύσης
ή
γγ. µέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή µικρότερης, αν πρόκειται για
ηλεκτροκινητήρα.
Τα οχήµατα αυτά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για
τα τρίκυκλα µοτοποδήλατα.
στ) «Αυτοκίνητο»:
Είναι το µηχανοκίνητο όχηµα που χρησιµοποιείται, συνήθως για την οδική
µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων ή για την έλξη, επί οδού, οχηµάτων που
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων.
Στον ορισµό αυτό περιλαµβάνονται και τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϋ).
Στον ορισµό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι γεωργικοί και οι δασικοί
ελκυστήρες.
ζ) «Γεωργικός ελκυστήρας», «δασικός ελκυστήρας»:
Είναι το µηχανοκίνητο όχηµα, τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο, µε δύο
τουλάχιστον άξονες, η βασική λειτουργία του οποίου στηρίζεται, ουσιαστικά,
στην ελκτική του δύναµη, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την έλξη, ώθηση,
µεταφορά, ή ενεργοποίηση ορισµένων εργαλείων, µηχανηµάτων ή
ρυµουλκουµένων, που χρησιµοποιούνται στις γεωργικές ή δασικές,
αντίστοιχα, εργασίες και η χρήση του οποίου, για την οδική µεταφορά
προσώπων ή πραγµάτων ή για την έλξη, επί οδού, οχηµάτων που
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων είναι
δευτερεύουσα.
η) «Τετράκυκλο»:
Είναι το µηχανοκίνητο όχηµα, πλην των ελαφρών τετράκυκλων, του οποίου η
µάζα κενού οχήµατος είναι µικρότερη ή ίση των 400 kg (550 kg στη
περίπτωση οχήµατος για τη µεταφορά εµπορευµάτων), µη συµπεριλαµβανοµένης της µάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχηµάτων,
των οποίων η µέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW.
Τα οχήµατα αυτά λογίζονται ως τρίκυκλα και πρέπει να πληρούν τις τεχνικές
απαιτήσεις που ισχύουν για τα τρίκυκλα οχήµατα.
«θ) «Συνήθης διαµονή»:
Συνήθης διαµονή νοείται ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο διαµένει συνήθως,
δηλαδή επί 185 τουλάχιστον ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος, λόγω
προσωπικών ή επαγγελµατικών δεσµών, ή όταν πρόκειται για άτοµο χωρίς
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επαγγελµατικούς δεσµούς, λόγω προσωπικών δεσµών, που συνεπάγονται
στενή σχέση του µε τον τόπο όπου κατοικεί.
Ωστόσο, ως συνήθης διαµονή ενός ατόµου, του οποίου οι επαγγελµατικοί
δεσµοί βρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνο των προσωπικών του
δεσµών, και το οποίο, για το λόγο αυτό, υποχρεούται να διαµένει διαδοχικά σε
διαφορετικούς τόπους που βρίσκονται σε δυο ή περισσότερα κράτη µέλη,
θεωρείται ο τόπος στον οποίο βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσµοί, µε την
προϋπόθεση ότι το άτοµο αυτό επιστρέφει εκεί τακτικά. Η τελευταία αυτή
προϋπόθεση δεν χρειάζεται να πληρούται, όταν το άτοµο αυτό διαµένει σε ένα
κράτος µέλος για την εκτέλεση αποστολής συγκεκριµένης διάρκειας.
Η φοίτηση σε πανεπιστήµιο ή σε σχολείο δεν συνεπάγεται µεταφορά της
συνήθους διαµονής. Ωστόσο, έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση,
ανταλλαγή, ή ανανέωση άδειας οδήγησης ο αποδεικνύων σπουδαστική ή
µαθητική ιδιότητα για διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών στην Ελλάδα.
Για τους σκοπούς του διατάγµατος αυτού, αλλοδαποί υπήκοοι θεωρείται ότι
έχουν την συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα, εφόσον:
α. είναι κάτοχοι οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι
αυτοί διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα και
β. Το ως άνω έγγραφο έχει εκδοθεί 185 ηµέρες, τουλάχιστον, πριν από την
ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία για χορήγηση,
ανανέωση, ανταλλαγή ή µετατροπή της άδειας οδήγησης.» (1)
2. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν, επίσης, οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «Κατοικία»:
Είναι ο τόπος της κύριας και µόνιµης εγκατάστασης του φυσικού προσώπου.
Ουδείς µπορεί να έχει, συγχρόνως, περισσότερες από µία κατοικίες. Η
συγκεκριµένη κατοικία διατηρείται µέχρις ότου αποκτηθεί νέα. Αν δεν µπορεί
να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του φυσικού προσώπου, ως κατοικία
θεωρείται ο τόπος διαµονής του.
Αυτός που έχει διορισθεί σε δηµόσια υπηρεσία, έχει κατοικία τον τόπο, όπου
υπηρετεί.
Προϋπόθεση για να έχει φυσικό πρόσωπο την «κατοικία» του στην Ελλάδα,
είναι να έχει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα.
β) «Άδεια οδήγησης»:
Είναι η διοικητική πράξη, µε την οποία χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο,
δικαίωµα οδήγησης, συγκεκριµένης ή συγκεκριµένων κατηγοριών,
µηχανοκινήτων οχηµάτων, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
γ) «Χρόνος διοικητικής ισχύος της άδειας οδήγησης»:
Είναι το χρονικό διάστηµα, το οποίο µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας
έναρξης και λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης.
Η χρονική ισχύς για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης καθορίζεται από τις
διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
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Αντικατάσταση περίπτωσης θ΄ µε την παρ. 1 του άρθρου τρίτου ν.4383/2016 (Α΄72)
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δ) «Αφαίρεση άδειας οδήγησης»
Είναι η οριστική ή προσωρινή αφαίρεση του δικαιώµατος οδήγησης, η οποία
πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου. Στην περίπτωση της
οριστικής αφαίρεσης, το έντυπο της άδειας οδήγησης ακυρώνεται.
ε) «Ανάκληση άδειας οδήγησης»
Είναι η πράξη µε την οποία η εκδούσα Υπηρεσία ανακαλεί την άδεια
οδήγησης. Η ανάκληση συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώµατος οδήγησης
αναδροµικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της ανακληθείσας άδειας οδήγησης
και το έντυπο αυτής ακυρώνεται.
στ) «Μέγιστος λόγος ισχύος προς βάρος»:
Αναφέρεται στις µοτοσικλέτες και είναι ο λόγος, ισχύς προς βάρος, όπου:
Ισχύς είναι η µέγιστη καθαρή ισχύς (σε kW), η οποία ορίζεται µε την έγκριση
τύπου της µοτοσικλέτας και
Βάρος, είναι η αριθµητική τιµή της µάζας της µοτοσικλέτας, σε κατάσταση
λειτουργίας, µε οδηγό (σε kg).
ζ) Όπου στο διάταγµα αυτό αναφέρεται µάζα, το µέγεθός της, αριθµητικά,
είναι το ίδιο µε το βάρος του µηχανοκίνητου οχήµατος.
Όπου στο διάταγµα αυτό αναφέρονται οι όροι δίκυκλο, τρίκυκλο, τετράκυκλο
έχουν την ίδια έννοια µε τους όρους δίτροχο, τρίτροχο, τετράτροχο αντίστοιχα.
Άρθρο 3
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Κατηγορίες αδειών οδήγησης µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών,
µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετράκυκλων και αυτοκινήτων
1. Οι άδειες οδήγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και παρέχουν,
στους κατόχους τους, το δικαίωµα να οδηγούν µηχανοκίνητα οχήµατα των
αντίστοιχων κατηγοριών:
α. Κατηγορία ΑΜ:
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα
β. Κατηγορία Α1:
- Μοτοσικλέτες µέγιστου κυβισµού 125 cm3, µέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο
ισχύος προς βάρος µικρότερο από 0,1 kW/kg, και
- Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW
γ. Κατηγορία Α2:
Μοτοσικλέτες µέγιστης ισχύος 35 kW και µε µέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος
µικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης
µοτοσικλέτας, ισχύος µεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της
διασκευασθείσας µοτοσικλέτας.
δ. Κατηγορία Α:
- Μοτοσικλέτες, και
- µηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW
ε. Κατηγορία Β1:
Τετράκυκλα
5
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Η κατηγορία αυτή χορηγείται µόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν
λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την
ανταλλαγή ή µετατροπή της σε ελληνική.
«στ. Κατηγορία Β:
Αυτοκίνητα µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα µέχρι 3.500 kg και σχεδιασµένα και
κατασκευασµένα για τη µεταφορά οκτώ (8), (το πολύ) επιβατών, εκτός από τον
οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται µε
ρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα
750 kg.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης τύπου, τα αυτοκίνητα
της κατηγορίας αυτής µπορούν να συνδυάζονται µε οποιοδήποτε
ρυµουλκούµενο, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα που υπερβαίνει τα 750 kg και
υπό τον όρο ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του συνδυασµού αυτού δεν
υπερβαίνει τα 4.250 kg. Στην περίπτωση όµως που ο συνδυασµός αυτός
υπερβαίνει τα 3.500 kg, απαιτείται, η οδήγησή του να γίνεται µόνον µετά από
ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Παραρτήµατος V, ενώ το έντυπο της άδειας οδήγησης φέρει στην κατηγορία Β
τον κοινοτικό κωδικό αριθµό 96.» (2)
ζ. Κατηγορία ΒΕ:
Σύνολα συζευγµένων οχηµάτων, που αποτελούνται από έλκον όχηµα της
κατηγορίας Β και από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο, όταν η µέγιστη
επιτρεπόµενη µάζα του ρυµουλκουµένου ή του ηµιρυµουλκουµένου δεν
υπερβαίνει τα 3.500 kg.
η. Κατηγορία C1:
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η µέγιστη επιτρεπόµενη
µάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι µικρότερη ή ίση των 7.500
kg, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη µεταφορά οκτώ το πολύ
επιβατών, εκτός του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται µε
ρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα
750 kg.
θ. Κατηγορία C1Ε:
- σύνολα οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας C1
και από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα
άνω των 750 kg, εφόσον η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του συνόλου δεν
υπερβαίνει τα 12.000 kg, και
- σύνολα οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας Β και
από ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο όχηµα µε µέγιστη επιτρεπόµενη
µάζα άνω των 3.500 kg, εφόσον η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του συνόλου
δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg
ι. Κατηγορία C:
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η µέγιστη επιτρεπόµενη
µάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και

2

Αντικατάσταση όλης της κατηγορίας Β µε την παρ. 1 του άρθρου 50 ν.4155/2013 (Α΄29)
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κατασκευάζονται για τη µεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του
οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται µε
ρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα
750 kg.
ια. Κατηγορία CΕ:
Σύνολα συζευγµένων οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα, το
οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυµουλκούµενο ή
ηµιρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα
750 kg.
ιβ. Κατηγορία D1:
Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη µεταφορά µέχρι 16
επιβατών, εκτός του οδηγού, µέγιστου µήκους 8 m.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται µε
ρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα
750 kg.
ιγ. Κατηγορία D1Ε:
Σύνολα οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα της κατηγορίας D1 και
ρυµουλκούµενο, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα άνω των 750 kg.
ιδ. Κατηγορία D:
Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη µεταφορά άνω των
οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται µε
ρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα
750 kg.
ιε. Κατηγορία DΕ:
Σύνολα συζευγµένων οχηµάτων που αποτελούνται από έλκον όχηµα, το
οποίο υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυµουλκούµενο, του οποίου η
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
2. Ισχύουσες άδειες οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και επιτρέπουν στους κατόχους τους να
οδηγούν οχήµατα των αντίστοιχων κατηγοριών ή υποκατηγοριών, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και της
περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
Άρθρο 4
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Κλιµάκωση και ισοδυναµία µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης
1. Το δικαίωµα απόκτησης κατηγορίας άδειας οδήγησης κλιµακώνεται ως
εξής:
α. Οι κατηγορίες C1, C, D1 και D χορηγούνται µόνο σε οδηγούς, οι οποίοι
είναι ήδη κάτοχοι της κατηγορίας Β.
β. Οι κατηγορίες ΒΕ, C1E, CE, D1E και DE χορηγούνται µόνο σε οδηγούς, οι
οποίοι είναι ήδη κάτοχοι των κατηγορίας Β, C1, C, D1 και D αντίστοιχα.
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2. Η ισοδυναµία µεταξύ των κατηγοριών των αδειών οδήγησης καθορίζεται ως
εξής:
α. Οι κατηγορίες C1E, CE, D1E και DE ισχύουν και για οδήγηση οχηµάτων
της κατηγορίας ΒΕ.
β. Η κατηγορία CE ισχύει και για την οδήγηση οχηµάτων της κατηγορίας DE,
εφόσον ο οδηγός είναι ήδη κάτοχος της κατηγορίας D.
γ. Οι κατηγορίες CE και DE ισχύουν και για την οδήγηση οχηµάτων των
κατηγοριών C1E και D1E, αντίστοιχα.
δ. Οι κατηγορίες Β, C και D ισχύουν και για οδήγηση οχηµάτων των
κατηγοριών Β1, C1 και D1, αντίστοιχα
ε. Η κατηγορία Α, ισχύει και για την οδήγηση οχηµάτων των κατηγοριών Α1,
Α2 και ΑΜ.
στ. Η κατηγορία Α2, ισχύει και για την οδήγηση οχηµάτων της κατηγορίας Α1
και ΑΜ.
ζ. Άδεια οδήγησης A1 ισχύει και για την οδήγηση οχηµάτων της κατηγορίας
ΑΜ.
3. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β που παρείχε το δικαίωµα οδήγησης
τετράκυκλων (πλην των ελαφρών τετράκυκλων) εξακολουθεί να παρέχει το
δικαίωµα αυτό.
4. Τρίκυκλα που οδηγούνταν µε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β (λόγω µη
χορήγησης της Β1) µετά την 19-1-2013 οδηγούνται µε άδεια οδήγησης
κατηγορίας Α (Α1 για ισχύ µικρότερη ή ίση των 15 kW ή Α για ισχύ
µεγαλύτερη των 15 kW).
Άρθρο 5 (3)
(άρθρο 2 παρ. 2 & άρθρο 7 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Ισχύς αδειών οδήγησης
«1. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες AM, Al, Α2, A, Bl, Β και BE έχουν
διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη, από την ηµέρα της επιτυχούς εξέτασης
προσόντων και συµπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριµένης κατηγορίας
ή από την ηµέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της
συµπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες Cl, C1E, C, CE, Dl, DIE, D και DE έχουν διοικητική
ισχύ πέντε (5) έτη, από την ηµέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και
συµπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριµένης κατηγορίας ή από την
ηµέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συµπλήρωσης
της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Η διοικητική ισχύς των
αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συµπλήρωση της ηλικίας
των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει
ηµεροµηνία λήξης µεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της
άδειας. Από τη συµπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και µέχρι τη
συµπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών
οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ηµέρα της
επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς για τη χορήγηση
οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ηµέρα της ανανέωσης της κατηγορίας,
κατά περίπτωση.

3

Αντικατάσταση του άρθρου 5 µε την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4155/2013 (Α΄120)
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Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη
συµπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών
οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ηµεροµηνία λήξης µεγαλύτερη του 82ου
έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συµπλήρωση της ηλικίας
των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ηµέρα της ανανέωσης της
κατηγορίας.
(4)
2. Σε περίπτωση απώλειας ή αδυναµίας ανάγνωσης ή οποιασδήποτε άλλης
βλάβης του µικροεπεξεργαστή του εντύπου της άδειας οδήγησης, ως χρόνος
ισχύος λογίζεται αυτός, που έχει εκτυπωθεί στο έντυπο της άδειας.
3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορεί να ορίζεται µικρότερος χρόνος
ισχύος, για λόγους υγείας του κατόχου της άδειας οδήγησης.
4. Η άδεια οδήγησης ή οι επιµέρους κατηγορίες της παύουν αυτοδικαίως να
ισχύουν εφόσον:
α. λήξει η χρονική ισχύς τους ή
β. ο ενδιαφερόµενος παύει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες
προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήµατος III ή
γ. το έντυπο της άδειας οδήγησης έχει φθαρεί ή έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο
βαθµό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων της.
5. Κατηγορίες αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί, πριν τις 19.1.2013,
από κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής ’Ένωσης ή τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, και η ισχύς τους, από την ηµεροµηνία της αρχικής χορήγησης ή
της τελευταίας ανανέωσης, είναι µεγαλύτερη αυτής των αντίστοιχων ελληνικών
κατηγοριών αδειών οδήγησης, ανανεώνονται ή αντικαθίστανται, κατά περίπτωση, µε την πάροδο διετίας από την ηµέρα που ο κάτοχος της άδειας
οδήγησης αποκτήσει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα περί ανανέωσης ή αντικατάστασης των αντίστοιχων
κατηγοριών των ελληνικών αδειών οδήγησης, που έχουν εκδοθεί πριν τις
19.1.2013.»
«6.α. Το ίδιο πρόσωπο µπορεί να είναι κάτοχος µόνο µιας άδειας οδήγησης.
β. ∆εν χορηγείται άδεια οδήγησης όταν διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο διαθέτει
ήδη άδεια οδήγησης.
γ. Λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε την περίπτωση (β), όσον
αφορά την επανέκδοση, την αντικατάσταση, την ανανέωση ή την ανταλλαγή
άδειας οδήγησης. Τα µέτρα αυτά συνίστανται στον έλεγχο µαζί µε άλλα κράτη
µέλη, εάν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ο υποψήφιος κατέχει ήδη άδεια
οδήγησης,
δ. Για να διευκολυνθούν οι έλεγχοι σύµφωνα µε την περίπτωση (β),
χρησιµοποιείται το ενωσιακό δίκτυο αδειών οδήγησης όταν το δίκτυο αυτό
τεθεί σε λειτουργία.» (5)

4 Προσθήκη εδαφίου µε το άρθρο 17 του ν.4233/2014 (Α΄22) και κατάργησή του µε το άρθρο 74 του
ν.4413/2016 (Α΄148)
5 Προσθήκη παραγράφου 6 µε την παρ. 2 του άρθρου τρίτου ν.4383/2016 (Α΄72)
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Άρθρο 6
(άρθρα 4, 7, 11 παρ. 5 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Χορήγηση άδειας οδήγησης
1. Για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης απαιτείται
όπως ο ενδιαφερόµενος:
«α) Έχει την συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή
του µαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα
κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.» (6)
β) Έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
«γ. Έχει συµπληρώσει την απαιτούµενη, για κάθε κατηγορία, ηλικία, ως εξής:
γα) Των 16 ετών για την κατηγορία ΑΜ
Αν ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συµπληρώσει την
ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του προσώπου
που ασκεί την επιµέλειά του, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση.
γβ) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1
γγ) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2
γδ) Των 24 ετών για µοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόµενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί
διετία, η απαιτούµενη ηλικία µειώνεται στα 22 έτη.
γε) Των 22 ετών για µηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15kW της
κατηγορίας Α.
γστ) Των 18 ετών για την κατηγορία Β1, Β, ΒΕ, C1 και C1E.
Η κατηγορία Β1 χορηγείται µόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν
λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την
ανταλλαγή ή µετατροπή της σε ελληνική.
γζ) Των 21 ετών για τις κατηγορίες C, CE, D1 και D1E
γη) Των 24 ετών για τις κατηγορίες D και DE
Οι παραπάνω απαιτούµενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CE µειώνονται στα
18 έτη και για τις κατηγορίες D και DE στα 21 έτη σύµφωνα µε τις διατάξεις
χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς
των κατηγοριών αυτών.» (7)
δ) Πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και
διανοητικής ικανότητας του Παραρτήµατος III.
ε) Έχει πραγµατοποιήσει τον εκάστοτε προβλεπόµενο ελάχιστο αριθµό
µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης προσόντων και
συµπεριφοράς, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ.
στ) Έχει πετύχει σε θεωρητική εξέταση και σε εξέταση προσόντων και
συµπεριφοράς, στα θέµατα των παραρτηµάτων II ή V ή και VI, όπου και εάν
κατά περίπτωση απαιτείται.
ζ) ∆εν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν.
η) Καταβάλλει τα εκάστοτε προβλεπόµενα ποσά, τα πάγια τέλη χαρτοσήµου
και τις εισφορές υπέρ τρίτων για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης. Τα πάγια
τέλη χαρτοσήµου και οι εισφορές υπέρ τρίτων είναι αυτά που ισχύουν κατά το
χρόνο παραλαβής της άδειας οδήγησης και καταβάλλονται τουλάχιστον πριν
την αποστολή της προς εκτύπωση.

6
7

Αντικατάσταση περίπτωσης α µε την παρ. 3 του άρθρου τρίτου ν.4383/2016 (Α΄72)
Αντικατάσταση περίπτωσης γ µε την παρ. 4 του άρθρου τρίτου ν.4383/2016 (Α΄72)
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Τα πάγια τέλη χαρτοσήµου και οι εισφορές υπέρ τρίτων καταβάλλονται µόνο
για τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, οι οποίες χορηγούνται κατόπιν
εξετάσεων και όχι για αυτές που χορηγούνται λόγω κάλυψής τους από άλλη
µεγαλύτερη κατηγορία, σύµφωνα µε το άρθρο 4.
2. Όπου στο παρόν αναφέρεται ως προϋπόθεση η ηλικία, για τον υπολογισµό
αυτής, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία και το έτος γέννησης του
ενδιαφεροµένου. Αν δεν προκύπτει η ηµέρα ή ο µήνας, τότε, λαµβάνεται ως
ηµέρα γέννησης η τελευταία του µήνα γέννησης και ως µήνας γέννησης, ο
τελευταίος του έτους γέννησης.
3. Υποψήφιος οδηγός ή οδηγός, ο οποίος εντός τριετίας από την υποβολή της
αίτησης και των δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας οδήγησης, δεν έχει
ολοκληρώσει µε επιτυχία το σύνολο των απαιτούµενων εξετάσεων,
υποχρεούται να επανέλθει µε νέα αίτηση και δικαιολογητικά και να υποβληθεί
εκ νέου σε εκπαίδευση και εξετάσεις.
4. Σε περίπτωση απώλειας του εντύπου της άδειας οδήγησης µε
οποιονδήποτε τρόπο ή φθοράς ή αλλοίωσης του εντύπου της άδειας σε τέτοιο
βαθµό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων της, χορηγείται
αντίγραφο αυτής, το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου. Για την έκδοση του
αντιγράφου απαιτείται η καταβολή των εκάστοτε προβλεπόµενων ποσών.
Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρµογή και στους κατόχους άδειας οδήγησης
από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή την
Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν, εφόσον ο κάτοχος της άδειας αποκτήσει την
κανονική του διαµονή στην Ελλάδα. Η έκδοση αντιγράφου στην περίπτωση
αυτή, πραγµατοποιείται αφού προσκοµιστεί επίσηµο έγγραφο του κράτους
έκδοσης της άδειας οδήγησης, µε το οποίο βεβαιώνεται η έκδοσή της, τα
αναγκαία στοιχεία της (κατηγορίες, χρόνος έκδοσης, διοικητική ισχύς κ.λπ.)
και ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους
έκδοσης για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 7
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Ανανέωση αδειών οδήγησης
1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνει
οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:
«α. Έχει την συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή
του µαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα, πριν από την ηµέρα
κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.» (8)
β. Πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και
διανοητικής ικανότητας του Παραρτήµατος III.
γ. Καταβάλει τα εκάστοτε προβλεπόµενα ποσά, τα πάγια τέλη χαρτοσήµου
και τις εισφορές υπέρ τρίτων.
2. Κατά την ανανέωση οποιασδήποτε κατηγορίας και εφόσον οι ελάχιστες
απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας του
Παραρτήµατος ΙΙΙ, οι οποίες απαιτούνται για τη συγκεκριµένη προς ανανέωση
8
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κατηγορία, καλύπτουν και άλλη κατηγορία της συγκεκριµένης άδειας,
επιτρέπεται η ταυτόχρονη ανανέωση και των καλυπτόµενων κατηγοριών,
χωρίς να έχει λήξει η ισχύς τους.
Ως έναρξη της ισχύος οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, η οποία
ανανεώθηκε, θεωρείται η ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των
δικαιολογητικών ανανέωσης, εφόσον ο ενδιαφερόµενος πληροί τις ελάχιστες
απαιτούµενες προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙΙ, για τη συγκεκριµένη ή τις
συγκεκριµένες κατηγορίες.
3. Άδειες οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Νορβηγία ή την Ισλανδία ή το
Λιχτενστάιν και έχει λήξει η ισχύς τους, ανανεώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 8
(άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Αµοιβαία αναγνώριση και Ανταλλαγή αδειών οδήγησης
«1. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας
άδειας οδήγησης του παρόντος διατάγµατος.» (9)
2. Άδεια οδήγησης, η οποία εκδόθηκε από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν,
ανταλλάσσεται µε ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς
εξέταση ιατρική, θεωρητική και προσόντων και συµπεριφοράς,
επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 9, εφόσον:
α. δεν έχει λήξει η ισχύς της προς ανταλλαγή, κατηγορίας, επιφυλασσοµένων
των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5,
«β. ο κάτοχος της άδειας οδήγησης έχει την συνήθη διαµονή στην Ελλάδα ή
την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες στην
Ελλάδα, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.»
(10)
«γ. έχει συµπληρώσει την απαιτούµενη, για κάθε κατηγορία, ηλικία, ως εξής:
γα) Των 16 ετών για την κατηγορία ΑΜ
γβ) Των 16 ετών για την κατηγορία Α1
γγ) Των 18 ετών για την κατηγορία Α2
γδ) Των 24 ετών για µοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόµενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί
διετία, η απαιτούµενη ηλικία µειώνεται στα 20 έτη.
γε) Των 21 ετών για µηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15 kW της
κατηγορίας Α.
γστ) Των 16 ετών για την κατηγορία Β1
γζ) Των 18 ετών για τις κατηγορίες Β, ΒΕ, C1 και C1E
γη) Των 21 ετών για τις κατηγορίες C, CE, D1 και D1E
γθ) Των 24 ετών για τις κατηγορίες D και DE

9

Αντικατάσταση παραγράφου 1 µε την παρ. 6 του άρθρου τρίτου ν.4383/2016 (Α΄72)
Αντικατάσταση περίπτωσης β µε την παρ. 7 του άρθρου τρίτου ν.4383/2016 (Α΄72)
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Οι παραπάνω απαιτούµενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CE µειώνονται στα
18 έτη και για τις κατηγορίες D και DE στα 21 έτη σύµφωνα µε τις διατάξεις
χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς
των κατηγοριών αυτών.» (11)
δ. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή των κρατών της παρ. 1.
«Κατά την ανταλλαγή, ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης δεν
υποχρεούται, από τη δηµοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, να
καταβάλει πάγια τέλη χαρτοσήµου και εισφορές υπέρ τρίτων. Τα τέλη αυτά και
οι εισφορές καταβάλλονται κατά την ανανέωση της ελληνικής άδειας
οδήγησης.» (12)
Η άδεια οδήγησης της αλλοδαπής επιστρέφεται στην υπηρεσία έκδοσής της,
παρέχοντας τις δέουσες διευκρινίσεις. (13)
3. Η αρµόδια για την ανταλλαγή υπηρεσία προβαίνει στον αναγκαίο έλεγχο,
προκειµένου να διαπιστώσει ότι πράγµατι ισχύει η κατηγορία της άδειας, της
οποίας ζητείται η ανταλλαγή. Στο έντυπο της ελληνικής άδειας οδήγησης
αναγράφονται οι απαιτούµενοι κωδικοί αριθµοί, όπως αυτοί ορίζονται στο
Παράρτηµα I. Κατά τα λοιπά, για την ανταλλαγή των αδειών οδήγησης,
ισχύουν οι προϋποθέσεις του διατάγµατος αυτού.
«4. Η µετατροπή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός της Ε.Ε.,
καταγράφεται στην άδεια οδήγησης του Παραρτήµατος I του παρόντος, καθώς
και σε κάθε ανανέωση ή αντικατάσταση της.» (14)
Άρθρο 9
(άρθρο 11 παρ. 2 & 4 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Κωλύµατα
1. Ο κάτοχος άδειας οδήγησης, που έχει εκδοθεί από κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν, ο οποίος
βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια υπόκειται σε όλες τις ποινικές και
αστυνοµικές διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων και
των διατάξεων που αφορούν τον περιορισµό, την αναστολή ισχύος, την
αφαίρεση ή ακύρωση του δικαιώµατος οδήγησης.
«Για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή του περιορισµού ή της αναστολής ισχύος ή
της αφαίρεσης ή της ακύρωσης του δικαιώµατος οδήγησης, επιτρέπεται η
ανταλλαγή της αλλοδαπής άδειας σε ελληνική, εφόσον έχει την κανονική
διαµονή του στην Ελλάδα, προκειµένου να υλοποιηθούν οι περιορισµοί αυτοί.»
(15)
2. Άδεια οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή τη Νορβηγία, ή την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν, δεν ισχύει στην
Ελλάδα, ούτε ανταλλάσσεται σε ελληνική, εάν εν τω µεταξύ:
α. η άδεια αυτή έχει ανακληθεί από το κράτος έκδοσής της, ή
β. στον κάτοχο της άδειας έχει εφαρµοσθεί ένα από τα µέτρα της παρ. 1, από
το κράτος έκδοσης της άδειας οδήγησης.

Αντικατάσταση περίπτωσης γ µε την παρ. 8 του άρθρου τρίτου ν.4383/2016 (Α΄72)
Αντικατάσταση εδαφίου µε την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν.4155/2013 (Α’ 120)
13 Προσθήκη φράσης µε την παρ. 9 του άρθρου τρίτου ν.4383/2016 (Α΄72)
14 Προσθήκη παραγράφου 4 µε την παρ. 10 του άρθρου τρίτου ν.4383/2016 (Α΄72)
15 Αντικατάσταση εδαφίου µε την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν.4155/2013 (Α’ 120)
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Άρθρο 10
(άρθρο 1 παρ1 & άρθρο 3 παρ. 3 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Άδεια οδήγησης
1. Η άδεια οδήγησης εκδίδεται σύµφωνα µε το κοινοτικό υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Ι.
2. Κάθε άδεια οδήγησης, η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του
παρόντος διατάγµατος, αποσύρεται από την κυκλοφορία το αργότερο έως τις
19-01-2033.
Άρθρο 11
Προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας
1. Οι ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής
ικανότητας των υποψηφίων οδηγών και των οδηγών καθορίζονται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ.
«2. Η πλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών της παραγράφου 1
διαπιστώνεται από τους γιατρούς των ειδικοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙΙ, κατά
περίπτωση.» (16)
«3. Σε περίπτωση µείωσης της σωµατικής ή διανοητικής ικανότητας για
οδήγηση, ο κάτοχος της άδειας οδήγησης υποχρεούται σε ιατρική εξέταση. Για
το σκοπό αυτό, αφαιρείται η άδεια οδήγησης από την αρµόδια υπηρεσία και ο
κάτοχός της παραπέµπεται σε Ιατρική Εξέταση για τη διαπίστωση πλήρωσης
των ελάχιστων απαιτούµενων προδιαγραφών του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Εφόσον ο
ενδιαφερόµενος κριθεί:
α. «ΙΚΑΝΟΣ», του επιστρέφεται η άδεια οδήγησης ή, εφόσον είναι απαραίτητη
η αναγραφή τυχόν απαιτούµενων περιορισµών, χορηγείται νέο έντυπο.
β. «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ», δεν µπορεί να εξεταστεί εκ νέου αν δεν παρέλθει χρονικό
διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία εξέτασης του. Εφόσον παρέλθει
χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της πρώτης εξέτασης
που κρίθηκε µη ικανός, χωρίς εντωµεταξύ ο ενδιαφερόµενος να ανακτήσει τις
ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙΙ, η άδεια
αφαιρείται οριστικά και ακυρώνεται µε απόφαση της οικείας Υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών.» (17)
4. Η διαδικασία της παραγράφου 3 εφαρµόζεται και στην περίπτωση
παραποµπής σε ιατρική εξέταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει.
Άρθρο 12
Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών
1. Οι υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, προκειµένου να λάβουν µέρος σε εξετάσεις
για χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης υποχρεούνται,
προηγουµένως, να έχουν πραγµατοποιήσει έναν ελάχιστο αριθµό µαθηµάτων
θεωρητικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης προσόντων και συµπεριφοράς.

16
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Η θεωρητική εκπαίδευση και η εκπαίδευση προσόντων και συµπεριφοράς
πραγµατοποιούνται στα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων
Οδηγών και στις Σχολές Οδηγών αντίστοιχα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται
στη θεωρητική εκπαίδευση και οι δοκιµασίες για την εκπαίδευση προσόντων
και συµπεριφοράς καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ, ανάλογα µε την κατηγορία
της άδειας οδήγησης στην οποία πρόκειται να εξετασθεί ο ενδιαφερόµενος.
2. Ο αριθµός των ελάχιστων µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και
εκπαίδευσης προσόντων και συµπεριφοράς, για κάθε κατηγορία άδειας
οδήγησης, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παραγράφου 1, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων όπως προβλέπεται από την παράγραφο
5β του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28).
3. Η εκπαίδευση και η εξέταση του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού στις
δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς, πραγµατοποιείται σε εκπαιδευτικό
όχηµα της συγκεκριµένης κατηγορίας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Παραρτήµατος ΙΙ, µε την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Η
παρουσία εκπαιδευτή δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση που η δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιείται εντός κλειστού χώρου
(πίστα) για την εκτέλεση ειδικών δοκιµασιών. Κάθε αναγκαία διαδικαστική
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων όπως
προβλέπεται από την παρ. 5β του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28).
4. Εάν λόγω σωµατικής αναπηρίας ή προβληµάτων υγείας του υποψηφίου, η
οδήγηση επιτρέπεται µόνο για ορισµένους τύπους οχηµάτων ή για ειδικά
προσαρµοσµένα ή διασκευασµένα οχήµατα, η εκπαίδευση και η εξέταση του
ενδιαφεροµένου πραγµατοποιείται σε εκπαιδευτικό όχηµα ίδιου τύπου ή µε τις
ίδιες προσαρµογές ή διασκευές µε αυτό που πρόκειται να οδηγήσει. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευτικό όχηµα, επιτρέπεται η
εκπαίδευση και εξέταση του ενδιαφεροµένου µε το όχηµα το οποίο πρόκειται
να οδηγεί (παρ. 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2006/126).
5. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσης ή της εξέτασης, η ευθύνη βαρύνει τον παριστάµενο
εκπαιδευτή, εκτός της περίπτωσης που η εξέταση πραγµατοποιείται σε
κλειστούς χώρους (πίστες) χωρίς την ενεργό συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις
περί υπαιτιότητας διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. ∆εν αποκλείεται όµως η
ευθύνη του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, εφόσον, κατά τις παραπάνω
διατάξεις, υφίσταται τέτοια ευθύνη.
«Άρθρο 13» (18)
Άρθρο 14
(άρθρο 5 παρ.1 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Κωδικοί αριθµοί
Οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται στον κάτοχο άδειας οδήγησης, να
οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα, οι τυχόν ιατρικοί και διοικητικοί περιορισµοί,
18
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15

ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
καθώς και οι τυχόν διασκευές του οχήµατος που επιτρέπεται να οδηγεί,
αναγράφονται στην άδεια οδήγησης, µε την µορφή κωδικών αριθµών, όπως
αυτοί, περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι.
Άρθρο 15
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Προσόντα εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών
1. Οι υπάλληλοι - εξεταστές προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων
οδηγών, ή οδηγών, πρέπει αποδεδειγµένα να πληρούν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τις γενικές προϋποθέσεις, που
προβλέπονται στο Παράρτηµα IV. Επιπλέον, υπόκεινται στις διαδικασίες
ποιοτικού ελέγχου και διαρκούς επιµόρφωσης του ιδίου Παραρτήµατος.
2. Όσοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1, βάσει
προγενέστερων διατάξεων, επιτρέπεται να ασκούν το έργο αυτό και µετά τις
18/1/2013, εφόσον υπόκεινται σε διαδικασίες ποιοτικού έλεγχου και τακτικής
επιµόρφωσης, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες της παρ. 4 του παραρτήµατος IV
του παρόντος.
3. Ειδικότερες προϋποθέσεις, όροι και εξαιρέσεις για τη συµµετοχή
υπαλλήλων στο έργο της θεωρητικής εξέτασης και της εξέτασης προσόντων
και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων όπως
προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57).
Άρθρο 16
Αρµοδιότητες
1. Αρµόδια υπηρεσία για την ανανέωση άδειας οδήγησης είναι κάθε
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών περιφέρειας της Χώρας, υπό την
προϋπόθεση ιατρικής εξέτασης του ενδιαφερόµενου από ιατρούς συµβεβληµένους µε την προαναφερόµενη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου
καταθέτει την αίτηση.
Αρµόδια υπηρεσία για την ανάκληση κατηγορίας άδειας οδήγησης, η
οποία χορηγήθηκε καθ’ υπέρβαση των κείµενων διατάξεων, είναι η Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία χορήγησε τη συγκεκριµένη άδεια.
Αρµόδια υπηρεσία για τον έλεγχο γνησιότητας της άδειας οδήγησης είναι
η ∆ιεύθυνση χορήγησης της πιο πρόσφατης χρονικά κατηγορίας.
Αρµόδια υπηρεσία για την εκτέλεση αποφάσεων αφαίρεσης ή ανάκλησης
άδειας οδήγησης είναι η Ελληνική Αστυνοµία.
Αρµόδια υπηρεσία για οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη σχετική µε
την άδεια οδήγησης όπως χορήγηση, ανταλλαγή, µετατροπή,
επέκταση, έκδοση της άδειας οδήγησης και, αντιγράφου αυτής, για την
αφαίρεση ή / και ακύρωση του εντύπου της άδειας οδήγησης και την
παραποµπή του ενδιαφερόµενου σε ιατρική εξέταση, είναι η ∆ιεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην περιοχή της οποίας έχει την κατοικία του
ο ενδιαφερόµενος.
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2. Εάν ο ενδιαφερόµενος κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας οδήγησης και
πριν ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούµενων εξετάσεων, αλλάξει τόπο
κατοικίας, σε περιοχή εκτός της αρµοδιότητας της Υπηρεσίας κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών, ο σχετικός φάκελος µεταφέρεται στην
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιοχής της νέας κατοικίας
του. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία χορήγησης συνεχίζεται από τη νέα
αυτή Υπηρεσία.
3. Κατά τα λοιπά, για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις
του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 17
Κυρώσεις
«1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
διατάγµατος αυτού, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 1 µέχρι 6 µήνες.» (19)
«2. Αυτός που υπογράφει και σφραγίζει πιστοποιητικό υγείας υποψηφίου
οδηγού ή οδηγού, µε τη σφραγίδα γιατρού, ενώ δεν έχει την αρµοδιότητα αυτή,
τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.» (20)
Αν οι πράξεις αυτές πραγµατοποιούνται από υπάλληλο ή ιδιοκτήτη σχολής
οδηγών, τότε, παράλληλα και ανεξάρτητα µε τις ποινικές κυρώσεις, αφαιρείται
οριστικά η άδεια του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, όλων των ιδιοκτητών
της συγκεκριµένης σχολής µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, κατά
περίπτωση.
3. Υποψήφιος οδηγός ή οδηγός που κάνει χρήση πιστοποιητικού υγείας της
παρ. 2, τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.
«4. Γιατρός ο οποίος χορηγεί πιστοποιητικό υγείας µε την ένδειξη «ΙΚΑΝΟΣ»,
ενώ ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες
προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήµατος ΙΙΙ,
τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 217 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα και
ανεξάρτητα από την ποινή αυτή, καταγγέλλεται, από την αρµόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών, η σύµβασή του. Ο συγκεκριµένος γιατρός δεν
δικαιούται πλέον να συµβληθεί µε καµία Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών για διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και
οδηγών.» (21)
«5. Η σύµβαση γιατρού για τη διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων
οδηγών και οδηγών, ο οποίος αρνείται την παροχή υπηρεσιών ή απαιτεί τη
λήψη πρόσθετης ιατρικής αµοιβής, καταγγέλλεται από την αρµόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποκλείεται δε η σύναψη νέας συµβάσεως από
αυτόν πριν την παρέλευση ενός έτους από την καταγγελία.» (22)

Αντικατάσταση παραγράφου µε την παρ. 7 του άρθρου 50 του ν. 4155/2013 (Α΄120)
Αντικατάσταση εδαφίου µε την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4413/2016 (Α΄148)
21 Αντικατάσταση παραγράφου µε την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4413/2016 (Α΄148)
22 Αντικατάσταση παραγράφου µε την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4413/2016 (Α΄148)
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Άρθρο 18
Αντιστοιχία
1. Η αντιστοιχία µεταξύ κατηγοριών ή υποκατηγοριών άδειας οδήγησης, οι
οποίες χορηγήθηκαν µε προγενέστερες, του παρόντος, διατάξεις και
κατηγοριών που ορίζονται µε το διάταγµα αυτό, καθορίζεται µε βάση τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των οχηµάτων τα οποία επιτρέπεται να οδηγούνται
από τον κάτοχο συγκεκριµένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδειας οδήγησης
και την ηλικία των κατόχων, ως εξής:
Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύµφωνα µε την
Οδηγία 80/1263/ΕΟΚ ή
προγενέστερες διατάξεις

Κατηγορίες αδειών οδήγησης σύµφωνα µε την
Οδηγία 2006/126/ΕΚ

Α

A

Β

Β

Γ

C

∆

D

Ε

ΒΕ, CE, DE

Α1 ή Α µε κωδικό 72

A1

Α σταδιακής πρόσβασης

Α2

A

A

Β1 ή Β µε κωδικό 73

Β1

Β

Β

Γ1 ή Γ µε κωδικό 74

C1

Γ

C

∆1 ή ∆ µε κωδικό 75

D1

∆

D

Β+Ε

ΒΕ

Γ1+Ε ή Γ+Ε µε κωδικό 76

C1E

Γ+Ε

CE

∆1+Ε ή ∆+Ε µε κωδικό 77

D1E

∆+Ε

DE

2. Άδειες οδήγησης µοτοποδηλάτου, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις
Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, αντιστοιχούν στην κατηγορία
ΑΜ του παρόντος διατάγµατος. Αυτού του είδους οι άδειες οδήγησης, εντός
διετίας από τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγµατος, πρέπει να κατατεθούν
στις αρµόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών προς αντικατάσταση
µε το νέο έντυπο µε την υποβολή µόνο του παράβολου της εκτύπωσής του.
Μετά την λήξη της προθεσµίας αυτής τα έντυπα των αδειών οδήγησης
µοτοποδηλάτων που έχουν εκδοθεί µέχρι 18-1-2013 από τις Υπηρεσίες
Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνοµίας παύουν να ισχύουν. Όσοι οδηγούν µε
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τέτοιου είδους άδεια οδήγησης τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ενδιαφερόµενος ο οποίος υποβάλλει αίτηση και δικαιολογητικά για
χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης και δεν ολοκληρώσει
µε επιτυχία τις απαιτούµενες εξετάσεις µέχρι και τις 18-1-2013, υπάγεται
πλέον στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος περί χορήγησης αδειών
οδήγησης. Οι απαιτούµενες εξετάσεις θεωρούνται περατωθείσες µε την
επιτυχία του υποψηφίου οδηγού στην πρακτική εξέταση και την έκδοση
σχετικού Πρακτικού Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών.
Τα ποσά που υποχρεούνται να καταβάλουν οι παραπάνω ενδιαφερόµενοι
είναι αυτά που ορίζουν οι οικείες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν, κατά το χρόνο
υποχρέωσης καταβολής κάθε συγκεκριµένου ποσού.
2. Άδειες οδήγησης οι οποίες χορηγήθηκαν µε προγενέστερες, της 19-1-2013,
διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν µε τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις
οποίες χορηγήθηκαν, µέχρι τη λήξη της ισχύος τους µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 10 και της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του
παρόντος διατάγµατος. Μετά τη λήξη της ισχύος τους, οι άδειες αυτές
ανανεώνονται µε τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 20
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από τις 19/1/2013 καταργούνται:
α. οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) και των, σε
εκτέλεση της παραγράφου αυτής εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.
β. οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40).
γ. οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40).
δ. οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268).
ε. το Π.∆. 19/1995 (Α΄15) στο σύνολό του, καθώς και των Παραρτηµάτων του,
όπως ισχύει
στ. τις Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 (Β΄ 1541) και 29240/ 3729/2010 (Β΄ 1409)
ζ. κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος ή
ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από αυτές.
2. Από τις 10-9-2014 καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν.3446/2006 (Α΄49) και των, σε εκτέλεση της παραγράφου αυτής, εκδοθεισών
κανονιστικών πράξεων.
3. Μέχρι την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος προβλεπόµενων
κανονιστικών πράξεων, εξακολουθούν να ισχύουν, κατά το µέρος που δεν
αντιτίθενται στο παρόν, οι υφιστάµενες κανονιστικές πράξεις που ρυθµίζουν
τα αντίστοιχα θέµατα.
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Άρθρο 21
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του διατάγµατος αυτού, τα
συνηµµένα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI.
«Άρθρο 21Α
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Αµοιβαία Συνδροµή
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων θεσπίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οι
διαδικασίες για την εφαρµογή του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης µε
σκοπό την εξασφάλιση της εποπτείας και του ελέγχου κάθε κατηγορίας που
χορηγείται, ανταλλάσσεται, αντικαθίσταται, ανανεώνεται ή αφαιρείται και
καθορίζονται προϋποθέσεις ενηµέρωσης των αλλοδαπών Αρχών.» (23)

23

Προσθήκη άρθρου µε την παρ. 8 του άρθρου 50 του ν. 4155/2013 (Α΄120)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της κάρτας του υποδείγµατος άδειας οδήγησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 7810 και ISO
7816-1.
Η κάρτα κατασκευάζεται από πολυανθρακικό.
Οι µέθοδοι επαλήθευσης των χαρακτηριστικών των αδειών οδήγησης οι
οποίες έχουν σκοπό να διασφαλίσουν τη συµφωνία τους µε τα διεθνή
πρότυπα, είναι σύµφωνες µε το πρότυπο ISO 10373.
2. Υλική ασφάλεια των αδειών οδήγησης:
Οι κίνδυνοι κατά της υλικής ασφάλειας των αδειών οδήγησης είναι οι εξής:
κατασκευή πλαστών καρτών: δηµιουργία νέου αντικειµένου µε µεγάλη
οµοιότητα προς το έγγραφο, είτε µε κατασκευή εξ υπαρχής είτε µε την
αντιγραφή γνησίου εγγράφου·
υλική αλλοίωση: αλλαγή της ιδιότητας ενός γνησίου εγγράφου, π.χ. µε
µετατροπή ορισµένων στοιχείων που είναι τυπωµένα στο έγγραφο.
Η εν γένει ασφάλεια παρέχεται από το συνολικό σύστηµα, το οποίο
αποτελείται από τη διαδικασία εφαρµογής, τη διαβίβαση στοιχείων, το υλικό
του κυρίως σώµατος της κάρτας, την τεχνική εκτύπωσης, µια ελάχιστη δέσµη
διαφόρων χαρακτηριστικών ασφαλείας και τη διαδικασία εξατοµίκευσης.
α) Το υλικό που χρησιµοποιείται για τις άδειες οδήγησης ασφαλίζεται κατά της
παραχάραξης µε τη χρησιµοποίηση των εξής τεχνικών (υποχρεωτικά
χαρακτηριστικά ασφαλείας):
το κυρίως σώµα των καρτών δεν αντιδρά στις υπεριώδεις·
σχέδιο ασφαλείας του φόντου, προορισµένο να ανθίσταται στην
παραποίηση µε σάρωση, εκτύπωση ή αντιγραφή, και για το οποίο
χρησιµοποιείται η εκτύπωση µε ιριδισµό µε πολύχρωµες µελάνες
ασφαλείας και µε θετική και αρνητική εκτύπωση των συµπλεκτών
κυµατοειδών γραµµών. Το σχέδιο δεν πρέπει να συντίθεται από τα βασικά
χρώµατα (CMYK), πρέπει να περιέχει περίπλοκες γραφικές παραστάσεις
σε δύο τουλάχιστον ειδικούς χρωµατισµούς και να περιλαµβάνει
µικροσκοπική γραφή·
µεταβλητά οπτικά στοιχεία που παρέχουν επαρκή προστασία κατά της
αντιγραφής και αλλοίωσης της φωτογραφίας·
εγχάρακτο µέσω λέιζερ·
στο πεδίο της φωτογραφίας, το σχέδιο ασφαλείας του φόντου και η
φωτογραφία θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται τουλάχιστον εντός του
περιθωρίου του (φθίνον σχέδιο).
β) Επί πλέον, το υλικό που χρησιµοποιείται για τις άδειες οδήγησης πρέπει να
ασφαλίζεται κατά της παραχάραξης µε τη χρησιµοποίηση τριών τουλάχιστον
από τις κάτωθι τεχνικές (πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας):
µελάνες µεταβλητών χρωµάτων*,
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θερµοχρωµατική µελάνη*,
ειδικά ολογραφήµατα*,
µεταβλητές παραστάσεις λέιζερ*,
µελάνη µε υπεριώδη φθορισµό, ορατή και διαφανή,
ιριδίζουσα εκτύπωση,
ψηφιακό υδατόσηµο στο φόντο,
υπέρυθρα ή φωσφορίζοντα χρωστικά,
απτά χαρακτηριστικά, σύµβολα ή σχέδια*.
γ) Επιτρέπεται η καθιέρωση πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Πρέπει
να προτιµώνται, ιδίως, οι τεχνικές που επισηµαίνονται µε αστερίσκο.
3. Η άδεια αποτελείται από δύο όψεις:
Η σελίδα 1 περιλαµβάνει:
α) τις λέξεις «Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ» οι οποίες εκτυπώνονται µε έντονα
γράµµατα στη ελληνική γλώσσα .
β) τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
γ) το διακριτικό σήµα της Ελλάδας - “GR“, τυπωµένο αρνητικά µέσα σε ένα
µπλε παραλληλόγραµµο και περιβαλλόµενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια· τα
διακριτικά σήµατα των υπολοίπων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που δεν αναγράφονται στην ελληνική άδεια οδήγησης, είναι τα ακόλουθα:
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B:

Βέλγιο

BG:

Βουλγαρία

CZ:

Τσεχική ∆ηµοκρατία

DK:

∆ανία

D:

Γερµανία

EST:

Εσθονία

GR:

Ελλάδα

E:

Ισπανία

F:

Γαλλία

HR :

Κροατία (24)

IRL:

Ιρλανδία

I:

Ιταλία

CY:

Κύπρος

LV:

Λετονία

Προσθήκη µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
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LT:

Λιθουανία

L:

Λουξεµβούργο

H:

Ουγγαρία

M:

Μάλτα

NL:

Κάτω Χώρες

A:

Αυστρία

PL:

Πολωνία

P:

Πορτογαλία

RO:

Ρουµανία

SLO:

Σλοβενία

SK:

Σλοβακία

FIN:

Φινλανδία

S:

Σουηδία

UK:

Ηνωµένο Βασίλειο

δ) τις πληροφορίες που αφορούν την εκδιδόµενη άδεια, οι οποίες
απαριθµούνται ως εξής:
1. επώνυµο του κατόχου (µε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες),
2. όνοµα του κατόχου (µε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες),
3. ηµεροµηνία και τόπος γέννησης του κατόχου,
4. α) ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας (η ηµεροµηνία αρχικής χορήγησης ή η
ηµεροµηνία ανανέωσης του δικαιώµατος, κατά περίπτωση),
β) ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της άδειας (η ηµεροµηνία λήξης της
κατηγορίας µε τη µεγαλύτερη διάρκεια),
γ) εκδούσα αρχή,
δ) Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του κατόχου,
5. αριθµό της άδειας,
6. φωτογραφία του κατόχου,
7. υπογραφή του κατόχου,
8. διεύθυνση κατοικίας (δεν αναγράφεται στην ελληνική άδεια οδήγησης),
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9. κατηγορίες οχηµάτων, που έχει δικαίωµα να οδηγεί ο κάτοχος της άδειας.
ε) την ένδειξη «υπόδειγµα άδειας οδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στην
ελληνική γλώσσα και την ένδειξη «άδεια οδήγησης» στις άλλες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ροζ χρώµα, ώστε να αποτελεί το φόντο της άδειας:
Cвидетелство 3a упрaвление нa MΠC
Permiso de Conducción
Ridicský prûkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadúnas Tiomána
«Vozacka dozvola» (25)
Patente di guida
Vadîtâja apliecîba
Vairuotojo pažymèjimas
Vezetoi engedély
Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Permis de conducere
Vodicský preukaz

25
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Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort
στ) χρώµατα αναφοράς:
- Μπλε: Pantone Reflex blue·
- Κίτρινο: Pantone Yellow.
ζ) ειδικό χώρο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί, ενδεχοµένως,
µικροεπεξεργαστής ή άλλος αντίστοιχος µηχανογραφικός µηχανισµός, ο
οποίος δεν επιτρέπεται να περιέχει δεδοµένα επιπλέον των αναγραφοµένων
στην άδεια.
Η σελίδα 2 περιλαµβάνει:
α) 9. τις κατηγορίες οχηµάτων που έχει δικαίωµα να οδηγεί ο κάτοχος της
άδειας ·
10. την ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης για κάθε κατηγορία (η ηµεροµηνία αυτή
πρέπει να επαναλαµβάνεται στη νέα άδεια κάθε φορά που αυτή
αντικαθίσταται ή αλλάζεται)· κάθε πεδίο της ηµεροµηνίας συµπληρώνεται µε
δύο ψηφία και µε την εξής ακολουθία: ηµέρα.µήνας.έτος (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕ).
11. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος για κάθε κατηγορία· κάθε πεδίο της
ηµεροµηνίας συµπληρώνεται µε δύο ψηφία και µε την εξής ακολουθία: ηµέρα.
µήνας.έτος (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕ).
12. τις πιθανές πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις σε κωδικοποιηµένη
µορφή για κάθε σχετική κατηγορία. Οι κωδικοί έχουν ως εξής: - κωδικοί 01
έως 99: εναρµονισµένοι κωδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο∆ΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)
01. ∆ιόρθωση ή/και προστασία της όρασης
01.01 Γυαλιά
01.02 Φακός(-οί) επαφής
01.03 Προστατευτικά γυαλιά
01.04 Αδιαφανής φακός
01.05 Κάλυπτρο µατιού
01.06 Γυαλιά ή φακοί επαφής
02. Ακουστική συσκευή / επικοινωνιακό βοήθηµα
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02.01 Ακουστική συσκευή για ένα αυτί
02.02 Ακουστική συσκευή και για τα δύο αυτιά
03. Κινητική πρόθεση / νάρθηκας άκρων
03.01 Κινητική πρόθεση / νάρθηκας άνω άκρου
03.02 Κινητική πρόθεση / νάρθηκας κάτω άκρου
05. Περιορισµένη χρήση (υποχρεωτική χρήση υποκωδικού, οδήγηση
υπό περιορισµούς για ιατρικούς λόγους)
05.01 Οδήγηση µόνον την ηµέρα (π.χ: µία ώρα µετά την ανατολή και µία ώρα
πριν τη δύση του ηλίου)
05.02 Οδήγηση µόνον εντός ακτίνας… km από τον τόπο κατοικίας του
κατόχου της αδείας ή µόνον εντός της πόλης / περιφέρειας
05.03 Οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες
05.04 Οδήγηση µε ταχύτητα έως… km/h
05.05 Οδήγηση επιτρεπόµενη µόνον συνοδεία κατόχου αδείας οδήγησης
05.06 Χωρίς ρυµουλκούµενο
05.07 Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδροµο
05.08 Απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευµατωδών
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
10. Τροποποιηµένο κιβώτιο ταχυτήτων
10.01 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
10.02 Ισχύει µόνο για οχήµατα χωρίς ποδωστήριο συµπλέκτη (ή χειροµοχλό
για τις κατηγορίες AM, A1, Α2, A)
10.03 Ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων
10.04 Προσαρµοσµένος µοχλός αλλαγής ταχυτήτων
10.05 Χωρίς βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων
15. Τροποποιηµένος συµπλέκτης
15.01 Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο συµπλέκτη
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15.02 Χειροκίνητος συµπλέκτης
15.03 Αυτόµατος συµπλέκτης
15.04 Εµπρόσθιο / πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου συµπλέκτη /
αποσπασµένο ποδόπληκτρο συµπλέκτη
20. Τροποποιηµένα συστήµατα πέδησης
20.01 Τροποποιηµένο ποδόπληκτρο πέδησης
20.02 Πεπλατυµένο ποδόπληκτρο πέδησης
20.03 Ποδόπληκτρο πέδησης κατάλληλο για το αριστερό πόδι
20.04 Ποδόπληκτρο πέδησης µε υποδοχή υποδήµατος
20.05 Ποδόπληκτρο πέδησης µεταβλητής κλίσης
20.06 Χειροκίνητη (προσαρµοσµένη) πέδηση πορείας
20.07 Μέγιστη χρήση ενισχυµένης πέδησης πορείας
20.08 Μέγιστη χρήση πέδησης έκτακτης ανάγκης ενσωµατωµένης στην
πέδηση πορείας
20.09 Προσαρµοσµένη πέδηση στάθµευσης
20.10 Ηλεκτρική πέδηση στάθµευσης
20.11 (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδηση στάθµευσης
20.12 Εµπρόσθιο / πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου πέδησης /
αποσπασµένο ποδόπληκτρο πέδησης
20.13 Χειρισµός πέδησης µε το γόνατο
20.14 Ηλεκτρική πέδηση πορείας
25. Τροποποιηµένα συστήµατα επιτάχυνσης
25.01 Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή
25.02 Ποδόπληκτρο επιταχυντή µε αποτύπωµα υποδήµατος
25.03 Ποδόπληκτρο επιταχυντή µεταβλητής κλίσης
25.04 Χειροκίνητος επιταχυντής
25.05 Επιταχυντής στο γόνατο
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25.06 Επιταχυντής µε σερβοµηχανισµό (ηλεκτρονικός, πνευµατικός, κ.λπ.)
25.07 Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά του ποδόπληκτρου πέδησης
25.08 Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά
25.09 Εµπρόσθιο / πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή /
αποσπασµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή
30. Τροποποιηµένα συνδυασµένα συστήµατα πέδησης και επιτάχυνσης
30.01 Παράλληλα ποδόπληκτρα
30.02 Ποδόπληκτρα στο ίδιο (ή σχεδόν το ίδιο) ύψος
30.03 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µεταβλητής κλίσης
30.04 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µεταβλητής κλίσης και µε
νάρθηκα
30.05 Πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή και πέδησης /
αποσπασµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή και πέδησης
30.06 Υπερυψωµένο δάπεδο
30.07 ∆ιαχωριστικό στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης
30.08 ∆ιαχωριστικό για νάρθηκα στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης
30.09 ∆ιαχωριστικό εµπρός από τα ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης
30.10 Υποστήριγµα πτέρνας / κνήµης
30.11 Ηλεκτρικός επιταχυντής και ηλεκτρική πέδηση
35. Τροποποιηµένα χειριστήρια (∆ιακόπτες φανών, εκτοξευτή ύδατος /
υαλοκαθαριστήρα, ηχητικό όργανο, δείκτες διεύθυνσης, κ.λπ.)
35.01 Χειριστήρια των οποίων η λειτουργία δεν έχει αρνητική επίπτωση στην
οδήγηση και τον χειρισµό
35.02 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των
εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κλπ)
35.03 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των
εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κλπ) µε το αριστερό χέρι
35.04 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των
εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κλπ) µε το δεξί χέρι
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35.05 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των
εξαρτηµάτων (κουµπί, περόνη, κλπ) και των συνδυασµένων µηχανισµών
επιταχυντή και πέδησης
40. Τροποποιηµένο σύστηµα διεύθυνσης
40.01 Τυποποιηµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης
40.02 Ενισχυµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης
40.03 Σύστηµα διεύθυνσης µε εφεδρικό σύστηµα
40.04 Επιµήκυνση κολώνας τιµονιού
40.05 Προσαρµοσµένο τιµόνι (φαρδύτερη ή / και παχύτερη διατοµή τιµονιού,
κ.λπ.)
40.06 Τιµόνι µεταβλητής κλίσης
40.07 Κατακόρυφο τιµόνι
40.08 Οριζόντιο τιµόνι
40.09 Οδήγηση µε το πόδι
40.10 Εναλλακτικό προσαρµοσµένο τιµόνι (χειριστήριο χειρός, κ.λπ.)
40.11 Κουµπί στο τιµόνι
40.12 Νάρθηκας χειρός στο τιµόνι
40.13 Με τενόδεση νάρθηκα
42. Τροποποιηµένα κάτοπτρα οδήγησης
42.01 Εξωτερικό (αριστερό ή δεξί) πλαϊνό κάτοπτρο
42.02 Εξωτερικό κάτοπτρο στο φτερό του αµαξώµατος
42.03 Πρόσθετο
κυκλοφορίας

εσωτερικό

κάτοπτρο

42.04 Πανοραµικό εσωτερικό κάτοπτρο
42.05 Κάτοπτρο νεκρού σηµείου
42.06 Ηλεκτρικά εξωτερικά κάτοπτρα
43. Τροποποιηµένο κάθισµα οδηγού
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43.01 Κάθισµα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει καλή ορατότητα και σε σωστή
απόσταση από το τιµόνι και το ποδόπληκτρο
43.02 Κάθισµα οδηγού προσαρµοσµένο στη σωµατική διαµόρφωση του
οδηγού
43.03 Κάθισµα οδηγού µε πλάγιο υποστήριγµα για περισσότερη ευστάθεια
43.04 Κάθισµα οδηγού µε βραχίονες
43.05 Επιµήκυνση της µετατόπισης του καθίσµατος του οδηγού κατά µήκος
43.06 Προσαρµογή της ζώνης ασφαλείας
43.07 Ζώνη ασφαλείας τύπου σαγής (4 σηµείων)
44. Τροποποιήσεις µοτοσικλετών (υποχρεωτική η χρήση υποκωδικού)
44.01 Με µία πέδη µόνο
44.02 (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη πέδη (εµπρόσθιος τροχός)
44.03 (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδη (πίσω τροχός)
44.04 (Προσαρµοσµένος) χειρισµός επιταχυντή
44.05 (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη µετάδοση της κίνησης και χειροκίνητος
συµπλέκτης
44.06 (Προσαρµοσµένα) κάτοπτρα οδήγησης
44.07 (Προσαρµοσµένα) χειριστήρια (δείκτες διεύθυνσης, λυχνία πέδησης,…)
44.08 Ύψος καθίσµατος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθήµενου, να
έχει ταυτόχρονα και τα δύο πόδια επί του οδοστρώµατος
45. Μοτοσικλέτα µε κάνιστρο (side-car) µόνο
«46. Τρίκυκλα µόνο» (26)
50. Ισχύει για ειδικό όχηµα / αριθµό πλαισίου (αναγνωριστικός αριθµός
οχήµατος, VIN)
51. Ισχύει για ειδικό όχηµα / πινακίδα κυκλοφορίας (αριθµός ταξινόµησης του
οχήµατος, VRN)
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ
70. Αλλαγή της αδείας αριθ.… που εκδόθηκε από… (διακριτικό σήµα ΕΕ /
ΟΗΕ για τρίτη χώρα· π. χ: 70.0123456789.NL)
71. Αντίγραφο της αδείας αριθ.… (∆ιακριτικό σήµα ΕΕ / ΟΗΕ για τρίτη χώρα·
π.χ: 71.987654321.HR)
«72.» (27)
«73. Ισχύει για τα οχήµατα της κατηγορίας Β µηχανοκίνητου τετράκυκλου
τύπου (Β1)» (28)
«74.», «75.», «76.» και «77.» (29)
78. Ισχύει µόνο για οχήµατα χωρίς ποδωστήριο συµπλέκτη (ή χειροµοχλό για
τις κατηγορίες AM, A1, Α2, A)
«79. […] Ισχύει για τα οχήµατα που πληρούν τις προδιαγραφές εντός
αγκύλης, για την εφαρµογή των άρθρων 18 και 19 του διατάγµατος
αυτού.
79.01 Ισχύει για δίτροχα οχήµατα µε ή χωρίς κάνιστρο.
79.02 Ισχύει για τα τρίτροχα ή ελαφρού τετράκυκλου τύπου οχήµατα της
κατηγορίας AM.
79.03 Ισχύει για τα τρίκυκλα.
79.04 Ισχύει για τα τρίκυκλα που είναι συνδυασµένα µε ρυµουλκούµενο
µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας έως 750 kg.
79.05 Μοτοσικλέτα της κατηγορίας A1 µε λόγο ισχύος/ βάρους άνω του 0,1
kW/kg.
79.06 Όχηµα της κατηγορίας BE, εφόσον η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του
ρυµουλκούµενου υπερβαίνει τα 3 500 kg» (30)
«80. Ισχύει για τους κατόχους άδειας οδήγησης οχήµατος µηχανοκίνητου
τρίκυκλου τύπου της κατηγορίας A, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 24ο
έτος ηλικίας.
81. Ισχύει για τους κατόχους άδειας οδήγησης οχήµατος δίτροχου τύπου
µοτοσικλέτας της κατηγορίας A, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 22ο έτος
ηλικίας». (31)
Απαλείφθηκε µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
Αντικαταστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
29 Απαλείφθηκαν µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
30 Αντικαταστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
31 Προστέθηκαν µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
27
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«90. Κωδικοί χρησιµοποιούµενοι σε συνδυασµό µε κωδικούς που ορίζουν
τροποποιήσεις του οχήµατος» (32)
90.01: προς τα αριστερά
90.02: προς τα δεξιά
90.03: αριστερά
90.04: δεξιά
90.05: χέρι
90.06: πόδι
90.07: χρησιµοποιήσιµο
95. Οδηγός, κάτοχος ΠΕΙ, ο οποίος ανταποκρίνεται στην υποχρέωση
επαγγελµατικής ικανότητας που αναφέρεται στο Π.∆. 74/2008 ( Οδηγία
2003/59/ΕΚ) µέχρι την ......... [π.χ. 95.(01.01.12]
«96. Οχήµατα της κατηγορίας B, που συνδυάζονται µε οποιοδήποτε
ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και
υπό τον όρο ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του συνδυασµού αυτού
υπερβαίνει τα 3.500 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg» (33)
«97. ∆εν επιτρέπεται να οδηγεί όχηµα της κατηγορίας C1 το οποίο εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των
οδικών µεταφορών.» (34)
Οι κωδικοί αριθµοί από 100 και άνω είναι εθνικοί αριθµοί, τίθενται στις
άδειες οδήγησης που χορηγούν ή µετατρέπουν οι ελληνικές υπηρεσίες
και ισχύουν µόνο επί ελληνικού εδάφους. Οι εθνικοί κωδικοί αριθµοί
είναι οι εξής:
103. Ο κάτοχος της άδειας είναι µονόφθαλµος
105. Ο κάτοχος της άδειας είναι κωφάλαλος
106. Υπάρχει περιορισµός στην επέκταση της άδειας σε κατηγορίες της
ΟΜΑ∆ΑΣ 2 για ιατρικούς λόγους.
«107.1 Υπάρχει χρονικός περιορισµός στη διοικητική ισχύ των κατηγοριών της
άδειας, για ιατρικούς λόγους από ιατρό πρωτοβάθµιας ιατρικής εξέτασης.

Προστέθηκαν µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
34 Προστέθηκε µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
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107.2 Υπάρχει χρονικός περιορισµός στη διοικητική ισχύ των κατηγοριών της
άδειας, για ιατρικούς λόγους από ∆.Ι.Ε.» (35)
110. Η άδεια προέρχεται από µετατροπή άδειας, η οποία χορηγήθηκε από
Στρατιωτική Υπηρεσία ή Υπηρεσία των Σωµάτων Ασφαλείας.
113. Η κατηγορία Β ισχύει και για οδήγηση Ε∆Χ αυτοκινήτου. Ο κωδικός
αυτός καταργείται από 19 Ιανουαρίου 2013.
114. ∆εν επιτρέπεται η οδήγηση λεωφορείων (κατηγορίες D1, DIE, D, DE) σε
ακτίνα µεγαλύτερη των 50 Km από την έδρα του οχήµατος. Ο κωδικός αυτός
καταργήθηκε από 10 Σεπτεµβρίου 2008 (π.δ.74/2008, άρθρο 12,
παράγραφος 2).
«Εφόσον, όµως, έχει τεθεί σε άδεια οδήγησης των παραπάνω κατηγοριών, οι
οποίες χορηγήθηκαν πριν από τις 10 Σεπτεµβρίου 2008, εξακολουθεί να µεταφέρεται σε κάθε έντυπο αδείας του Παραρτήµατος Ι του διατάγµατος αυτού, το
οποίο έντυπο εκδίδεται σε αντικατάσταση του παλαιού εντύπου, για
οποιονδήποτε λόγο, µέχρις ότου ο κάτοχος της άδειας αποκτήσει την
υπηρεσία των 12 µηνών οδήγησης οπότε και διαγράφεται ο συγκεκριµένος
κωδικός ή αποκτήσει Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
αρχικής επιµόρφωσης.» (36)
«116.1 Η άδεια χορηγείται µε περιορισµό του αριθµού των κατηγοριών
προηγούµενης άδειας, για λόγους συνταξιοδότησης.
116.2 Η άδεια χορηγείται µε περιορισµό του αριθµού των κατηγοριών
προηγούµενης άδειας, για ιατρικούς λόγους.» (37)
120. Απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας,
η οποία προϋποθέτει την κατοχή άδειας οδήγησης των κατηγοριών C, D, CE
και DE.
Ο κωδικός αυτός καταργείται από 10 Σεπτεµβρίου 2014 (Οδηγία
2003/59/ΕΚ).
«171», «271», «371» (38)
Όταν ένας κωδικός ισχύει για όλες τις κατηγορίες για τις οποίες
εκδίδεται η άδεια, εκτυπώνεται στην τελευταία γραµµή της σελίδας 2
(κάτω από τις στήλες 9, 10 και 11).
13. χώρος για την ενδεχόµενη αναγραφή των στοιχείων που απαιτούνται για
την διαχείριση της άδειας, στο πλαίσιο της εφαρµογής της παραγράφου 4,
στοιχείο α), του παρόντος Παραρτήµατος·

Αντικαταστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
Αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 50 του ν. 4155/2013 (Α’ 120)
37 Αντικαταστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
38 Απαλείφθηκαν µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) απόφαση
35
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14. χώρος για την ενδεχόµενη αναγραφή, των στοιχείων που απαιτούνται για
τη διαχείριση της ή αφορούν την οδική ασφάλεια (προαιρετικά). Στην
περίπτωση που το στοιχείο εµπίπτει σε στήλη καθοριζόµενη στο παρόν
παράρτηµα, πρέπει να προηγείται της αναγραφής του ο αριθµός της
αντίστοιχης στήλης. Στο χώρο αυτό µπορεί επίσης να αναγράφεται, µε τη
γραπτή συγκατάθεση του κατόχου, στοιχείο µη συνδεόµενο µε τη διαχείριση
της άδειας οδήγησης ή µε την οδική ασφάλεια· η προσθήκη του εν λόγω
στοιχείου (π.χ οµάδα αίµατος) δεν επηρεάζει τη χρήση του υποδείγµατος ως
άδειας οδήγησης (σηµείωση 14α),
β) επεξήγηση των κάτωθι αριθµηµένων σηµείων τα οποία περιλαµβάνονται
στις σελίδες 1 και 2 της άδειας : 1, 2, 3, 4(α), 4(β), 4(γ), 5, 10, 11 και 12.
γ) ειδικό χώρο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί, ενδεχοµένως,
µικροεπεξεργαστής ή άλλος αντίστοιχος µηχανογραφικός µηχανισµός
4. Ειδικές διατάξεις
α) Όταν ο κάτοχος άδειας οδήγησης την οποία έχει εκδώσει κράτος µέλος της
Ε.Ε. ή η Νορβηγία, ή η Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν, σύµφωνα µε το παρόν
Παράρτηµα, αποκτά κανονική διαµονή στην Ελλάδα, δύναται να
αναγράφονται στην άδεια οδήγησης τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
διαχείριση της, υπό την επιφύλαξη ότι αναγράφονται επίσης τα στοιχεία αυτά
στις άδειες που εκδίδονται στην Ελλάδα και ότι υπάρχει, ο απαιτούµενος, για
το σκοπό αυτό, χώρος.
β) Μετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή, µπορούν να προστίθενται
χρώµατα ή σηµάνσεις, όπως ραβδωτοί κωδικοί και εθνικά σύµβολα, υπό την
επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος Παραρτήµατος.
Στα πλαίσια της αµοιβαίας αναγνώρισης των αδειών, οι ραβδωτοί κωδικοί δεν
µπορούν να περιέχουν άλλες πληροφορίες εκτός από αυτές που
περιλαµβάνονται ήδη κατά αναγνώσιµο τρόπο στην άδεια οδήγησης ή είναι
απαραίτητες για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας.
γ) Οι πληροφορίες που περιέχουν η εµπρόσθια και η οπίσθια πλευρά της
κάρτας είναι οπτικά ευδιάκριτες και αναγράφονται µε χαρακτήρες ελάχιστου
µεγέθους 5 για τα σηµεία 9 έως 12 της οπίσθιας πλευράς
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Σελίδα 1

Σελίδα 2
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1. Επίθετο
2. Όνοµα
3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης
4α Ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας
4β ∆ιοικητική ηµεροµηνία λήξης
4γ Εκδούσα Αρχή
4δ. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
5. Αριθµός άδειας
9. Κατηγορία
10. Ηµεροµηνία έκδοσης κατηγορίας
11. Ηµεροµηνία λήξης κατηγορίας
12. Περιορισµοί
Στο έντυπο της άδειας οδήγησης επιτρέπεται η εισαγωγή υποστρώµατος
αποθήκευσης (µικροεπεξεργαστής), το οποίο περιλαµβάνει τα δεδοµένα της
άδειας οδήγησης, τα οποία ορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. Με απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Προστασίας του Πολίτη,
που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 3534/2007 (Α' 40), εγκρίνονται οι
τεχνικές προδιαγραφές του µικροεπεξεργαστή, όπως αυτές καθορίζονται από
την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το παραπάνω υπόδειγµα, ισχύει από 19-1-2013.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας οδήγησης
διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και προσόντα και επιδεικνύουν την
απαιτούµενη συµπεριφορά στην οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος,
υπόκεινται σε εξετάσεις. Οι εξετάσεις προς το σκοπό αυτό συνίστανται σε:
θεωρητική εξέταση, και στη συνέχεια,
εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς.
Οι όροι υπό τους οποίους διεξάγονται οι εξετάσεις αυτές καθορίζονται
κατωτέρω. Οι λεπτοµέρειες διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων και των
εξετάσεων προσόντων και συµπεριφοράς καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
A. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
1. Μορφή
Η µορφή εξέτασης που επιλέγεται εξασφαλίζει ότι ο υποψήφιος έχει τις
απαιτούµενες γνώσεις των θεµάτων που αναφέρονται στα σηµεία 2, 3 και 4.
Κάθε υποψήφιος οδηγός µίας κατηγορίας οχήµατος, ο οποίος έχει επιτύχει
στη θεωρητική εξέταση για άδεια διαφορετικής κατηγορίας, µπορεί να
απαλλαγεί από τις κοινές διατάξεις που προβλέπονται στα σηµεία 2, 3 και 4.
2. Περιεχόµενο της θεωρητικής εξέτασης για όλες τις κατηγορίες
οχηµάτων
2.1. Τίθενται ερωτήσεις για καθένα από τα σηµεία που αναφέρονται στη
συνέχεια, το περιεχόµενο και η µορφή των οποίων ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων:
2.1.1. νοµικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας:
ιδίως όσον αφορά τις οδικές πινακίδες, τη σήµανση και τη σηµατοδότηση,
την προτεραιότητα κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας·
2.1.2. οδηγός:
βαθµός ετοιµότητας και στάση απέναντι στους άλλους χρήστες της οδού,
αντίληψη, κρίση και λήψη απόφασης, ειδικότερα χρόνος αντίδρασης,
καθώς και µεταβολές στην συµπεριφορά οδήγησης εξαιτίας της επίδρασης
οινοπνευµατωδών, ναρκωτικών και ιατρικών προϊόντων, διανοητική
κατάσταση και κόπωση·
2.1.3. οδός:
οι πλέον σηµαντικές αρχές για την τήρηση ασφαλούς απόστασης µεταξύ
των οχηµάτων, των αποστάσεων πέδησης και το κράτηµα επί της οδού
υπό ποικίλες καιρικές και οδικές συνθήκες,
παράγοντες κινδύνου κατά την οδήγηση σχετιζόµενη µε ποικίλες οδικές
συνθήκες, ιδίως όπως αυτές µεταβάλλονται αναλόγως των καιρικών
συνθηκών και του χρόνου εντός της ηµέρας ή της νύκτας,
χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων οδών και σχετικές απαιτήσεις
σύµφωνα µε τον νόµο·
ασφαλή οδήγηση µέσα σε οδικές σήραγγες
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2.1.4. άλλοι χρήστες οδού:
ειδικοί παράγοντες κινδύνου σχετιζόµενοι µε την έλλειψη πείρας των
άλλων χρηστών της οδού και των πλέον ευάλωτων κατηγοριών χρηστών
όπως είναι τα παιδιά, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα άτοµα µε µειωµένη
κινητικότητα,
ενδεχόµενοι κίνδυνοι στην κίνηση και την οδήγηση διαφόρων τύπων
οχηµάτων και κίνδυνοι εξαιτίας των διαφορετικών πεδίων ορατότητας των
οδηγών τους·
2.1.5. γενικοί κανόνες και ρυθµίσεις και άλλα θέµατα:
κανόνες σχετικά µε τα διοικητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη χρήση
οχηµάτων,
γενικοί κανόνες που προδιαγράφουν πώς πρέπει να συµπεριφερθεί ο
οδηγός σε περίπτωση ατυχήµατος (τοποθέτηση προειδοποιητικών διατάξεων
και ενεργοποίηση του συναγερµού) και τα µέτρα που µπορεί να λάβει για να
συνδράµει, εφόσον χρειάζεται, τα θύµατα τροχαίου ατυχήµατος,
παράγοντες ασφάλειας σχετικοί µε το όχηµα, το φορτίο και τα
µεταφερόµενα άτοµα
2.1.6. αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αποβίβαση από το όχηµα·
2.1.7. µηχανολογικές πτυχές που αφορούν την οδική ασφάλεια· οι υποψήφιοι
οδηγοί πρέπει να είναι ικανοί να ανιχνεύουν βλάβες, ιδίως στο σύστηµα
διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης, τα ελαστικά, τους δείκτες φώτων και στο
σύστηµα διεύθυνσης, τους ανακλαστήρες, τα κάτοπτρα, τους εκτοξευτήρες
ύδατος και τους υαλοκαθαριστήρες, το σύστηµα εξάτµισης, τις ζώνες
ασφαλείας και το ηχητικό όργανο·
2.1.8. εξοπλισµός ασφαλείας του οχήµατος και ιδίως χρήση των ζωνών
ασφαλείας, των προσκέφαλων και του εξοπλισµού ασφαλείας των παιδιών
2.1.9. κανόνες που αφορούν τη χρήση του οχήµατος ως προς το περιβάλλον
(κατάλληλη χρήση των ηχητικών οργάνων, µετριοπαθής κατανάλωση
καυσίµων, περιορισµός των ρυπογόνων εκποµπών, κλπ).
3. Ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α
3.1. Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων σε ότι αφορά:
3.1.1. τη χρήση προστατευτικών εφοδίων όπως είναι τα γάντια, οι µπότες, ο
ρουχισµός και το κράνος·
3.1.2. ορατότητα των µοτοσικλετιστών για τους άλλους χρήστες των οδών
3.1.3. παράγοντες κινδύνου σχετιζόµενοι µε τις διάφορες οδικές συνθήκες,
όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω µε ιδιαίτερη προσοχή στα ολισθηρά τµήµατα,
όπως οι εσχάρες οµβρίων, η οδική σήµανση όπως οι διαγραµµίσεις και τα
βέλη, οι τροχιές τραµ
3.1.4. µηχανολογικές πτυχές που αφορούν την οδική ασφάλεια όπως ορίζεται
ανωτέρω, µε ιδιαίτερη προσοχή στο διακόπτη εκτάκτου ανάγκης µε τον οποίο
τίθεται εκτός λειτουργίας ο κινητήρας, τη στάθµη λαδιού και τον ιµάντα.
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4. Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και D1E
4.1. Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων σχετικά µε:
«4.1.1. τους κανόνες των ωρών οδήγησης και του χρόνου ανάπαυσης, όπως
ορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρµόνιση
ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών· χρήση
της συσκευής ελέγχου όπως ορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85
σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών.» (39)
4.1.2. κανόνες σχετικά µε το είδος της αντίστοιχης µεταφοράς: εµπορευµάτων
ή επιβατών
4.1.3. έγγραφα οχήµατος και µεταφοράς που απαιτούνται για τις εθνικές και
διεθνείς µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών
4.1.4. τρόπος συµπεριφοράς σε περίπτωση ατυχήµατος γνώση των µέτρων
που πρέπει να ληφθούν µετά από ατύχηµα ή παρεµφερές συµβάν, όπου
συµπεριλαµβάνονται τα µέτρα έκτακτης ανάγκης όπως η εκκένωση του
οχήµατος από επιβάτες και οι βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών
4.1.5. προφυλάξεις κατά την αφαίρεση και αντικατάσταση τροχών
4.1.6. κανόνες για τα βάρη και τις διαστάσεις των οχηµάτων κανόνες για τις
διατάξεις περιορισµού της ταχύτητας·
4.1.7. παρεµπόδιση του πεδίου ορατότητας εξαιτίας των χαρακτηριστικών των
οχηµάτων
4.1.8. ανάγνωση οδικού χάρτη, οδικού σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένης της
χρήσης των ηλεκτρονικών συστηµάτων πλοήγησης (προαιρετικά)·
4.1.9. παράγοντες ασφαλείας σχετιζόµενοι µε τη φόρτωση του οχήµατος:
έλεγχος του φορτίου (στοιβασία και πρόσδεση), δυσχέρειες αναλόγως των
διαφόρων ειδών φορτίου (π.χ. υγρά, ανηρτηµένα φορτία,…), φόρτωση και
εκφόρτωση εµπορευµάτων και χρήση του εξοπλισµού φόρτωσης (κατηγορίες
C, CE, C1, C1E µόνο)·
4.1.10. ευθύνη του οδηγού όσον αφορά τη µεταφορά επιβατών άνεση και
ασφάλεια επιβατών µεταφορά παιδιών αναγκαίοι έλεγχοι πριν την εκκίνηση·
όλα τα είδη λεωφορείων πρέπει να αποτελούν µέρος της θεωρητικής
εξέτασης (λεωφορεία δηµοσίας χρήσης και πούλµαν, λεωφορεία ειδικών
διαστάσεων, κ.λπ.) (κατηγορίες D, DE, D1, D1E µόνο)·
4.2. Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων στις ακόλουθες πρόσθετες
διατάξεις σχετικά µε τις κατηγορίες C, CE, D, και DE:
4.2.1. βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργίας: κινητήρων εσωτερικής
καύσης, υγρών (π.χ. λάδι κινητήρα, ψυκτικό υγρό, υγρό υαλοκαθαριστήρα),
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του συστήµατος καυσίµων, του ηλεκτρικού συστήµατος, του συστήµατος
ανάφλεξης, του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης (συµπλέκτης, κιβώτιο
ταχυτήτων, κ.λπ.)·
4.2.2. λίπανση και αντιπηκτική προστασία·
4.2.3. βασικές αρχές κατασκευής, τοποθέτησης, ορθής χρήσης και φροντίδας
ελαστικών
4.2.4. βασικές αρχές σχετικά µε τα είδη, τη λειτουργία, τα κύρια µέρη, τη
σύνδεση, τη χρήση και καθηµερινή συντήρηση των εξαρτηµάτων πέδησης και
των χειριστηρίων ταχύτητας·
4.2.5. βασικές αρχές σχετικά µε τα είδη, τη λειτουργία, τα κύρια µέρη, τη
σύνδεση, τη χρήση και καθηµερινή συντήρηση των συστηµάτων ζεύξης (µόνο
για τις κατηγορίες CE, DE)·
4.2.6. µέθοδοι εντοπισµού των αιτιών µηχανικών βλαβών
4.2.7. προληπτική συντήρηση οχηµάτων και αναγκαίες µικροεπισκευές·
4.2.8. ευθύνη του οδηγού όσον αφορά την παραλαβή, µεταφορά και
παράδοση εµπορευµάτων σύµφωνα µε τους συµπεφωνηµένους όρους (µόνο
για τις κατηγορίες C, CE).
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εγκρίνονται
τα βιβλία µε τα ερωτηµατολόγια, τα οποία περιέχουν την καθοριζόµενη, στο
Παράρτηµα αυτό, εξεταστέα ύλη και µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που προβλέπεται στο
άρθρο 16 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α' 40), καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται η
τιµή διάθεσης τους.

B. ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
5. Το όχηµα και ο εξοπλισµός του
«5.1. Μετάδοση της κίνησης οχήµατος
5.1.1. Η οδήγηση οχήµατος µε χειροκίνητη µετάδοση της κίνησης υπόκειται
στην επιτυχή εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς σε όχηµα µε χειροκίνητη
µετάδοση της κίνησης.
Ως όχηµα µε χειροκίνητη µετάδοση της κίνησης νοείται όχηµα στο οποίο
υπάρχει ποδόπληκτρος συµπλέκτης (ή χειροκίνητος µοχλός για τις κατηγορίες
A, A2, A1 και ΑΜ) και το οποίο πρέπει να χειρίζεται ο οδηγός κατά την
εκκίνηση ή τη στάση του οχήµατος ή κατά την εναλλαγή ταχυτήτων.
5.1.2. Τα οχήµατα που δεν πληρούν τα κριτήρια του σηµείου 5.1.1 θεωρείται
ότι έχουν αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων.
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Με την επιφύλαξη του σηµείου 5.1.3, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλεται σε
εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς σε όχηµα µε αυτόµατο κιβώτιο
ταχυτήτων, καταγράφεται το γεγονός σε κάθε άδεια που θα εκδοθεί µε βάση
την εν λόγω εξέταση. Οι άδειες που φέρουν τη σχετική µνεία χρησιµοποιούνται
µόνο για την οδήγηση οχηµάτων µε αυτόµατη µετάδοση της κίνησης.» (40)
«5.1.3. Ειδικές διατάξεις για τα οχήµατα των κατηγοριών C, CE, D και DE. Για
τα οχήµατα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, δεν σηµειώνεται περιορισµός στην
άδεια οδήγησης οχήµατος των κατηγοριών C, CE, D ή DE κατά το σηµείο
5.1.2, εφόσον ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης οχήµατος µε
χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον των εξής κατηγοριών: B, BE, C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1 ή D1E, και έχει εκτελέσει τις ενέργειες που
περιγράφονται στο σηµείο 8.4 κατά τη διάρκεια της εξέτασης προσόντων και
συµπεριφοράς.» (41)
5.2. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις προσόντων και
συµπεριφοράς (εκπαιδευτικά οχήµατα) είναι σύµφωνα µε τα ελάχιστα κριτήρια
που καθορίζονται κατωτέρω.
Κατηγορία AM:
∆ίκυκλο µηχανοκίνητο όχηµα, µε µέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h,
και κινητήρα µε κυβισµό µέχρι 50 cm3, αν είναι εσωτερικής καύσης ή µέγιστης
καθαρής ισχύος µέχρι 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.
«Κατηγορία Α1
Μοτοσικλέτα της κατηγορίας A1 χωρίς κάνιστρο, ονοµαστικής ισχύος έως 11
kW και ισχύος ανά µονάδα βάρους έως 0,1 kW/kg και ικανή να αναπτύσσει
ταχύτητα τουλάχιστον 90 km/h.
Εάν η µοτοσικλέτα είναι εξοπλισµένη µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο
κυλινδρισµός του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 115 cm³ .
Εάν η µοτοσικλέτα είναι εξοπλισµένη µε ηλεκτρικό κινητήρα, η ισχύς ανά
µονάδα βάρους του οχήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,08 kW/kg.
Κατηγορία Α2
Μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο, ονοµαστικής ισχύος τουλάχιστον 20 kW και έως
35 kW και µε ισχύ ανά µονάδα βάρους έως 0,2 kW/kg.
Εάν η µοτοσικλέτα είναι εξοπλισµένη µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο
κυλινδρισµός του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 395 cm³ .
Εάν η µοτοσικλέτα είναι εξοπλισµένη µε ηλεκτρικό κινητήρα, η ισχύς ανά
µονάδα βάρους του οχήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,15 kW/kg.
«Κατηγορία Α
Μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο, της οποίας η µάζα άνευ φορτίου είναι
µεγαλύτερη των 175 kg, ονοµαστικής ισχύος τουλάχιστον 50 kW.
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Εάν η µοτοσικλέτα είναι εξοπλισµένη µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο
κυλινδρισµός του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 595 cm³.
Εάν η µοτοσικλέτα είναι εξοπλισµένη µε ηλεκτρικό κινητήρα, η ισχύς ανά
µονάδα βάρους του οχήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,25 kW/kg. (42)
Επιτρέπεται έως την 31 ∆εκεµβρίου 2018 η χρήση µοτοσικλετών, των οποίων
η µάζα άνευ φορτίου είναι µικρότερη από 175 kg, και ονοµαστικής ισχύος
τουλάχιστον 40 kW και κάτω των 50 kW». (43)
Επιπλέον τα παραπάνω οχήµατα πρέπει να φέρουν δύο καθρέπτες, πλαϊνό
(πλευρικό) ή κεντρικό στήριγµα καθώς και µία πινακίδα στερεωµένη στο πίσω
µέρος του οχήµατος κατακόρυφα πάνω ή κάτω από την πινακίδα
κυκλοφορίας, µε το διεθνές διακριτικό σήµα «L», χρώµατος ερυθρού.
«Στα οχήµατα αυτά δεν πρέπει να µεταβάλλονται τα εργοστασιακά τεχνικά
χαρακτηριστικά τους προκειµένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους,
η αποτελεσµατικότητά τους και η επίτευξη των επιδόσεών τους (όπως η
µεταβολή της σχέσης µετάδοσης στην κινηµατική αλυσίδα), επιτρεπόµενης της
µείωσης της ονοµαστικής ισχύος.» (44)
Κατηγορία Β:
Τετράτροχο όχηµα της κατηγορίας Β ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα
τουλάχιστον 100 km/h, το οποίο επί πλέον :
έχει τέσσερις (4) πόρτες,
φέρει δεύτερο ποδόπληκτρο φρένου και συµπλέκτη στη θέση του
συνοδηγού και προαιρετικά επιταχυντήρα,
φέρει ενδεικτική λυχνία τοποθετηµένη σε εµφανές σηµείο, που θα ανάβει
στην περίπτωση χρησιµοποίησης από το συνοδηγό εκπαιδευτή, του
φρένου, του συµπλέκτη ή του επιταχυντήρα ή ανάλογο ηχητικό σύστηµα,
έχει τέσσερις (4) καθρέπτες, τοποθετηµένους δύο εξωτερικά (ένας δεξιά
και ένας αριστερά) και δύο εσωτερικά (ένας για τον υποψήφιο οδηγό και
ένας για τον εκπαιδευτή συνοδηγό),
φέρει ζώνες ασφάλειας στα µπροστινά και πίσω καθίσµατα,
φέρει σύστηµα κλιµατισµού (θέρµανση - ψύξη).
φέρει µία πινακίδα τοποθετηµένη στην οροφή του αµαξώµατος, µε το
διεθνές διακριτικό σήµα «L», χρώµατος ερυθρού, µαζί µε την επωνυµία και
τον αριθµό άδειας της σχολής οδηγών.
Κατηγορία BE:
Συνδυασµός, αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας Β και
ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 1.000 kg, ικανός
να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h, ο οποίος δεν εντάσσεται στην
κατηγορία Β· το διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε
κλειστό αµάξωµα (δηλ. κλειστό και από πάνω) το οποίο έχει τουλάχιστον το
πλάτος και το ύψος του µηχανοκίνητου οχήµατος· το κλειστό αµάξωµα µπορεί
επίσης να είναι ελαφρώς στενότερο από το µηχανοκίνητο όχηµα αρκεί η θέα
42 Αντικατάσταση των κατηγοριών Α1, Α2 & Α µε την υπ’ αριθµ. Α3/15664/2548/2013 (Β΄2008)
απόφαση
43 Αντικατάσταση των ελαχίστων κριτηρίων της κατηγορίας Α µε την υπ’ αριθµ. A3/49645/7730/2013
(Β΄2895) απόφαση
44 Αντικατάσταση µε την υπ’ αριθµ. Α3/οικ. 67914/10190/2013/2014 (Β’245) απόφαση
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προς τα όπισθεν να είναι δυνατή µόνο µε τη χρήση των εξωτερικών
κατόπτρων οδήγησης του µηχανοκίνητου οδήγησης· το ρυµουλκούµενο κατά
την εξέταση έχει συνολική πραγµατική µάζα, τουλάχιστον 800 kg.
Επιπλέον, το όχηµα φέρει µία πινακίδα, ειδικών προδιαγραφών,
τοποθετηµένη στο πίσω µέρος του ρυµουλκούµενου οχήµατος µε το διεθνές
διακριτικό σήµα «L» χρώµατος ερυθρού µαζί µε την επωνυµία και τον αριθµό
αδείας της σχολής.
Εφόσον δεν υφίστανται εκπαιδευτικά οχήµατα της κατηγορίας BE, η
εκπαίδευση και εξέταση µπορεί να γίνει και µε όχηµα (συνδυασµό οχηµάτων)
του υποψηφίου, θεωρούµενο για τη συγκεκριµένη περίπτωση ως
εκπαιδευτικό. Για την πλήρωση των προδιαγραφών της κατηγορίας BE για το
συγκεκριµένο συνδυασµό οχηµάτων, θα εκδίδεται βεβαίωση της αρµόδιας για
την ταξινόµηση Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών. Κατά την εξέταση
παρίσταται υποχρεωτικά εκπαιδευτής και το όχηµα τόσο κατά την
εκπαίδευση, όσο και κατά την εξέταση φέρει µία πινακίδα τοποθετηµένη στο
πίσω µέρος του ρυµουλκούµενου οχήµατος, µε το διεθνές διακριτικό σήµα
"L", χρώµατος ερυθρού, µαζί µε την επωνυµία και τον αριθµό άδειας της
σχολής οδηγών.
«Κατηγορία C:
Όχηµα της κατηγορίας C µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 12.000
kg, µήκους τουλάχιστον 8m, πλάτους τουλάχιστον 2,40m και ικανό να
αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h˙ εξοπλισµένο µε σύστηµα
αντιεµπλοκής των τροχών, µε σύστηµα µετάδοσης της κίνησης µε χειροκίνητο
κιβώτιο ταχυτήτων και µε συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 3821/85.
Επιπλέον, για το όχηµα αυτό απαιτείται:
να έχει θάλαµο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον, θέσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού,
να φέρει δεύτερο ποδόπληκτρο φρένου και συµπλέκτη στη θέση του
συνοδηγού και προαιρετικά επιταχυντήρα,
το διαµέρισµα φορτίου να συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει
τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάµου. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται
και µε την τοποθέτηση τέντας,
να φέρει µια πινακίδα, τοποθετηµένη στο πίσω µέρος του αµαξώµατος, µε
το διεθνές διακριτικό σήµα «L» χρώµατος ερυθρού, µαζί µε την επωνυµία και
τον αριθµό αδείας της σχολής οδηγών.
σε περίπτωση που ο θάλαµος οδήγησης είναι διπλός (µέχρι πέντε θέσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού), τότε το όχηµα φέρει ενδεικτική
λυχνία τοποθετηµένη σε εµφανές σηµείο, η οποία ανάβει στην περίπτωση
χρησιµοποίησης από το συνοδηγό εκπαιδευτή, του φρένου, του συµπλέκτη ή
του επιταχυντήρα ή ανάλογο ηχητικό σύστηµα,
κατά την πρακτική εξέταση να έχει συνολική πραγµατική µάζα, τουλάχιστον
10.000 kg.
Κατηγορία CE:
Είτε αρθρωτό όχηµα, είτε συνδυασµός οχήµατος δοκιµασίας στην κατηγορία C
και ρυµουλκούµενου τουλάχιστον 7,5 m µήκους˙ τόσο το αρθρωτό όχηµα όσο
και ο συνδυασµός έχουν µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 20.000 kg,
µήκος τουλάχιστον 14 m και πλάτος τουλάχιστον 2,40 m, είναι δε ικανό να
αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h και είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα
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αντιεµπλοκής των τροχών, µε σύστηµα µετάδοσης της κίνησης µε χειροκίνητο
κιβώτιο ταχυτήτων και µε συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 3821/85.
Επιπλέον, για το όχηµα αυτό απαιτείται :
να έχει θάλαµο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού,
να φέρει δεύτερο ποδόπληκτρο φρένου και συµπλέκτη στη θέση του
συνοδηγού και προαιρετικά επιταχυντήρα.
το διαµέρισµα φορτίου να συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει
τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάµου. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται
και µε την τοποθέτηση τέντας.
να φέρει µια πινακίδα, τοποθετηµένη στο πίσω µέρος του ρυµουλκούµενου
οχήµατος µε το διεθνές διακριτικό σήµα «L» χρώµατος ερυθρού, µαζί µε την
επωνυµία και τον αριθµό αδείας της σχολής οδηγών.
σε περίπτωση που ο θάλαµος οδήγησης είναι διπλός (µέχρι πέντε θέσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού), τότε το όχηµα φέρει ενδεικτική
λυχνία τοποθετηµένη σε εµφανές σηµείο, η οποία ανάβει στην περίπτωση
χρησιµοποίησης από το συνοδηγό εκπαιδευτή, του φρένου, του συµπλέκτη ή
του επιταχυντήρα ή ανάλογο ηχητικό σύστηµα,
κατά την πρακτική εξέταση να έχει συνολική πραγµατική µάζα, τουλάχιστον
15.000 kg.» (45)
Κατηγορία C1:
Όχηµα της κατηγορίας C1 µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα τουλάχιστον 4.000
kg, µήκους τουλάχιστον 5 m και ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον
80 km/h• εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών και µε συσκευή
ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
Επιπλέον, για το όχηµα αυτό απαιτείται:
να έχει θάλαµο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού,
να φέρει δεύτερο ποδόπληκτρο φρένου και συµπλέκτη στη θέση του
συνοδηγού και προαιρετικά επιταχυντήρα,
το διαµέρισµα φορτίου να συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα το οποίο έχει
τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάµου. Η απαίτηση αυτή
καλύπτεται και µε την τοποθέτηση τέντας,
να φέρει µια πινακίδα, τοποθετηµένη στο πίσω µέρος του αµαξώµατος µε
το διεθνές διακριτικό σήµα «L» χρώµατος ερυθρού, µαζί µε την επωνυµία και
τον αριθµό αδείας της σχολής οδηγών.
σε περίπτωση που ο θάλαµος οδήγησης είναι διπλός (µέχρι πέντε
θέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού), τότε το όχηµα φέρει
ενδεικτική λυχνία τοποθετηµένη σε εµφανές σηµείο, η οποία ανάβει στην
περίπτωση χρησιµοποίησης από το συνοδηγό εκπαιδευτή, του φρένου, του
συµπλέκτη ή του επιταχυντήρα ή ανάλογο ηχητικό σύστηµα.
Κατηγορία C1E:
Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας C1 και
ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 1.250 kg· ο
συνδυασµός έχει µήκος τουλάχιστον 8 m και είναι ικανός να αναπτύσσει
ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h·
Επιπλέον, για το όχηµα αυτό απαιτείται :
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να έχει θάλαµο οδήγησης τριών (3) τουλάχιστον θέσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού,
να φέρει δεύτερο ποδόπληκτρο φρένου και συµπλέκτη στη θέση του
συνοδηγού και προαιρετικά επιταχυντήρα,
το διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό
αµάξωµα (δηλαδή κλειστό και από πάνω) το οποίο έχει τουλάχιστον το
πλάτος και το ύψος του θαλάµου· το κλειστό αµάξωµα µπορεί επίσης να είναι
ελαφρώς στενότερο από το θάλαµο, αρκεί η θέα προς τα όπισθεν να είναι
δυνατή µόνο µε τη χρήση των εξωτερικών κατόπτρων οδήγησης του
µηχανοκίνητου οχήµατος.
να φέρει µια πινακίδα, τοποθετηµένη στο πίσω µέρος του
ρυµουλκούµενου οχήµατος µε το διεθνές διακριτικό σήµα «L» χρώµατος
ερυθρού, µαζί µε την επωνυµία και τον αριθµό αδείας της σχολής.
σε περίπτωση που ο θάλαµος οδήγησης είναι διπλός (µέχρι πέντε
θέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του οδηγού), τότε το όχηµα φέρει
ενδεικτική λυχνία τοποθετηµένη σε εµφανές σηµείο, η οποία ανάβει στην
περίπτωση χρησιµοποίησης από το συνοδηγό εκπαιδευτή, του φρένου, του
συµπλέκτη ή του επιταχυντήρα ή ανάλογο ηχητικό σύστηµα,
Κατά την πρακτική εξέταση το ρυµουλκούµενο να έχει συνολική πραγµατική
µάζα, τουλάχιστον 800 kg.
Κατηγορία D:
Όχηµα της κατηγορίας D µήκους τουλάχιστον 10 m , πλάτους τουλάχιστον
2,40 m και ικανό να αναπτύσσει, ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h· εξοπλισµένο
µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών και µε συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
Επιπλέον, το όχηµα αυτό:
φέρει δεύτερο ποδόπληκτρο φρένου και συµπλέκτη στη θέση του
συνοδηγού και προαιρετικά επιταχυντήρα,
φέρει ενδεικτική λυχνία τοποθετηµένη σε εµφανές σηµείο, που ανάβει στην
περίπτωση χρησιµοποίησης από το συνοδηγό εκπαιδευτή, του φρένου, του
συµπλέκτη ή του επιταχυντήρα ή ανάλογο ηχητικό σύστηµα,
φέρει σύστηµα κλιµατισµού (θέρµανση - ψύξη).
φέρει µια πινακίδα τοποθετηµένη στο πίσω µέρος του αµαξώµατος, µε το
διεθνές διακριτικό σήµα «L» χρώµατος ερυθρού, µαζί µε την επωνυµία και τον
αριθµό άδειας της σχολής οδηγών.
Κατηγορία DE:
Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας D και
ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 1.250 kg,
πλάτους τουλάχιστον 2,40 m, ικανός να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80
km/h· το διαµέρισµα φορτίου του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό
αµάξωµα (δηλαδή κλειστό και από πάνω) το οποίο έχει τουλάχιστον 2 m
πλάτος και 2 m ύψος· το ρυµουλκούµενο κατά τη δοκιµασία έχει πραγµατική
συνολική µάζα, τουλάχιστον 800 kg.
Επιπλέον, το όχηµα αυτό φέρει µια πινακίδα τοποθετηµένη στο πίσω µέρος
του ρυµουλκούµενου οχήµατος, µε το διεθνές διακριτικό σήµα «L» χρώµατος
ερυθρού, µαζί µε την επωνυµία και τον αριθµό αδείας της σχολής οδηγών.
Κατηγορία D1:
Όχηµα της κατηγορίας D1 µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 4.000
kg µε ελάχιστο µήκος 5 m και ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80
45

ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
km/h· εξοπλισµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών και µε συσκευή
ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
Επιπλέον, το όχηµα αυτό:
φέρει δεύτερο ποδόπληκτρο φρένου και συµπλέκτη στη θέση του
συνοδηγού και προαιρετικά επιταχυντήρα,
φέρει ενδεικτική λυχνία τοποθετηµένη σε εµφανές σηµείο, που ανάβει στην
περίπτωση χρησιµοποίησης από το συνοδηγό εκπαιδευτή, του φρένου, του
συµπλέκτη ή του επιταχυντήρα ή ανάλογο ηχητικό σύστηµα,
φέρει σύστηµα κλιµατισµού (θέρµανση - ψύξη).
φέρει µία πινακίδα τοποθετηµένη στο πίσω µέρος του αµαξώµατος, µε το
διεθνές διακριτικό σήµα «L», χρώµατος ερυθρού, µαζί µε την επωνυµία και
τον αριθµό άδειας της σχολής οδηγών.
Κατηγορία D1E:
Συνδυασµός αποτελούµενος από όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας D1 και
ρυµουλκούµενο µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας τουλάχιστον 1.250 kg και
ικανός να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h· το διαµέρισµα φορτίου
του ρυµουλκούµενου συνίσταται σε κλειστό αµάξωµα (δηλαδή κλειστό και από
πάνω) το οποίο έχει τουλάχιστον 2 m πλάτος και 2 m ύψος· το όχηµα κατά τη
δοκιµασία έχει ελάχιστη συνολική πραγµατική µάζα τουλάχιστον 800 kg.
Επιπλέον, το όχηµα αυτό φέρει µια πινακίδα τοποθετηµένη στο πίσω µέρος
του ρυµουλκούµενου οχήµατος, µε το διεθνές διακριτικό σήµα «L» χρώµατος
ερυθρού, µαζί µε την επωνυµία και τον αριθµό αδείας της σχολής οδηγών.
Όπου στις παραπάνω προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχηµάτων αναφέρεται η
ένδειξη «κλειστό αµάξωµα», εννοείται αµάξωµα κοινού φόρτου, κλεισµένο
από όλες τις πλευρές, εκτός της πίσω πλευράς, η οποία µπορεί να είναι
ανοικτή.
Τα οχήµατα δοκιµασίας για τις κατηγορίες BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 και
D1E τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τα ελάχιστα ανωτέρω κριτήρια,
κυκλοφορούσαν όµως ως εκπαιδευτικά µέχρι και τις 18.7.2008, επιτρέπεται
να χρησιµοποιούνται µέχρι τις 30.9.2013.
Οι απαιτήσεις, σχετικά µε το φορτίο που µεταφέρεται από αυτά τα οχήµατα,
εφαρµόζονται, το αργότερο µέχρι τις 30/9/2013.
6. Εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες AM, A1, A2
&A
6.1. Προετοιµασία και τεχνικός έλεγχος του οχήµατος σε ότι αφορά την οδική
ασφάλεια
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να προετοιµάζονται για
να οδηγούν µε ασφάλεια εκπληρώνοντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:
6.1.1. τοποθέτηση προστατευτικών εφοδίων, όπως γάντια, µπότες, ρουχισµός
και κράνος·
6.1.2. διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών,
των πεδών του συστήµατος διεύθυνσης, του διακόπτη στάθµευσης έκτακτης
ανάγκης (εφόσον µπορεί να χρησιµοποιηθεί), του ιµάντα, της στάθµης λαδιού,
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των φωτών, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού
οργάνου.
6.2. ∆οκιµασία ειδικών ελιγµών που αφορούν την οδική ασφάλεια:
6.2.1. εκκίνηση, ακινητοποίηση και κίνηση της µοτοσικλέτας χωρίς τη βοήθεια
του κινητήρα µε βάδισµα δίπλα στο όχηµα·
6.2.2. στάθµευση της µοτοσικλέτας στο στήριγµα της·
6.2.3. πρέπει να εκτελούνται µε αργή ταχύτητα τουλάχιστον δύο ελιγµοί,
στους οποίους συµπεριλαµβάνεται και ο ελιγµός τύπου slalom· µε τον τρόπο
αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της ικανότητας χειρισµού
του συµπλέκτη σε συνδυασµό µε την πέδηση, την ισορροπία, την κατεύθυνση
της όρασης και τη θέση της µοτοσικλέτας και τη θέση των ποδιών στα
υποπόδια·
6.2.4. πρέπει να εκτελούνται µε µεγαλύτερη ταχύτητα τουλάχιστον δύο
ελιγµοί, από τους οποίους ένας µε τη δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα, µε
τουλάχιστον 30 km/h και ένας µε αποφυγή εµποδίου µε ελάχιστη ταχύτητα 50
km/h· µε τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της
θέσης του οδηγού επί της µοτοσικλέτας, της κατεύθυνσης της όρασης, της
ισορροπίας, της τεχνικής της κατευθυντικότητας του οχήµατος και της τεχνικής
αλλαγής των ταχυτήτων
6.2.5. πέδηση: εκτελούνται τουλάχιστον δύο ασκήσεις πέδησης στις οποίες
περιλαµβάνεται η πέδηση εκτάκτου ανάγκης µε ελάχιστη ταχύτητα 50 km/h·
µε τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της
ικανότητας χειρισµού της εµπρόσθιας και πίσω πέδης, της κατεύθυνσης της
όρασης και της θέσης του οδηγού επί της µοτοσικλέτας.
6.3. Συµπεριφορά κατά την κυκλοφορία
Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελούν όλες τις ενέργειες που ακολουθούν υπό
φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, µε πλήρη ασφάλεια και λαµβάνοντας
όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:
6.3.1. εκκίνηση: από θέση στάθµευσης, µετά από στάση κατά την
κυκλοφορία, κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόµο·
6.3.2. οδήγηση σε ευθεία οδό· συµπεριφορά απέναντι στα οχήµατα του
αντίθετου ρεύµατος, ακόµη και σε περιορισµένο χώρο·
6.3.3. οδήγηση επί καµπύλης οδού·
6.3.4. διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συµβολές δρόµων και
κόµβους·
6.3.5. αλλαγή κατεύθυνσης: αριστερή και δεξιά στροφή, αλλαγή λωρίδας
κυκλοφορίας·
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6.3.6. προσέγγιση / έξοδος από αυτοκινητοδρόµους ή παρεµφερείς δρόµους
(εφόσον υπάρχουν): είσοδος από την λωρίδα επιτάχυνσης· έξοδος από τη
λωρίδα επιβράδυνσης·
6.3.7. προσπέρασµα / διέλευση: προσπέρασµα άλλων οχηµάτων (εφόσον
είναι δυνατόν)· οδήγηση κατά µήκος εµποδίων π.χ σταθµευµένων
αυτοκινήτων προσπέρασµα του οδηγούµενου αυτοκινήτου από άλλα
αυτοκίνητα της κυκλοφορίας (εφόσον επιτρέπεται)·
6.3.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί
κόµβοι, διέλευση ισόπεδης σιδηροδροµικής διάβασης· στάσεις τραµ /
λεωφορείων διαβάσεις πεζών οδήγηση σε απότοµη ανωφέρεια / κατωφέρεια·
σήραγγες
6.3.9. αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αποβίβαση από το όχηµα.
7. Εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες Β και BE
7.1. Προετοιµασία και τεχνικός έλεγχος του οχήµατος για την οδική ασφάλεια.
Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να προετοιµάζονται για να
οδηγήσουν ασφαλώς εκπληρώνοντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:
7.1.1. προσαρµογή του καθίσµατος εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη
σωστής θέσης καθήµενου·
7.1.2. προσαρµογή κατόπτρων,
προσκέφαλων εφόσον υπάρχουν

τοποθέτηση

ζωνών

ασφαλείας

και

7.1.3. έλεγχος ορθής ασφάλισης των θυρών
7.1.4. διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών,
του συστήµατος διεύθυνσης και πέδησης, των υγρών (π.χ λάδι κινητήρα,
ψυκτικού υγρού, υγρού υαλοκαθαριστήρα), των φωτών, των ανακλαστήρων,
των δεικτών κατεύθυνσης και των ηχητικών οργάνων
7.1.5. έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται µε την φόρτωση
του οχήµατος: αµάξωµα, ελάσµατα, θύρες του διαµερίσµατος φορτίου,
ασφάλιση του θαλάµου, τρόπος φόρτωσης, στερέωση φορτίου (κατηγορία BE
µόνο)·
7.1.6. έλεγχος του µηχανισµού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών
συνδέσεων (κατηγορία BE µόνο).
7.2. Κατηγορία Β : δοκιµασία ειδικών ελιγµών για την οδική ασφάλεια
Ελέγχεται µία επιλογή από τους ελιγµούς που ακολουθούν (τουλάχιστον δύο
ελιγµοί για τα τέσσερα σηµεία, συµπεριλαµβανοµένου ενός µε οπισθοπορεία):
7.2.1. οπισθοπορεία σε ευθεία γραµµή ή οπισθοπορεία µε στροφή δεξιά ή
αριστερά διατηρούµενης ταυτόχρονα της ορθής λωρίδας κυκλοφορίας·
7.2.2. στροφή του οχήµατος για να έλθει κατά µέτωπο προς το αντίθετο
ρεύµα, µε χρήση των εµπρός και όπισθεν ταχυτήτων
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7.2.3. στάθµευση του οχήµατος και εγκατάλειψη του χώρου στάθµευσης
(παράλληλα, πλάγια ή δεξιά, εµπρός ή όπισθεν, σε επίπεδο χώρο, σε
ανωφέρεια ή κατωφέρεια)·
7.2.4. κατάλληλη πέδηση µπροστά από πινακίδα STOP· η εκτέλεση, πάντως
ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης, είναι προαιρετική.
7.3. Κατηγορία BE: δοκιµασία ειδικών ελιγµών για την οδική ασφάλεια:
7.3.1. αποσύνδεση ρυµουλκούµενου από µηχανοκίνητο όχηµα και
επανασύνδεση του µε αυτό· η επανασύνδεση πραγµατοποιείται µε το όχηµα
παρακείµενο στο ρυµουλκούµενο (όχι στην ίδια ευθεία) έτσι, ώστε να
αξιολογείται η ικανότητα του οδηγού να ευθυγραµµίζει µε ασφάλεια το
ρυµουλκό και το ρυµουλκούµενο όπως και η ικανότητα του να αποσυνδέει και
να επανασυνδέει το όχηµα από / στο ρυµουλκούµενο·
7.3.2. οπισθοπορεία σε καµπύλη·
7.3.3. Ασφαλής στάθµευση για φόρτωση /εκφόρτωση.
7.4. Συµπεριφορά στην κυκλοφορία
Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελέσουν όλες τις ενέργειες που ακολουθούν
υπό φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, µε πλήρη ασφάλεια και
λαµβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:
7.4.1. εκκίνηση: από χώρο στάθµευσης, µετά από στάση στην κυκλοφορία,
κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόµο·
7.4.2. οδήγηση σε ευθεία οδό· συµπεριφορά προς τα οχήµατα του αντιθέτου
ρεύµατος, ακόµη και σε περιορισµένο χώρο·
7.4.3. οδήγηση σε καµπύλη·
7.4.4. διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συµβολές δρόµων και
κόµβους·
7.4.5. αλλαγή κατεύθυνσης: στροφή αριστερά και δεξιά· αλλαγή λωρίδας
κυκλοφορίας·
7.4.6. είσοδος σε αυτοκινητόδροµο ή παρεµφερή δρόµο (εφόσον
υπάρχει)/έξοδος από αυτόν: είσοδος από τη λωρίδα επιτάχυνσης· έξοδος από
τη λωρίδα επιβράδυνσης·
7.4.7. προσπέρασµα / διέλευση: προσπέρασµα άλλων οχηµάτων του αυτού
ρεύµατος (κατά το δυνατόν)· οδήγηση κατά µήκος εµποδίων π.χ σταθµευµένα
οχήµατα· προσπέρασµα του οδηγούµενου αυτοκινήτου από άλλα αυτοκίνητα
της κυκλοφορίας (κατά περίπτωση)·
7.4.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδος κυκλικός
κόµβος, ισόπεδες σιδηροδροµικές διαβάσεις· στάσεις τραµ / λεωφορείων
διαβάσεις πεζών οδήγηση σε επιµήκη ανωφέρεια / κατωφέρεια· σήραγγες
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7.4.9. λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων κατά την αποβίβαση από το όχηµα.
8. Εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες C, CE, C1,
C1E, D, DE, D1 και D1E
8.1. Προετοιµασία και τεχνικός έλεγχος του οχήµατος για την οδική ασφάλεια.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να προετοιµάζονται να
οδηγούν µε ασφάλεια ικανοποιώντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:
8.1.1. προσαρµογή του καθίσµατος για να επιτευχθεί η σωστή θέση
καθήµενου·
8.1.2. προσαρµογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας· προσαρµογή
προσκέφαλων εφόσον υπάρχουν
8.1.3. εκτέλεση δειγµατοληπτικών ελέγχων της κατάστασης των ελαστικών,
του συστήµατος διεύθυνσης και πέδησης, των φώτων, των ανακλαστήρων,
των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού οργάνου·
«8.1.4. έλεγχος του σερβοµηχανισµού των συστηµάτων πέδησης,
προσαρµογής προσκεφάλων εφόσον υπάρ-χουν· και µετάδοσης της κίνησης·
έλεγχος της κατάστασης των τροχών, των κοχλιών, των λασπωτήρων, του
εµπρόσθιου ανεµοθώρακα, των παραθύρων και των υαλοκαθαριστήρων, των
υγρών (π.χ. λάδι µηχανής, ψυκτικό, υγρό υαλοκαθαριστήρων)· έλεγχος και
χρήση των χειριστηρίων, καθώς και της συσκευής ελέγχου όπως ορίζει ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.» (46)
8.1.5. έλεγχος της πίεσης του αέρα, των δεξαµενών αέρα και της ανάρτησης·
8.1.6. έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται µε τη φόρτωση
του οχήµατος: αµάξωµα, ελάσµατα, θύρες διαµερίσµατος φορτίου,
µηχανισµός φόρτωσης (αν υπάρχει), ασφάλιση του θαλάµου (εάν υπάρχει),
τρόπος φόρτωσης, στερέωση φορτίου (κατηγορίες C, CE, C1, C1E µόνο)·
8.1.7. έλεγχος του µηχανισµού ζεύξης και των συνδέσεων της πέδης και των
ηλεκτρολογικών (κατηγορίες CE, C1E, DE, D1E µόνο)·
8.1.8. ικανότητα λήψης ειδικών µέτρων ασφαλείας στο όχηµα· έλεγχος
αµαξώµατος, θυρών, εξόδων κινδύνου, εξοπλισµού πρώτων βοηθειών,
πυροσβεστήρων και άλλων εξοπλισµών ασφαλείας (κατηγορίες D, DE, D1,
D1E µόνο)·
8.1.9.
ανάγνωση
οδικού
χάρτη,
σχεδιασµός
δροµολογίου,
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ηλεκτρονικών συστηµάτων πλοήγησης
(προαιρετική).
8.2. ∆οκιµασία ειδικών ελιγµών για την οδική ασφάλεια:
8.2.1.
αποσύνδεση
ρυµουλκούµενου
ή
ηµιρυµουλκούµενου
από
µηχανοκίνητο όχηµα και επανασύνδεση του µε αυτό· η επανασύνδεση
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πραγµατοποιείται µε το όχηµα παρακείµενο στο ρυµουλκούµενο του (όχι στην
ίδια ευθεία) έτσι ώστε να αξιολογείται η ικανότητα του οδηγού να
ευθυγραµµίζει µε ασφάλεια το ρυµουλκό και το ρυµουλκούµενο, όπως και
ικανότητα του να αποσυνδέει και να επανασυνδέει το όχηµα από / στο
ρυµουλκούµενο (κατηγορίες CE, C1E, DE, D1E µόνο)·
8.2.2. οπισθοπορεία σε καµπύλη·
8.2.3. ασφαλής στάθµευση για φόρτωση / εκφόρτωση σε κεκλιµένο επίπεδο
/εξέδρα ή παρόµοια εγκατάσταση (κατηγορίες C, CE, C1, C1E µόνο)·
8.2.4. στάθµευση για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών
λεωφορείου (κατηγορίες D, DE, D1, D1E µόνο).
8.3. Συµπεριφορά κατά την κυκλοφορία
Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελούν τις ακόλουθες ενέργειες υπό
φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, µε πλήρη ασφάλεια και λαµβάνοντας
όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:
8.3.1. εκκίνηση: από χώρο στάθµευσης, µετά από στάση κατά την
κυκλοφορία· κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόµο·
8.3.2. συµπεριφορά προς τα οχήµατα του αντιθέτου ρεύµατος, ακόµη και σε
περιορισµένο χώρο·
8.3.3. οδήγηση σε καµπύλη·
8.3.4. διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συµβολές δρόµων και
κόµβους·
8.3.5. αλλαγή κατεύθυνσης: αριστερή και δεξιά στροφή· αλλαγή λωρίδας
κυκλοφορίας·
8.3.6. είσοδος / έξοδος από αυτοκινητόδροµο ή παρεµφερή δρόµο (εφόσον
υπάρχει): είσοδος από τη λωρίδα επιτάχυνσης· έξοδος από τη λωρίδα
επιβράδυνσης·
8.3.7. προσπέρασµα / διέλευση: προσπέρασµα άλλων αυτοκινήτων (κατά το
δυνατόν)· οδήγηση κατά µήκος εµποδίων π.χ. σταθµευµένα αυτοκίνητα·
προσπέρασµα του οδηγούµενου αυτοκινήτου από άλλα αυτοκίνητα (κατά
περίπτωση)·
8.3.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί
κόµβοι, ισόπεδες σιδηροδροµικές διαβάσεις, στάσεις τραµ / λεωφορείων,
διαβάσεις πεζών, οδήγηση σε επιµήκη ανωφέρεια / κατωφέρεια· σήραγγες
8.3.9. λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων κατά την αποβίβαση από το όχηµα.
«8.4. Ασφαλής και ενεργειακά αποδοτική οδήγηση
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8.4.1. οδηγεί κατά τρόπο ασφαλή που µειώνει την κατανάλωση καυσίµου και
εκποµπών κατά την επιτάχυνση, την επιβράδυνση, σε ανωφέρεια και
κατωφέρεια, εφόσον χρειάζεται µε χειροκίνητη επιλογή ταχύτητας.» (47)
9. Βαθµολόγηση της εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς
9.1. Για κάθε µία από τις προαναφερθείσες καταστάσεις οδήγησης, η
αξιολόγηση πρέπει να αντανακλά το βαθµό άνεσης µε τον οποίο ο υποψήφιος
χειρίζεται τα χειριστήρια του οχήµατος και την ικανότητα που επέδειξε κατά
την οδήγηση στην κυκλοφορία µε πλήρη ασφάλεια. Ο εξεταστής οφείλει να
αισθάνεται ασφαλής καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµασίας. Τα σφάλµατα
οδήγησης ή η επικίνδυνη συµπεριφορά που θέτει αµέσως σε κίνδυνο την
ασφάλεια του οχήµατος εξέτασης, τους επιβάτες του ή άλλους χρήστες της
οδού πρέπει να κυρώνονται µε αποτυχία του εξεταζοµένου, ακόµη και αν δεν
έχει παρέµβει ο εξεταστής ή ο συνοδός. Παρόλα αυτά, ο εξεταστής είναι
ελεύθερος να αποφασίσει κατά πόσον η εξέταση προσόντων και
συµπεριφοράς πρέπει να ολοκληρωθεί ή όχι.
Οι εξεταστές οφείλουν να είναι εκπαιδευµένοι ούτως ώστε να αξιολογούν
ορθά την ικανότητα ασφαλούς οδήγησης των υποψηφίων. Το έργο των
εξεταστών παρακολουθείται και επιτηρείται, από εξουσιοδοτηµένο φορέα,
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ορθή και συνεπής εφαρµογή της αξιολόγησης
των σφαλµάτων σύµφωνα µε τα πρότυπα που ορίζει το παρόν παράρτηµα.
9.2. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι εξεταστές οφείλουν να προσέχουν
ιδιαίτερα εάν ο υποψήφιος επιδεικνύει αµυντική και κοινωνική συµπεριφορά
οδήγησης. Η συµπεριφορά αυτή πρέπει να αντανακλάται σε όλον τον τρόπο
οδήγησης και ο εξεταστής οφείλει να λαµβάνει υπόψη τη γενική εικόνα του
υποψηφίου. Στην εικόνα αυτή περιλαµβάνεται η προσαρµοσµένη και
αποφασιστική (ασφαλής) οδήγηση, λαµβανοµένων υπόψη των οδικών και
καιρικών συνθηκών, της υπόλοιπης κυκλοφορίας, των συµφερόντων των
υπόλοιπων χρηστών της οδού (ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων) και της
πρόβλεψης των κινήσεων.
9.3. Ο εξεταστής εκτιµά επίσης κατά πόσον ο υποψήφιος:
9.3.1. έχει υπό τον έλεγχο του το όχηµα, λαµβάνοντας υπόψη: την ορθή
χρήση των ζωνών ασφαλείας, των κατόπτρων, του προσκέφαλου, του
καθίσµατος· την ορθή χρήση των φώτων και του υπόλοιπου εξοπλισµού· την
ορθή χρήση του συµπλέκτη, του κιβωτίου ταχυτήτων, του επιταχυντή, του
συστήµατος πέδησης (καθώς και του τρίτου συστήµατος πέδησης εφόσον
υπάρχει), του συστήµατος διεύθυνσης· εάν έχει υπό τον έλεγχο του το όχηµα
υπό διαφορετικές περιστάσεις, σε διαφορετικές ταχύτητες· το σταθερό
κράτηµα επί της οδού· το βάρος και τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του
οχήµατος· το βάρος και τον τύπο φορτίου (κατηγορίες BE, C, CE, C1, C1E,
DE, D1E µόνο)· την άνεση των επιβατών (κατηγορίες D, DE, D1, D1E µόνο)
(χωρίς µεγάλη επιτάχυνση, ήρεµη οδήγηση και χωρίς απότοµη πέδηση)·
«9.3.2. οδηγεί οικονοµικά και µε ασφαλή και φιλικό τρόπο προς το
περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη τις στροφές ανά λεπτό, την εναλλαγή
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ταχυτήτων, την πέδηση και την επιτάχυνση (κατηγορίες Β, ΒΕ, C, CΕ, C1,
C1Ε, D, DΕ, D1, D1Ε µόνο)» (48)
9.3.3. παρατήρηση: σφαιρική παρατήρηση· ορθή χρήση των κατόπτρων
ορατότητα σε µεγάλη, µεσαία και µικρή απόσταση·
9.3.4. προτεραιότητα/παραχώρηση προτεραιότητας: προτεραιότητα σε
διασταυρώσεις, διαβάσεις και κόµβους· παραχώρηση προτεραιότητας σε
άλλες περιπτώσεις (π.χ αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή λωρίδας, ειδικοί
ελιγµοί)·
9.3.5. σωστή θέση επί της οδού: σωστή θέση επί της οδού, στις λωρίδες,
στους κυκλικούς ισόπεδους κόµβους, σε καµπύλες, κατάλληλη για τον τύπο
και τα χαρακτηριστικά του οχήµατος προετοιµασία κατάληψης της σωστής
θέσης επί της οδού·
9.3.6. απόσταση ασφαλείας: κατάλληλη απόσταση από το προπορευόµενο
και το επόµενο αυτοκίνητο· κατάλληλη απόσταση από άλλους χρήστες της
οδού·
9.3.7. ταχύτητα: χωρίς υπέρβαση της µέγιστης επιτρεπόµενης ταχύτητας
προσαρµογή της ταχύτητας στις καιρικές / κυκλοφοριακές συνθήκες και
εφόσον χρειάζεται στα εθνικά όρια ταχύτητας· οδήγηση µε ταχύτητα που
επιτρέπει την ακινητοποίηση του οχήµατος σε απόσταση ορατή και ελεύθερη
εµποδίων προσαρµογή της ταχύτητας στη γενική ταχύτητα του ιδίου τύπου
χρηστών της οδού·
9.3.8. φωτεινή σηµατοδότηση, οδική σήµανση και λοιπές συνθήκες:
αντιδρώντας σωστά στη φωτεινή σηµατοδότηση· υπακούοντας στις ενδείξεις
των τροχονόµων ενεργώντας σωστά στη οδική σήµανση (πινακίδες
αναγγελίας κινδύνου ή ρυθµιστικές )· τήρηση της οδικής οριζόντιας σήµανσης·
9.3.9. προειδοποιήσεις (σινιάλο): εάν ο υποψήφιος προειδοποιεί όπου είναι
απαραίτητο, σωστά και έγκαιρα· εάν υποδεικνύει σωστά για την κατεύθυνση
του· εάν ενεργεί σωστά λαµβάνοντας υπόψη τις προειδοποιήσεις των λοιπών
χρηστών της οδού·
9.3.10. πέδηση και ακινητοποίηση: έγκαιρη επιβράδυνση, πέδηση ή
ακινητοποίηση σύµφωνα µε τις περιστάσεις· πρόβλεψη των κινήσεων χρήση
των διαφόρων συστηµάτων πέδησης (µόνο για τις κατηγορίες C, CE, D, DE)·
χρήση των συστηµάτων µείωσης της ταχύτητας, άλλων εκτός των πεδών
(µόνο για τις κατηγορίες C, CE, D, DE).
10. ∆ιάρκεια της εξέτασης
Η διάρκεια της εξέτασης και η διανυόµενη απόσταση πρέπει να επαρκούν για
να αξιολογηθούν τα προσόντα και η συµπεριφορά σύµφωνα µε όσα ορίζει η
παράγραφος Β του παρόντος παραρτήµατος. Σε καµία περίπτωση η διάρκεια
της δοκιµασίας οδήγησης επί της οδού δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 25
λεπτών για τις κατηγορίες AM, A1, A2, Α, Β και BE και των 45 λεπτών για τις
υπόλοιπες κατηγορίες. Στον χρόνο αυτό δεν περιλαµβάνεται η υποδοχή του
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υποψηφίου, η προετοιµασία του οχήµατος, ο τεχνικός έλεγχος του οχήµατος
για την οδική ασφάλεια, οι ειδικοί ελιγµοί και η αναγγελία του αποτελέσµατος
της πρακτικής εξέτασης.
11. Τόπος της εξέτασης
Η δοκιµασία για την αξιολόγηση των ειδικών ελιγµών µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σε ειδική πίστα εξέτασης. Εφόσον πρακτικά είναι δυνατόν, η
δοκιµασία για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς σε κατάσταση κυκλοφορίας
πρέπει να διενεργείται σε δρόµους εκτός δοµηµένων περιοχών, σε δρόµους
ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδροµους (ή παρόµοιους), καθώς και σε
όλων των ειδών τις αστικές οδούς (περιοχές κατοικίας, περιοχές όπου
επιτρέπεται η ταχύτητα από 30 έως 50 km/h, αστικούς άξονες ταχείας
κυκλοφορίας), οι οποίοι πρέπει να αντιπροσωπεύουν τους διαφόρους τύπους
δυσκολίας που ενδέχεται να συναντήσουν οι οδηγοί. Κρίνεται επίσης σκόπιµο
να διενεργείται η δοκιµασία υπό ποικίλες συνθήκες πυκνότητας της
κυκλοφορίας.
Ο χρόνος οδήγησης επί της οδού πρέπει να χρησιµοποιείται κατά το βέλτιστο
τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις περιοχές
κυκλοφορίας που µπορεί να συναντήσει, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µεταβολή
των συνθηκών µεταξύ αυτών των περιοχών.
II. ΓΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Οι οδηγοί όλων των µηχανοκίνητων οχηµάτων οφείλουν ανά πάσα στιγµή να
διαθέτουν τις γνώσεις, τα προσόντα και τη συµπεριφορά που περιγράφεται
στα σηµεία 1 έως 9, προκειµένου να:
αναγνωρίζουν τους κυκλοφοριακούς κινδύνους και να εκτιµούν τη
σοβαρότητα τους,
να έχουν επαρκή έλεγχο του αυτοκινήτου τους, ώστε να µην δηµιουργούν
επικίνδυνες καταστάσεις και να µην αντιδρούν ακατάλληλα σε περίπτωση
επικίνδυνης κατάστασης,
να συµµορφώνονται προς τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και ιδίως
εκείνους που αφορούν την αποφυγή οδικών ατυχηµάτων και τη διατήρηση της
κυκλοφοριακής ροής,
να ανιχνεύουν τυχόν πρωτίστης σηµασίας τεχνικές βλάβες του οχήµατος
τους, ιδίως εκείνες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, και να τις
επισκευάζουν µε κατάλληλο τρόπο,
να λαµβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
συµπεριφορά οδήγησης (π.χ. κατανάλωση οινοπνεύµατος, κόπωση, κακή
όραση, κ.λπ.) έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούν όλες τις σωµατικές και
διανοητικές τους ικανότητες που χρειάζονται για την ασφαλή οδήγηση,
να συνεπικουρούν την ασφάλεια όλων των χρηστών της οδού, και ιδίως
των πλέον αδύναµων και των πλέον εκτεθειµένων επιδεικνύοντας τον δέοντα
σεβασµό προς τους άλλους.
Σε οδηγούς, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις γνώσεων,
προσόντων και συµπεριφοράς, σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα σηµεία 1 έως 9
παραπάνω, δύναται να εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ότι έχουν ανακτήσει τις εν λόγω γνώσεις και προσόντα και
εξακολουθήσουν να επιδεικνύουν τη συµπεριφορά που απαιτείται για την
οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος.
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (49)
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΩΝ
Οι υποψήφιοι οδηγοί και οι οδηγοί, για να έχουν δικαίωµα να υποβληθούν
στις προβλεπόµενες εξετάσεις, θεωρητική και στη συνέχεια δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς, του διατάγµατος αυτού, πρέπει
προηγουµένως να κριθούν ικανοί, έπειτα από ιατρική εξέταση. Η ικανότητα
τους αυτή ελέγχεται µε βάση τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές
σωµατικής και διανοητικής ικανότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο
Κεφαλαίο Β του Παραρτήµατος αυτού.
Με τις ίδιες προδιαγραφές ελέγχονται και οι οδηγοί, οι οποίοι, για διαφόρους
λόγους, παραπέµπονται προς ιατρική εξέταση (όπως, ανανέωση της άδειας
οδήγησης, εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του
Κ.Ο.Κ.).
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος οι υποψήφιοι οδηγοί και
οδηγοί κατατάσσονται σε δύο οµάδες:
• ΟΜΑ∆Α 1: Οδηγοί οχηµάτων των κατηγοριών AM, Α1, Α2, Α, Β1, Β και BE.
• ΟΜΑ∆Α 2: Οδηγοί οχηµάτων των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
και DE.
1.1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η ιατρική εξέταση διενεργείται από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών
ιδρυµάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήµερης
λειτουργίας τους (απογευµατινά ραντεβού) ή από ιδιώτες γιατρούς
συµβεβληµένους µε τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί
προκειµένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά άδεια
οδήγησης και απαιτεί ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από γιατρό
ειδικότητας:
α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού γιατρού,
αιµατολόγου,
γαστρεντερολόγου,
ενδοκρινολόγου,
ρευµατολόγου,
καρδιολόγου, πνευµονολόγου, καθώς και από γιατρούς χωρίς ειδικότητα οι
οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια.
Στο πλαίσιο της εξέτασης και λήψης ιστορικού, ο εξεταζόµενος σε περίπτωση
υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιµέλεια, στην ακοή, στο νευρικό
σύστηµα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο που απαιτείται γνωµάτευση ειδικού
γιατρού, παραπέµπεται σε γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα ιατρικά δεδοµένα του Κεφαλαίο Β του Παρατήµατος αυτού,
συµβεβληµένου µε την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στο
παραπεµπτικό θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά η Οµάδα (1 ή 2) στην
οποία θα πρέπει να εξεταστεί ο ενδιαφερόµενος, βάσει του Κεφαλαίου Β του
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Παραρτήµατος αυτού. Τα πρόσθετα Πιστοποιητικά προσκοµίζονται στο
γιατρό που διενεργεί την παθολογική εξέταση προκειµένου να
οριστικοποιήσει και εκδώσει το Πιστοποιητικό Υγείας. Τα ανωτέρω
αναφερόµενα Πιστοποιητικά επισυνάπτονται υποχρεωτικά στο
Πιστοποιητικό Υγείας της παθολογικής εξέτασης.
Υποψήφιος οδηγός ή οδηγός, ο οποίος παρουσιάζει µαθησιακή δυσκολία
(όπως δυσλεξία), κατά την εξέταση του προσκοµίζει πρόσφατη ειδική
διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτοµο µε µαθησιακή δυσκολία, η οποία
χορηγείται από Κρατικό Ίδρυµα ή Κρατικό Νοσοκοµείο ή από εξειδικευµένο
ψυχίατρο. Στο πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται αναγράφεται υποχρεωτικά
ο αριθµός πρωτοκόλλου της ειδικής γνωµάτευσης και τα στοιχεία του
κρατικού φορέα ή του γιατρού που την έχει εκδώσει.
Σε περιπτώσεις κινητικών προβληµάτων, ο εξεταζόµενος µπορεί να
παραπέµπεται στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης
Ικανότητας και Προετοιµασίας Οδήγησης για οδηγούς µε αναπηρίες
«ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας, ή σε οποιοδήποτε ισότιµο κρατικό
ίδρυµα το οποίο πραγµατοποιεί αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις.
Εφόσον απαιτείται και ψυχιατρική εξέταση αυτή πραγµατοποιείται από
ψυχίατρο, ο οποίος, µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά, αν απαιτείται,
Πιστοποιητικό Ψυχιατρικής Εξέτασης από Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου
ή από ∆ιευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από
θεράποντα ιατρό.
β) Οφθαλµιάτρου, καθώς και υποχρεωτικά
γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος
της ηλικίας τους και τους βαρήκοους ή κωφάλαλους) και
δ) Νευρολόγου ή Νευροψυχίατρου ή Ψυχίατρου (για όσους έχουν υπερβεί το
ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους)
Οι προαναφερόµενοι γιατροί γνωµατεύουν για την κατάσταση της υγείας του
ενδιαφεροµένου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία
περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισµός του ενδιαφερόµενου ως
«ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».
Τα ανωτέρω ιατρικά πιστοποιητικά έχουν ισχύ έξι (6) µήνες από την
ηµεροµηνία έκδοσης τους, στην περίπτωση που το αποτέλεσµα είναι
«ΙΚΑΝΟΣ», εφόσον δεν έχουν κατατεθεί στην οικεία αρµόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, δεν
γίνονται αποδεκτά από την αρµόδια Υπηρεσία αν κατατεθούν µετά την
πάροδο εξαµήνου από την ηµεροµηνία της έκδοσής τους.
Σε περίπτωση που στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν
περισσότερες από µία Υπηρεσίες, αυτές οφείλουν να κάνουν αποδεκτά τα
πιστοποιητικά υγείας της ιατρικής εξέτασης όλων των γιατρών της
Περιφερειακής Ενότητας, ανεξάρτητα από την υπηρεσία µε την οποία αυτοί
έχουν συµβληθεί. Ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
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Αττικής, τα πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης γίνονται αποδεκτά από
όλες τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανεξάρτητα µε τη
∆ιεύθυνση που έχει συµβληθεί ο γιατρός.
Στις περιπτώσεις ιατρικών πιστοποιητικών µε αποτέλεσµα «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ»
καθώς και στις περιπτώσεις όπου κατά την παθολογική εξέταση απαιτείται
παραποµπή του ενδιαφερόµενου σε γιατρό άλλης ειδικότητας, ο γιατρός
ενηµερώνει υποχρεωτικά, εντός µίας το πολύ εβδοµάδας, την οικεία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών µε την οποία είναι συµβεβληµένος,
συµπληρώνοντας το «ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», το οποίο δεν
περιέχει ιατρικά δεδοµένα. Σε περίπτωση ιατρικής εξέτασης από ιατρό
κρατικού νοσηλευτικού ιδρύµατος ή κρατικού κέντρου υγείας, η αναφερόµενη
ενηµέρωση προς την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών γίνεται
από το ανωτέρω ίδρυµα ή κέντρο.
Όταν απαιτούνται ειδικές ιατρικές εξετάσεις, µπορούν να διενεργούνται από
οποιονδήποτε αρµόδιο κρατικό φορέα ή από ιδιώτες γιατρούς των
αντίστοιχων ειδικοτήτων, κατά περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο εξεταζόµενος εκπληρώνει τις
ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας,
βάσει του παρόντος Παραρτήµατος, πάσχει όµως από πάθηση που είναι
δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστηµα
µικρότερο του χρόνου διοικητικής ισχύος της άδειας του, ο γιατρός οφείλει να
καθορίσει ανανέωση σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα, αναγράφοντάς τη,
στο εκδιδόµενο πιστοποιητικό.
1.2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την ιατρική εξέταση, ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει την αµοιβή που
προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού στους
γιατρούς είναι υποχρεωτική. Στην αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόµενος
υποχρεούται να προσκοµίσει τις εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίµατος,
ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφηµα.
Σε κάθε περίπτωση ιατρικής εξέτασης υποψηφίου για χορήγηση άδειας των
κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός,
πέραν της επίδειξης του βιβλιαρίου, υποχρεούται να προσκοµίσει και τις εξής
ιατρικές εξετάσεις: γενική αίµατος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και
καρδιογράφηµα.
Εκτός των ανωτέρω είναι υποχρεωτική η προσκόµιση για τους υποψήφιους
οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί για πρώτη φορά
άδεια οδήγησης, ηλεκτροκαρδιογράφηµα τελευταίου τριµήνου µε τη σχετική
ιατρική γνωµάτευση και ακοοµετρικό διάγραµµα.
Οι ιατρικές εξετάσεις προσκοµίζονται µόνο στους γιατρούς που διενεργούν
την παθολογική εξέταση και όχι στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
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1.3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
Όποιος κρίνεται «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» από ιατρική εξέταση, µπορεί να ζητήσει την
επανεξέταση του µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την εξέταση αυτή.
1.4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από κρατικά
νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κρατικά κέντρα υγείας στο πλαίσιο της ολοήµερης
λειτουργίας τους (απογευµατινά ραντεβού) από γιατρούς των ειδικοτήτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.1..
Γιατροί που λειτουργούν νόµιµα ιατρείο και διαθέτουν σχετική βεβαίωση
νόµιµης λειτουργίας του από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, για να
έχουν δικαίωµα να διενεργούν ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και
οδηγών, θα πρέπει να συµβληθούν µε την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών του τόπου λειτουργίας του ιατρείου. Η σύµβαση των ανωτέρω
γιατρών µε τις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι
τριετούς διάρκειας και ανανεώνεται κάθε τριετία. Τόσο για την αρχική
σύµβαση όσο και για την ανανέωση, είναι υποχρεωτική η κατάθεση στην
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, της σχετικής βεβαίωσης νόµιµης
λειτουργίας ιατρείου από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Σε περίπτωση που σε
Περιφερειακή Ενότητα δεν υφίστανται συµβεβληµένοι γιατροί µε τις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών, η ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και
οδηγών, γίνεται από συµβεβληµένους γιατρούς όµορων/γειτονικών
Περιφερειακών Ενοτήτων.
2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήµατα
κινητικότητας ή ακρωτηριασµού άκρου-άκρων ή µικτού τύπου (ορθοπεδικάνευρολογικά) επιτρέπεται να εξεταστούν από Κρατικό Ίδρυµα, το οποίο
ασχολείται συστηµατικά µε το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης
Ατόµων µε Αναπηρίες, µε προβλήµατα κινητικότητας ή ακρωτηριασµού
άκρου-άκρων ή µικτού τύπου προβλήµατα, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιµασίας
Οδήγησης για οδηγούς µε αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας.
Κατά την ανωτέρω εξέταση, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις ελάχιστες
απαιτούµενες προϋποθέσεις σωµατικής και διανοητικής ικανότητας του
παρόντος Παραρτήµατος, εκδίδεται «ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», ικανότητας
οδήγησης. Το πόρισµα αυτό υπογράφεται και από εξειδικευµένο γιατρό του
Ιδρύµατος (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο).
Επιπλέον των ανωτέρω,
οφθαλµολογική εξέταση.

είναι

υποχρεωτική

η

παθολογική

και

η

Με τον όρο διασκευές/προσαρµογές νοούνται οι εκάστοτε τροποποιήσεις και
η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού, που πρέπει να βρίσκονται στο
µηχανοκίνητο όχηµα για να αντισταθµιστεί το κινητικό έλλειµµα, ούτως ώστε
το όχηµα να οδηγείται µε ασφάλεια και σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις.
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Για την έκδοση του Πορίσµατος Εξέτασης ο αξιολογούµενος υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός, µε κινητικά προβλήµατα, υποβάλλεται και σε πρακτική
δοκιµασία οδήγησης σε διασκευασµένο όχηµα, η οποία σε καµία περίπτωση
δεν υποκαθιστά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.
Στο «ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, είναι δυνατό
πέραν των υποδεικνυόµενων καταγεγραµµένων απαραίτητων διασκευών, να
εµπεριέχονται και περιοριστικοί όροι βάσει του Παραρτήµατος Ι (κωδικοί
αριθµοί), του διατάγµατος αυτού.
Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός µε κινητικά προβλήµατα, εφόσον κριθεί ικανός
για οδήγηση διασκευασµένου ή µη οχήµατος υποχρεούται σε δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο διάταγµα αυτό.
Σε περίπτωση ιατρικού πιστοποιητικού µε αποτέλεσµα «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» καθώς
και στις περιπτώσεις όπου κατά την εξέταση απαιτείται παραποµπή του
ενδιαφερόµενου σε άλλη εξέταση, το Κέντρο ενηµερώνει υποχρεωτικά, εντός
µίας το πολύ εβδοµάδας, την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόµενου, συµπληρώνοντας το «ΕΝΙΑΙΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», το οποίο δεν περιέχει ιατρικά δεδοµένα.
2.2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αρµοδιότητα των παραπάνω ιδρυµάτων ανάγεται:
α) Στην εκτίµηση δεξιοτήτων οδήγησης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών που
παρουσιάζουν κινητικά προβλήµατα ή ακρωτηριασµό άκρου-άκρων ή µικτού
τύπου (ορθοπεδικά-νευρολογικά) προβλήµατα, µε τη χρήση ειδικών
διασκευών/προσαρµογών και βοηθηµάτων οδήγησης.
β) Στην υπόδειξη και καταγραφή των απαιτούµενων κωδικοποιηµένων
διασκευών/προσαρµογών, βοηθηµάτων οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών
υποψηφίων οδηγών ή οδηγών.
Σε κάθε περίπτωση εξεταζόµενου υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, οι
αποφάσεις, περί ικανότητας ή µη, διατυπώνονται σε ειδικό πρακτικό
«ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», που υπογράφεται και από εξειδικευµένο γιατρό του
Κέντρου/Κρατικού Ιδρύµατος και κοινοποιείται αρµοδίως.
Το Κέντρο/Κρατικό Ίδρυµα, δύναται σε ειδικές περιπτώσεις υποψήφιων
οδηγών ή οδηγών µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα να τους παραπέµπει, πριν
από την έκδοση του πορίσµατος εξέτασης και σε αξιολόγηση ικανότητας
οδήγησης µε ειδικά διασκευασµένο όχηµα.
2.3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εξέταση του ενδιαφεροµένου από το Κέντρο/Κρατικό Ίδρυµα,
απαιτείται:
α) Η καταβολή στην οικονοµική υπηρεσία του Κέντρου ή του ανάλογου µε
αυτό Κρατικού Ιδρύµατος, ποσού που ορίζεται µε σχετική απόφαση του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου, του οποίου η καταβολή αποδεικνύεται µε
θεωρηµένο «Γραµµάτιο Είσπραξης».
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β) Ιατρικά Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης (Παθολόγου - Οφθαλµίατρου), και
πρόσφατη ιατρική γνωµάτευση σχετική µε τη πάθηση.
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986 στη οποία θα αναφέρεται η µη
υποβολή αίτησης σε άλλο σχετικό Κέντρο το τελευταίο τρέχον έτος.
δ) Αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο ή στο ανάλογο µε αυτό Κρατικό Ίδρυµα και
δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
ε) Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου
σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας.
στ) Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού.
ζ) Παραπεµπτικό για εξέταση (αν υπάρχει).
η) Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αν υπάρχει).
Οι επιπλέον απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις, µπορούν να διενεργούνται και
από ιδιώτες γιατρούς των προβλεπόµενων κατά περίπτωση ειδικοτήτων.
2.4. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
Ο ενδιαφερόµενος που έχει εξετασθεί από το Κέντρο/Κρατικό Ίδρυµα και έχει
κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» µπορεί να ζητήσει την επανεξέταση του µετά από ένα
(1) έτος από την τελευταία αξιολόγηση του.
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει υποχρέωση:
α) να µην αποδέχεται πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης ή πόρισµα
εξέτασης, και να παραπέµπει τον ενδιαφερόµενο σε επανεξέταση, όταν το
κρίνει αναγκαίο ή έχει προφανείς λόγους αµφιβολιών για την ιατρική
κατάσταση του ενδιαφεροµένου.
β) να µην αποδέχεται πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης ή πόρισµα
εξέτασης, αν υποβάλλονται µετά την πάροδο εξαµήνου από την έκδοση τους.
γ) να πραγµατοποιεί τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των
υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, οι οποίοι λόγω σωµατικής αναπηρίας ή
προβληµάτων υγείας επιβάλλεται να οδηγούν ειδικά προσαρµοσµένα ή
διασκευασµένα οχήµατα, από Ειδική Επιτροπή Μηχανολόγων ή Τεχνολόγων
Μηχανικών της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, βάσει του
εκάστοτε Πορίσµατος Εξέτασης, µε τις αναγκαίες διασκευές. Με τον όρο
διασκευές νοούνται οι εκάστοτε τροποποιήσεις, καθώς και η εγκατάσταση
ειδικού εξοπλισµού, που πρέπει να βρίσκονται σε όχηµα µε κινητήρα, για να
αντισταθµιστεί το κινητικό έλλειµµα, ούτως ώστε το όχηµα να οδηγείται µε
ασφάλεια και σύµφωνα µε τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις.
Προκειµένου για την ανανέωση άδειας οδήγησης, καθώς και για την άρση
κάθε είδους περιορισµού λόγω ιατρικών δεδοµένων, ο κάτοχος της άδειας
οδήγησης υποβάλλεται σε νέα ιατρική εξέταση και υποχρεωτικά από
ειδικότητα γιατρού/ών που έχει/ουν επιβάλλει οποιοδήποτε περιορισµό.
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Ειδικά οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει την ηλικία των ογδόντα ετών
και έχουν εξεταστεί από ∆ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (∆.Ι.Ε.) στο
παρελθόν, για την ανανέωση της άδειας οδήγησης, η ιατρική εξέταση, την
πρώτη φορά µετά την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, πραγµατοποιείται
από γιατρούς των ειδικοτήτων που συγκροτούσαν τη ∆.Ι.Ε. από την οποία
είχαν εξεταστεί.
Οι Αστυνοµικές αρχές υποχρεούνται να προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη
κατάσχεση της άδειας οδήγησης, όταν διαπιστωθεί ότι ο κάτοχος της άδειας
είναι τοξικοµανής. Η άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην οικεία Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειµένου ο κάτοχος της να εξετασθεί
ιατρικά, κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε µε τον ν.2696/1999 όπως ισχύει.
Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα του, τέσσερα (4) Υποδείγµατα για την ιατρική εξέταση υποψηφίων
οδηγών ή οδηγών.
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Αριθ. Πρωτ. : ………………
Ηµεροµηνία : ……………...

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
(Σφραγίδα φορέα ή προσώπου)

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ…….…………………
Ο υπογεγραµµένος ………………………………………...……………… ιατρός ειδικότητας
………………….…………, συµβεβληµένος µε τη ∆ιεύθυνση σας/του κρατικού
νοσηλευτικού ιδρύµατος ή κρατικού κέντρου υγείας (*) για την ιατρική εξέταση
υποψηφίων οδηγών ή οδηγών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, ή ο
αξιολογητής ικανότητας οδήγησης του Τµήµατος Αξιολόγησης Οδήγησης ΗΝΙΟΧΟΣ (ή
του ανάλογου κρατικού ιδρύµατος) (*), σας ενηµερώνω ότι ο/η κρίθηκε:

Επώνυµο
Όνοµα
Όνοµα Πατέρα
Όνοµα Μητέρας
Ηµεροµηνία Γέννησης
ΑΜΚΑ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η (*)

Επώνυµο
Όνοµα
Όνοµα Πατέρα
Όνοµα Μητέρας
Ηµεροµηνία Γέννησης
ΑΜΚΑ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η (*)

Επώνυµο
Όνοµα
Όνοµα Πατέρα
Όνοµα Μητέρας
Ηµεροµηνία Γέννησης
ΑΜΚΑ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η (*)

Για Παραποµπή σε (*)………………………………
………………………(ειδικότητα/ες ιατρού/ιατρών)

Για Παραποµπή σε (*)………………………………
………………………(ειδικότητα/ες ιατρού/ιατρών)

Για Παραποµπή σε (*)………………………………
………………………(ειδικότητα/ες ιατρού/ιατρών)

Υπογραφή αρµοδίου
και Σφραγίδα
(*) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει ή δεν χρειάζεται
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ …………
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Φωτογραφία
ΙΚΑΝΟΣ-Η

ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ-Η

(*)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (***)
Ο
υπογεγραµµένος
………………………………..…
γιατρός
ειδικότητας
…………………….. συµβεβληµένος µε την ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
…….……………………..../του κρατικού νοσηλευτικού ιδρύµατος ή κρατικού κέντρου
υγείας (*), για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών για χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ
ότι εξέτασα σήµερα στο ιατρείο µου/κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα ή κρατικό κέντρο υγείας(*)
επί
της
οδού
……….…………………………,
αριθµός
….,
περιοχή
……….…………….…..., τον-την (*) …….…………………………………., του
.…………….…..…. (Όνοµα πατρός), µε ηµεροµηνία γέννησης …/..../……, διεύθυνση
κατοικίας ……………………………………………………….…., ΑΜΚΑ:.……………,
κατά παραγγελία του ιατρού ………………………….ειδικότητας ………..……………..(**)
Κατά την παραπάνω εξέταση έλαβα υπόψη µου:
1. Το αριθµ. …………………….... Βιβλιάριο Υγείας του
…………….………………………...
2. Τις προβλεπόµενες εξετάσεις …………………….……………………………………….
3. Το από ……….… ιατρικό πιστοποιητικό ή ιατρική γνωµάτευση του Νοσοκοµείου
…………….…………………….ότι………………………………………………………...
4. Το ερωτηµατολόγιο για έλεγχο του Αποφρακτικού τύπου Συνδρόµου Απνοιών Υποπνοιών
5. Την πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτοµο µε µαθησιακή δυσκολία (*).

6. Την αριθµ. …………./………….απόδειξη είσπραξης Ευρώ: #……………………#
(………………………………..).
7. ………………………………………………………………………………………………...
Και τον-την (*) κρίνω

ΙΚΑΝΟ-Η

ΜΗ ΙΚΑΝΟ-Η

(*)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ Ε.Ι.Α.Α. ΗΝΙΟΧΟΣ Κέντρο
Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιµασίας
Οδήγησης ΑµεΑ

(*)

για να του/της χορηγηθεί - ανανεωθεί (*) η άδεια
ΟΜΑ∆ΑΣ 1

οδήγησης της

(*)

ΟΜΑ∆ΑΣ 2

Η ισχύς της άδειας οδήγησης θα είναι για ………...έτος-η (*)
Παρατηρήσεις και Κωδικοί επί της άδειας οδήγησης :
………………………………………………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………
….…/……/20……
Ο Ιατρός
(Υπογραφή–Σφραγίδα)
(*) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει ή δεν χρειάζεται
(**) Συµπληρώνονται τα στοιχεία του ιατρού που έκανε την παραποµπή για ιατρική εξέταση
(***) Συµπληρώνεται από τον ιατρό που διενεργεί την εξέταση πλην του οφθαλµιάτρου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ………….
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Φωτογραφία

ΙΚΑΝΟΣ-Η

(*)

ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ-Η

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (**)
Ο υπογεγραµµένος …………………...…………….……. ιατρός ειδικότητας Οφθαλµιάτρου,
συµβεβληµένος µε την ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ………..………………....
/του κρατικού νοσηλευτικού ιδρύµατος ή κρατικού κέντρου υγείας (*) για την ιατρική
εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ
ότι εξέτασα σήµερα στο ιατρείο µου/κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα ή κρατικό κέντρο υγείας(*)
επί
της
οδού
………………………………….,
αριθµός
….,
περιοχή
……….…………………,
τον-την
(*)
………………………………..….…..,
του
………....………….. (Όνοµα πατρός), µε ηµεροµηνία γέννησης …/..../……, διεύθυνση
κατοικίας …………………………….…….………………………….., ΑΜΚΑ: ....…………..
Κατά την παραπάνω εξέταση έλαβα υπόψη µου:
1. Το αριθµ. …………………….... Βιβλιάριο Υγείας του ………….………………………...
2. Τις προβλεπόµενες εξετάσεις ……………………………………………………………….
3. Το από ……….… ιατρικό πιστοποιητικό ή ιατρική γνωµάτευση του Νοσοκοµείου
…………….…………………….ότι………………………………………………………...
4. Την αριθµ. …………./………….απόδειξη είσπραξης Ευρώ: #……………………#
(………………………………………..)
5. ………………………………………………………………………………………………...

Και τον-την (*) κρίνω

ΙΚΑΝΟ-Η

(*)

ΜΗ ΙΚΑΝΟ-Η

για να του/της χορηγηθεί - ανανεωθεί (*) η άδεια
οδήγησης της

ΟΜΑ∆ΑΣ 1

(*)

ΟΜΑ∆ΑΣ 2

Η ισχύς της άδειας οδήγησης θα είναι για ………...έτος-η (*)
Παρατηρήσεις - Κωδικοί επί της άδειας οδήγησης :
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………...
……/……/20…
Ο Ιατρός
(Υπογραφή–Σφραγίδα)
(*) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
(**) Συµπληρώνεται από τον Οφθαλµίατρο.

64

ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ Ο∆ΗΓΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «ΗΝΙΟΧΟΣ»
(ή ανάλογο Κρατικό ίδρυµα)
∆ιεύθυνση: …….
Τηλ.: ……………
Αρ.Πρωτ/ου: ….……………..
Αρ. Γραµµ. Είσπρ.: Νο ….………..
Παραπεµπτικό: …………………….

Φωτογραφία

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (**)
Την .…./……/……., ο/η (ΕΠΩΝΥΜΟ) ………….…..…... (ΟΝΟΜΑ)………………….…...,
(ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ)…….……….…………………...,Ηµεροµηνία Γέννησης: …………...…,
∆/νση Κατοικίας ………………………………..……….…….…...…., Τηλ.: ……………..…,
ΑΜΚΑ: …………..…, Α∆Τ/Εκδ.Αρχή: …………………, Αρ. Αδ. Οδηγ: ….……………..…,
προσήλθε στο ΕΚΑ Τµήµα Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιµασίας Οδήγησης για
οδηγούς µε αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» ή ανάλογο Κρατικό ίδρυµα για επαν(*)εξέταση, ύστερα
από αίτησή του/της για χορήγηση-ανανέωση άδειας οδήγησης της :

ΟΜΑ∆ΑΣ 1

(*)

ΟΜΑ∆ΑΣ 2

Μετά από λεπτοµερή καταγραφή και επαν(*)αξιολόγηση των κινητικών προβληµάτων του/της
σε σχέση µε τις ελάχιστες απαιτούµενες δεξιότητες για ασφαλή οδήγηση οχήµατος κρίνεται:

ΙΚΑΝΟΣ-Η
α) για να αποκτήσει (*)

(*)

ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ-Η

β) για να ανανεώσει (*)

Καταγραφή των απαιτούµενων διασκευών-Παρατηρήσεις:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…
Η ισχύς της άδειας οδήγησης θα είναι:
α)για ………...έτος-η(*) β)προσωρινή παύση ισχύος για ……..… έτος-η(*) γ)οριστική παύση ισχύος(*).
Ο/Η Αξιολογητής Ικανότητας Οδήγησης
ΕΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΝΙΟΧΟΣ

Ο/Η Υπεύθυνος του Ιατρικού Τµήµατος
ΕΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΝΙΟΧΟΣ

(ή ανάλογο Κρατικό ίδρυµα)

(ή ανάλογο Κρατικό ίδρυµα)

Για την ακρίβεια
Ο/Η Γραµµατέας
(Υπογραφή–Σφραγίδα)
(*) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
(**) Κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ AΠAITOYMENEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
1. ΟΡΑΣΗ
1.1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

Το άθροισµα της οπτικής οξύτητας των δύο
µατιών µετρούµενης µε γυαλιά ή φακούς
επαφής πρέπει να είναι τουλάχιστον 10/10
(αθροιστικά). Αναλυτικά :
5/10 στο ένα µάτι και 5/10 στο άλλο ή
6/10 στο ένα µάτι και 4/10 στο άλλο ή
7/10 στο ένα µάτι και 3/10 στο άλλο ή
8/10 στο ένα µάτι και 2/10 στο άλλο.
Αν η οπτική οξύτητα (διορθωµένη) του ενός
µατιού είναι µικρότερη από 2/10 και η οπτική
οξύτητα του άλλου 8/10 τουλάχιστον, ο
οδηγός, ή ο υποψήφιος οδηγός υπάγεται
στις διατάξεις περί µονοφθαλµίας.
Η
οπτική
οξύτητα
σε
περιπτώσεις
διαθλαστικών σφαλµάτων λαµβάνεται µε
διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής.
Τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής πρέπει να είναι
ανεκτά από τον οδηγό ή τον υποψήφιο
οδηγό.
Οι ενδοφθάλµιοι φακοί δεν θεωρούνται
διορθωτικοί φακοί.

Κάθε υποψήφιος για την αρχική χορήγηση ή
ανανέωση άδειας οδήγησης πρέπει να έχει
οπτική οξύτητα και από τα δύο µάτια µε
οπτική διόρθωση, (εφόσον χρειάζεται),
τουλάχιστον 8/10 στο ένα µάτι και
τουλάχιστον 5/10 στο άλλο µάτι.
Στην περίπτωση που οι τιµές 8/10 και 5/10
επιτυγχάνονται µε τη βοήθεια οπτικής
διόρθωσης, πρέπει η µη διορθωµένη οπτική
οξύτητα του κάθε µατιού να φθάνει τα
0,5/10 και η διόρθωση της ελάχιστης
απαιτούµενης οπτικής οξύτητας (8/10 και
5/10) να επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια
γυαλιών ή φακών επαφής, των οποίων η
ισχύς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8
διοπτρίες (2D cyl= 1D sph) περίπου.
Οι 8 διοπτρίες υπολογίζονται συνολικά
(µυωπικές, αστιγµατικές, υπερµετρωπικές)
για κάθε οφθαλµό ξεχωριστά.
Οι ενδοφθάλµιοι φακοί δεν θεωρούνται
διορθωτικοί φακοί.

1.2. ΟΠΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

Αν διαπιστωθεί διαταραχή του οπτικού
πεδίου του ενός µατιού, άδεια χορηγείται ή
ανανεώνεται, εφόσον η οπτική οξύτητα του
άλλου µατιού είναι (µε διόρθωση τυχόν
διαθλαστικού σφάλµατος), τουλάχιστον 8/10
και το οπτικό πεδίο πλήρες. Στην περίπτωση
αυτή ο οδηγός υφίσταται περιοδική
επανεξέταση ανά 3-ετία. Αν υπάρχει πάθηση
που µπορεί να προκαλέσει διαταραχή του
οπτικού πεδίου του υγιούς µατιού (π.χ.
γλαύκωµα), η επανεξέταση εκτελείται σε
συντοµότερο χρονικό διάστηµα.
Το οπτικό πεδίο κάθε µατιού δεν επιτρέπεται
να είναι µικρότερο των 120 µοιρών σε
οριζόντιο επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται αδρή
εκτίµηση του οπτικού πεδίου. 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.

Το οπτικό πεδίο του κάθε µατιού χωριστά
πρέπει να είναι πλήρες.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται αδρή
εκτίµηση του οπτικού πεδίου. 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.
Αν ο οφθαλµίατρος δεν διαθέτει τον
απαιτούµενο εξοπλισµό, µπορεί να ζητήσει
να γίνει η εξέταση σε Κρατικό Νοσοκοµείο ή
από οποιονδήποτε οφθαλµίατρο που
διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό.
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1.3. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

Ο οδηγός ή υποψήφιος οδηγός πρέπει να
διακρίνει άνετα τα τρία χρώµατα (κόκκινο,
πράσινο, κίτρινο) ενός τρίχρωµου φανού.

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει
φυσιολογική αντίληψη των χρωµάτων. Σε
περίπτωση µειωµένης αντίληψης των
χρωµάτων, επιτρέπεται η αρχική χορήγηση
άδειας οδήγησης εφόσον διακρίνει άνετα τα
τρία χρώµατα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο)
ενός τρίχρωµου φανού.
Η
άδεια
ανανεώνεται
εφόσον
η
διαπιστωθείσα µειωµένη αντίληψη των
χρωµάτων (δυσχρωµατοψία) παραµένει ως
έχει και επιπλέον ο οδηγός διακρίνει άνετα
τα τρία χρώµατα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο)
ενός τρίχρωµου φανού.

1.4. ∆ΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

Αν ο οδηγός ή ο υποψήφιος οδηγός πάσχει
από έκδηλο στραβισµό (ετεροτροπία), άδεια
οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται, εφόσον
το υγιέστερο µάτι έχει οπτική οξύτητα (µε
διόρθωση τυχόν διαθλαστικού σφάλµατος)
τουλάχιστον 8/10 και οπτικό πεδίο πλήρες.
Αν κατά την εξέταση οδηγού ή υποψηφίου
οδηγού διαπιστωθεί
διπλωπία, άδεια
οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται µε την
προϋπόθεση ότι κατά την οδήγηση η όραση
του ενός µατιού , θα αποκλείεται µε ειδικά
γυαλιά, κάλυψη ή φακό επαφής.
Η οπτική οξύτητα του χρησιµοποιούµενου
µατιού πρέπει να είναι (µε διόρθωση τυχόν
διαθλαστικού σφάλµατος) τουλάχιστον 8/10
και το οπτικό του πεδίο πλήρες.
Οδηγοί που ανήκουν στις παραπάνω
περιπτώσεις (εκδήλου στραβισµού και
διπλωπίας)
υφίστανται
περιοδική
επανεξέταση µέχρι 3 χρόνια

Ο οδηγός δεν πρέπει να πάσχει από
πάθηση που αποτελεί εµπόδιο στη
στερεοσκοπική
όραση
(π.χ.
έκδηλο
στραβισµό ή διπλωπία).

1.5. ΑΦΑΚΙΑ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

Η αµφοτερόπλευρη αφακία δεν αποτελεί
εµπόδιο για τη χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον µε γυαλιά ή
φακούς
επαφής
εκπληρώνονται
οι
προϋποθέσεις της ελάχιστης απαιτούµενης
οπτικής οξύτητας.
Η
ετερόπλευρη
αφακία
πρέπει
να
διορθώνεται µε ενδοφθάλµιο φακό ή φακό
επαφής.
Σε κάθε περίπτωση αφακίας, άδεια
οδήγησης δεν χορηγείται αν δεν έχει περάσει
τουλάχιστον ένα τρίµηνο από την εγχείρηση.
Η άδεια χορηγείται για ένα έτος µετά την
παρέλευση τριµήνου από την εγχείρηση και
ανανεώνεται κάθε έτος. Μετά την πάροδο
της τριετίας, χορηγείται κανονικά.

Η αµφοτερόπλευρη αφακία δεν αποτελεί
εµπόδιο για τη χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον µε γυαλιά ή
φακούς
επαφής
εκπληρώνονται
οι
προϋποθέσεις της ελάχιστης απαιτούµενης
οπτικής οξύτητας.
Η
ετερόπλευρη
αφακία
πρέπει
να
διορθώνεται µε ενδοφθάλµιο φακό ή φακό
επαφής.
Σε κάθε περίπτωση αφακίας, άδεια
οδήγησης δεν χορηγείται αν δεν έχει περάσει
τουλάχιστον ένα τρίµηνο από την εγχείρηση.
Η άδεια χορηγείται για ένα έτος µετά την
παρέλευση τριµήνου από την εγχείρηση και
ανανεώνεται κάθε έτος. Μετά την πάροδο
της τριετίας, χορηγείται κανονικά.

67

ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
1.6. ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

Σε περίπτωση µονοφθαλµίας είναι δυνατόν
να
χορηγηθεί άδεια οδήγησης ή να
ανανεωθεί υφιστάµενη άδεια, µε την
προϋπόθεση ότι η κατάσταση αυτή της
µονοφθαλµίας
υπάρχει
από
6-µήνου
τουλάχιστον.
Η οπτική οξύτητα του µοναδικού µατιού
πρέπει να είναι (µε διόρθωση τυχόν
διαθλαστικoύ σφάλµατος) 8/10 τουλάχιστον
και το οπτικό του πεδίο πλήρες. Αν το
µοναδικό µάτι είναι άφακο, η διόρθωσή του
πρέπει να εξασφαλίζεται µε φακό επαφής ή
ενδοφθάλµιο φακό.
Αν µε την κατάσταση της µονοφθαλµίας
συνυπάρχει και κώφωση, άδεια οδήγησης
δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται. Οι
µονόφθαλµοι οδηγοί υποχρεώνονται ν’
ανανεώνουν την άδεια οδήγησής τους από
ένα έως πέντε χρόνια. Ο χρόνος ανανέωσης
(1-5
χρόνια),
καθορίζεται
από
τον
Οφθαλµίατρό, σύµφωνα µε τη κρίση του και
λαµβάνοντας υπόψη την οπτική οξύτητα του
οφθαλµού.

∆εν χορηγείται άδεια.

1.7 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α 2
Άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε
ανανεώνεται στις παρακάτω παθήσεις, έστω
και αν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται
στις
προηγούµενες
παραγράφους:
1. Παθήσεις του κερατοειδούς (εκφυλίσεις ή
δυστροφίες)
2. Στραβισµός
3. Εκφυλίσεις ή δυστροφίες του βυθού
4. Αγγειακές διαταραχές του βυθού
5. Αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς
6. Γλαύκωµα
7. Νοσήµατα
κόγχων
(δυσθυροειδική
οφθαλµοπάθεια,
όγκοι,
συγγενείς
δυσπλασίες)
8. Παθήσεις βλεφάρων (πτώση, όγκος)
Σε
αµφίβολες
περιπτώσεις
ο
ενδιαφερόµενος
υποβάλλεται
σε
εξειδικευµένες οφθαλµολογικές εξετάσεις.
Για
διαθλαστικά
σφάλµατα
που
χειρουργούνται
µε
τους
σύγχρονους
επιστηµονικούς τρόπους (laser) δύναται να
χορηγηθεί
άδεια
οδήγησης,
εφόσον
πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις
οπτικής
οξύτητας.
Χορηγείται
άδεια
τουλάχιστον τρεις µήνες µετά την επέµβαση
και για χρονικό διάστηµα που θα κρίνει ο
οφθαλµίατρος. Μετά το πέρας του χρονικού
διαστήµατος που θα οριστεί και εφόσον η
κατάσταση
παραµένει
αµετάβλητη,
η
ανανέωση γίνεται κανονικά για το χρονικό
διάστηµα που προβλέπεται κάθε φορά.

ΟΜΑ∆Α 1
Άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε
ανανεώνεται, σε κάθε πάθηση των µατιών
που αποτελεί σοβαρό εµπόδιο στην ασφαλή
οδήγηση, έστω και αν δεν αναφέρεται στις
παραπάνω παραγράφους. Σε αµφίβολες
περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος υποβάλλεται
σε εξειδικευµένες οφθαλµολογικές εξετάσεις.
Για
διαθλαστικά
σφάλµατα
που
χειρουργούνται
µε
τους
σύγχρονους
επιστηµονικούς τρόπους (laser) δύναται να
χορηγηθεί
άδεια
οδήγησης,
εφόσον
πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις
οπτικής
οξύτητας.
Χορηγείται
άδεια
τουλάχιστον τρεις µήνες µετά την επέµβαση
και για χρονικό διάστηµα που θα κρίνει ο
οφθαλµίατρος. Μετά το πέρας του χρονικού
διαστήµατος που θα οριστεί και εφόσον η
κατάσταση
παραµένει
αµετάβλητη,
η
ανανέωση γίνεται κανονικά για το χρονικό
διάστηµα που προβλέπεται κάθε φορά.
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2. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας στις εξής περιπτώσεις:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας στις εξής περιπτώσεις:

1. Στην τέλεια απόφραξη των ρινικών
κοιλοτήτων ή του ρινοφάρυγγα, από
οποιαδήποτε αιτία

1. Στην τέλεια απόφραξη των ρινικών
κοιλοτήτων ή του ρινοφάρυγγα, από
οποιαδήποτε αιτία

2. Στους φέροντες µόνιµη τραχειοτοµία, αν
δεν έχει περάσει τουλάχιστον ένα έτος από
την εκτέλεσή της και σε όσους έχουν υποστεί
χορδοπηξία λόγω απαγωγικής παράλυσης,
εάν επίσης δεν έχει περάσει τουλάχιστον ένα
έτος από την εκτέλεσή της.

2. Στους πάσχοντες από αµφοτερόπλευρη
απαγωγική παράλυση των φωνητικών
χορδών χωρίς τραχειοτοµία.

3. Στους
πάσχοντες
από
ιλίγγους
λαβυρινθικής αιτιολογίας µε διαταραχές της
ισορροπίας.

3. Στους
πάσχοντες
από
ιλίγγους
λαβυρινθικής αιτιολογίας µε διαταραχές της
ισορροπίας.

4. Σε µονόπλευρες ή αµφίπλευρες χρόνιες
πυώδεις ωτίτιδες, όταν συνοδεύονται από
εµπλοκές
όπως
οστεοµυελίτιδα,
µαστοειδίτιδα, χολοστεάτοµα ή λαβυρινθικά
φαινόµενα.

4. Σε µονόπλευρες ή αµφίπλευρες χρόνιες
πυώδεις ωτίτιδες, όταν συνοδεύονται από
εµπλοκές
όπως
οστεοµυελίτιδα,
µαστοειδίτιδα, χολοστεάτοµα ή λαβυρινθικά
φαινόµενα.

5. Σε µόνιµο ή παροξυντικό ίλιγγο και
ανωµαλίες της ισορροπίας οσοδήποτε
µικρές και αν είναι κατά την ιατρική εξέταση.

5. Σε µόνιµο ή παροξυντικό ίλιγγο και
ανωµαλίες της ισορροπίας οσοδήποτε
µικρές και αν είναι κατά την ιατρική εξέταση.

6. Στους χειρουργηθέντες µε καρκίνο
λάρυγγα.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον έχει περάσει
τουλάχιστον ένα έτος από την εκτέλεση της
επέµβασης και κατά την κρίση του
ωτορινολαρυγγολόγου.

6. Στον καρκίνο του λάρυγγα.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στους χειρουργηθέντες µε
καρκίνο του λάρυγγα, η χορήγηση ή
ανανέωση της άδειας οδήγησης εφόσον έχει
περάσει τουλάχιστον ένα έτος από την
εκτέλεση της επέµβασης και κατά την κρίση
του ωτορινολαρυγγολόγου
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ΟΜΑ∆Α 2 (συνέχεια)

ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση
οδήγησης στους κωφαλάλους.

άδειας

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας:

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
της άδειας:

1. Ειδικά για τους βαρήκοους στους οποίους
το ποσοστό βαρηκοΐας υπερβαίνει το 45%,
επιβάλλεται
χρήση
ηλεκτροακουστικής
συσκευής ή κοχλιακού εµφυτεύµατος και
κατά τη κρίση του ωτορινολαρυγγολόγου,
ανεξάρτητα από το βαθµό και την
αιτιολογία της βαρηκοΐας.

Στους βαρήκοους στους οποίους το
ποσοστό βαρηκοΐας υπερβαίνει το 45%.
Επιβάλλεται η χρήση ηλεκτροακουστικής
συσκευής ή κοχλιακού εµφυτεύµατος και
κατά τη κρίση του ωτορινολαρυγγολόγου,
ανεξάρτητα από το βαθµό και την αιτιολογία
της βαρηκοΐας.

2. Στους κωφάλαλους, µε την προϋπόθεση
ότι η ιατρική εξέταση θα διενεργείται από
ωτορινολαρυγγολόγο.
3. Άτοµα άνω των 65 ετών για να
αποκτήσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους
άδεια οδήγησης, χρειάζονται απαραίτητα
ακουοµετρικό διάγραµµα, που πρέπει να
εκδίδεται από ειδικό γιατρό και πρέπει να
περιλαµβάνει την αέρινη και οστέινη
καµπύλη. Σε άτοµα µε µεγάλη βαρηκοΐα που
έχουν ξεπεράσει το 75° έτος της ηλικίας, η
χορήγηση ή ανανέωση της άδειας κρίνεται
και σύµφωνα µε τη γενική κατάσταση του
ενδιαφερόµενου.
Η ανανέωση της άδειας οδήγησης
εναπόκειται
στην
κρίση
του
ωτορινολαρυγγολόγου που θα λάβει υπόψη
της το βαθµό και τη µορφή της βαρηκοΐας
και
τη
δυνατότητα
χρησιµοποίησης
ηλεκτροακουστικής συσκευής ή κοχλιακού
εµφυτεύµατος.
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3. ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ –
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΟΜΑ∆Α 1 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α, Α1, Α2, ΑΜ)

ΟΜΑ∆Α 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης για τις κατηγορίες Α, Α1,
Α2, ΑΜ:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης :
1. Σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης οι
οποίες προκαλούν µείωση της κινητικότητάς
της (αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα κ.λπ.),
ιδιαίτερα όταν οι παθήσεις προσβάλλουν την
Α.Μ.Σ.Σ.
Για τεκµηρίωση του προβλήµατος απαιτείται
ακτινολογικός και βιοχηµικός αιµατολογικός
έλεγχος.

1. Σε παθήσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας
που προκαλούν γενικευµένη ελάττωση της
µυϊκής ισχύος των άκρων.
2. Σε παθήσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας
που προκαλούν αστάθεια της σπονδυλικής
στήλης που δύναται να προκαλέσει
νευρολογική βλάβη, πόνο ή παραµόρφωση.

2. Σε κακώσεις σπονδυλικής στήλης µε
συνοδά κατάγµατα ή και εξαρθρήµατα
σπονδύλων µε ή χωρίς νευρολογική
σηµειολογία τα οποία προκαλούν µόνιµη,
σηµαντικού βαθµού παραµόρφωση ή
αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.

3. Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας
που να υπάρχει κατάργηση του πλήρους
εύρους κίνησης των αρθρώσεων των άνω
και κάτω άκρων.
4.
Σε
οποιονδήποτε
ακρωτηριασµό
συµπεριλαµβανοµένου
και
του
ακρωτηριασµού των δακτύλων.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης σε αναπηρία των άνω
άκρων εφόσον η συλληπτική λειτουργία των
άκρων χειρών είναι ικανοποιητική, κατά τη
κρίση του ορθοπεδικού ή του οργάνου το
οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό
από τις οικείες διατάξεις.

3. Σε µόνιµη µετατραυµατική µονοπληγία,
διπληγία, ηµιπληγία,
παραπληγία ή
τετραπληγία.
4. Σε δισκοκήλες εφόσον προκαλούν
έκπτωση της µυϊκής ισχύος, συνεχή πόνο ή
παραµόρφωση µετά την αποτυχία της
θεραπευτικής ή χειρουργικής αγωγής.
5. Σε ακρωτηριασµό ή φωκοµέλια, ενός ή
περισσοτέρων από τα τέσσερα άκρα σε
οποιοδήποτε ύψος, ανεξάρτητα εάν έχει
τοποθετηθεί πρόσθεση τεχνητού µέλους.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
σε
περίπτωση
ακρωτηριασµού ενός κάτω άκρου, η
χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας
οδήγησης για Ε.∆.Χ., εφόσον το άλλο κάτω
άκρο είναι υγιές, σε ειδικά διασκευασµένο
όχηµα,
ύστερα
από
απόφαση
του
ορθοπεδικού ή του οργάνου το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης σε περιπτώσεις κινητικού
ελλείµµατος, ύστερα από αξιολόγηση του
ενεργητικού
εύρους
κίνησης
των
αρθρώσεων και υπόδειξη των τυχόν
διασκευών που απαιτούνται στο όχηµα, από
ορθοπεδικό ή από όργανο το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.
ΟΜΑ∆Α 1 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β, Β1)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
της άδειας οδήγησης για τις κατηγορίες Β,
Β1:

6. Σε περιπτώσεις ελάττωσης της µυϊκής
ισχύος των άνω και κάτω άκρων,
οποιασδήποτε
αιτιολογίας
και
σε
περιπτώσεις περιορισµού της κινητικότητας
αγκώνος, πηχεοκαρπικής, ισχίων, γονάτων
και ποδοκνηµικών.

1. Σε
οποιεσδήποτε
αναπηρίες
ή
ακρωτηριασµούς που δεν επιτρέπουν την
ασφαλή
οδήγηση
ακόµη
και
µε
διασκευασµένο όχηµα.

7. Σε περιπτώσεις αδυναµίας εκτέλεσης
πλήρους συλληπτικής λειτουργίας των
άκρων χειρών, οποιασδήποτε αιτιολογίας.

2. Στις περιπτώσεις που δεν επιτελείται
ικανοποιητικά η συλληπτική λειτουργία των
άκρων ακόµα και µε τις κατάλληλες
διασκευές.
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ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)

ΟΜΑ∆Α 2 (συνέχεια)

3. Σε
πρωτοπαθείς
ή
µεταστατικές
νεοπλασίες των οστών.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, ύστερα από αξιολόγηση
της πάθησης από ορθοπεδικό ή από όργανο
το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό
αυτό από τις οικείες διατάξεις.

8. Σε περίπτωση ακρωτηριασµού του
αντίχειρα του ενός ή και των δύο χεριών.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η οδήγηση στις περιπτώσεις
ακρωτηριασµού ενός δακτύλου ή τριών
φαλάγγων διαφόρων δακτύλων εκτός του
αντίχειρα σε ένα χέρι. Σε ακρωτηριασµούς
περισσοτέρων από ένα δάκτυλο ή τριών
φαλάγγων ή ενός αντίχειρα σε ένα µόνο χέρι,
το κινητικό έλλειµµα
εκτιµάται από
ορθοπεδικό ή από όργανο το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.

4. Στις περιπτώσεις εκείνες που έχει
καταργηθεί η κινητικότητα της σπονδυλικής
στήλης, ιδιαίτερα της Α.Μ.Σ.Σ. από
οποιαδήποτε αιτία.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας
οδήγησης
µε
ειδικά
διασκευασµένο
όχηµα,
ύστερα
από
αξιολόγηση
του
προβλήµατος
από
ορθοπεδικό ή από όργανο το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.

9. Σε χρόνια οστεοµυελίτιδα και ιδιαίτερα µε
εντόπιση σε θέση υψηλής φόρτισης, όταν
πρόκειται για τα κάτω άκρα.
10.
Σε
περιπτώσεις
ανισοσκελίας
µετατραυµατικής ή µη αιτιολογίας και όταν η
διαφορά µήκους είναι µεγαλύτερη των 10
εκατοστών.

5. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αστάθεια
της σπονδυλικής στήλης ή κατάγµατα της
Α.Μ.Σ.Σ. ή ψευδαρθρωµένα κατάγµατα και
ιδιαίτερα κατάγµατα των Α1 και Α2
σπονδύλων.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας
οδήγησης,
κατά
την
κρίση
ορθοπεδικού ή του οργάνου το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.

11. Επί νεοπλασιών πρωτοπαθών ή
µεταστατικών, καθώς και σε µεταβολικές
παθήσεις
των
οστών
εκτός
της
οστεοπόρωσης.
12. Σε συγγενείς γενικά διαµαρτίες ή άλλες
παραµορφωτικές παθήσεις του ερειστικού
συστήµατος, που έχουν σαν αποτέλεσµα την
σπαστικότητα ή την µυϊκή αδυναµία ή
οποιαδήποτε άλλη παραµόρφωση που
δυσχεραίνει την πλήρη και φυσιολογική
λειτουργία της προσβεβληµένης περιοχής.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς ή
οδηγούς που παρουσιάζουν πάθηση ή
ανωµαλία
του
κινητικού-ερειστικού
συστήµατος, ή οποιαδήποτε άλλη πάθηση
πρόσφατη
ή
υπολειµµατική
(όπως
κατάγµατα ή ψευδαρθρώσεις) δυνάµενη να
περιορίζει τον κινητικό έλεγχο και η οποία
καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση οχήµατος
µε κινητήρα.

13. Κάθε άλλη κατάσταση συνδεδυασµένης
βλάβης
του
ερειστικού
και
µυϊκού
συστήµατος
εκτιµάται
µε
βάση
τις
προηγούµενες παραγράφους.
Ο ορθοπεδικός ή το όργανο το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις, θα πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τους επιπρόσθετους κινδύνους που
συνδέονται µε την οδήγηση οχηµάτων αυτής
της κατηγορίας (ΟΜΑ∆Α 2).

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης µε περιοριστικούς όρους
σε οποιονδήποτε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό
που µειονεκτεί σωµατικά και δεν υπάγεται
στις παραπάνω περιπτώσεις, κατά την κρίση
ορθοπεδικού ή του οργάνου το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις. Η εξέταση αυτή θα πρέπει
να στηρίζεται σε ιατρική αξιολόγηση της εν
λόγω πάθησης ή ανωµαλίας. Στη συνέχεια
εκδίδεται Πιστοποιητικό Υγείας ή Πόρισµα
Εξέτασης, όπου θα αναφέρονται οι τυχόν
διασκευές που απαιτούνται στο όχηµα
καθώς και ο χρόνος διάρκειας ισχύος της
άδειας.

Εάν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο
µυοσκελετικό σύστηµα έχουν παροδικό
χαρακτήρα,
η οδήγηση καθ’ όλο το
διάστηµα της αποκατάστασης απαγορεύεται.
Μετά την αποδροµή και εφόσον έχει
παγιωθεί η βλάβη, απαιτείται επανεκτίµηση
του βαθµού ικανότητας µε κλινικό ή και
απεικονιστικό έλεγχο (π.χ. CT, MRI) και αν
απαιτείται και εργαστηριακό έλεγχο (π.χ.
νευροφυσιολογικό
έλεγχο,
σπινθηρογράφηµα κ.λπ.).
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ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης για τις κατηγορίες Β, Β1 :
1. Σε
περιπτώσεις
απώλειας
της
λειτουργίας µερικής ή πλήρους ενός άνω
άκρου λόγω:
- ακρωτηριασµού σε οποιοδήποτε ύψος
- συγγενούς διαµαρτίας ή παραµορφωτικής
πάθησης,
- πάθησης οποιασδήποτε αιτιολογίας
τραυµατικής ή όχι (εκτός εάν για το αίτιο
της βλάβης ορίζεται διαφορετικά σε άλλο
σηµείο που αναφέρεται σε παθήσεις εκτός
των ορθοπεδικών), µε όχηµα που διαθέτει
τις απαραίτητες διασκευές, ανάλογα µε το
πάσχον άκρο.
Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός εξετάζεται
και αξιολογείται από ορθοπεδικό, ή από
όργανο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, που
υποδεικνύουν τις κατάλληλες ή και
αναγκαίες διασκευές-περιορισµούς.
2. Σε
περιπτώσεις
απώλειας
της
λειτουργίας µερικής ή πλήρους των δύο άνω
άκρων λόγω παθήσεων που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο, µε όχηµα
που διαθέτει τις απαραίτητες διασκευές,
ώστε να είναι δυνατή η οδήγησή του µε τα
κάτω άκρα. Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός
εξετάζεται και αξιολογείται από ορθοπεδικό ή
από όργανο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί
για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις
που
υποδεικνύουν
τις
απαραίτητες
διασκευές
και
περιοριστικούς
όρους,
(αναφέρεται ενδεικτικά):
- οδήγηση µόνον εντός ακτίνας 50 km από
τον τόπο κατοικίας του κατόχου αδείας
οδήγησης
- οδήγηση µε ταχύτητα έως 50 km/h
- οδήγηση χωρίς ρυµουλκούµενο
- απαγόρευση
οδήγησης
σε
αυτοκινητόδροµο.
Χορηγείται άδεια οδήγησης περιορισµένου
χρόνου κατά την κρίση του ορθοπεδικού. Αν
η πάθηση δεν υπάρχει περίπτωση να
επιδεινωθεί, ο ορθοπεδικός κατά την κρίση
του άρει τον χρονικό περιορισµό.
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OΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)
3. Σε
περιπτώσεις
απώλειας
της
λειτουργίας, µερικής ή πλήρους, ενός ή και
των δύο κάτω άκρων λόγω:
- Ακρωτηριασµού ενός ή αµφοτέρων των
κάτω άκρων. Στις περιπτώσεις αυτές, αν
κριθεί σκόπιµο, θα απαιτηθεί επιπρόσθετη
τροποποίηση του καθίσµατος για την ορθή
στήριξη του σώµατος.
- Συγγενούς διαµαρτίας.
- Παραµορφωτικής πάθησης.
- Μετατραυµατικής
κατάστασης
οποιασδήποτε αιτιολογίας (εκτός εάν για το
αίτιο της βλάβης, ορίζεται διαφορετικά σε
άλλο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος
που αναφέρεται σε άλλες παθήσεις εκτός
των ορθοπεδικών).
- Παραπληγίας (εκτός εάν για το αίτιο της
βλάβης, ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σηµείο
του
παρόντος
παραρτήµατος
που
αναφέρεται σε άλλες παθήσεις εκτός των
ορθοπεδικών).
Στις ως άνω περιπτώσεις ο υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός εξετάζεται και αξιολογείται
από ορθοπεδικό ή από όργανο το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις που υποδεικνύουν τις
κατάλληλες ή και αναγκαίες διασκευέςπεριορισµούς.
4. Σε περιπτώσεις που ο υποψήφιος έχει
υποβληθεί σε αρθροπλαστική οιασδήποτε
άρθρωσης χορηγείται άδεια περιορισµένης
χρονικά ισχύος, η δε εκτίµηση θα στηρίζεται
κάθε φορά στην κλινική εξέταση και τον
ακτινολογικό έλεγχο.
5. Σε περιπτώσεις παραµορφώσεων ή
βραχύνσεων, ή ελλειµµάτων των άκρων
(άνω ή κάτω) λόγω µετατραυµατικών ή
µετεγχειρητικών
καταστάσεων
(π.χ.
σηµαντικού βαθµού ανισοσκελία κ.λπ.) θα
απαιτηθούν
κατάλληλες
τροποποιήσεις
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ορθοπεδικού
ή του οργάνου το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί
για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις.
6. Σε περιπτώσεις που δύνανται να
προκαλέσουν σηµαντική εξασθένιση του
σκελετού (π.χ. χρόνια οστεοµυελίτιδα,
τραυµατικές ή νεοπλαστικές παθήσεις κ.λπ.)
η αναγκαιότητα και το είδος τροποποίησης
του οχήµατος παραµένει στην κρίση του
ορθοπεδικού ή του οργάνου το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.

74

ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)
7. Κάθε άλλη κατάσταση συνδεδυασµένης
βλάβης
του
ερειστικού
και
µυϊκού
συστήµατος
εκτιµάται
µε
βάση
τις
προηγούµενες παραγράφους.
8. Κάθε άτοµο που έχει απαλλαγεί της
στρατιωτικής του θητείας για λόγους
ορθοπεδικού
προβλήµατος,
εξετάζεται
υποχρεωτικά και εκτιµάται από ορθοπεδικό
ή από όργανο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί
για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις,
µε ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να
είναι κάτοχος άδειας οδήγησης.
Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση του
υποψήφιου οδηγού ή οδηγού θα εκτιµάται µε
τον κατάλληλο κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο
(ιδιαίτερα
εφόσον
πρόκειται
για
εξελισσόµενη πάθηση), ο δε χρόνος ισχύος
της άδειας οδήγησης είναι περιορισµένος,
σύµφωνα µε την κρίση του ορθοπεδικού ή
του οργάνου το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί
για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις.
Εάν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο
µυοσκελετικό σύστηµα έχουν παροδικό
χαρακτήρα, η οδήγηση, καθόλο το διάστηµα
της αποκατάστασης, απαγορεύεται ή
επιτρέπεται µε βάση τους περιορισµούς που
αναφέρονται στην παρούσα ΟΜΑ∆Α 1
Μετά την αποδροµή και εφόσον έχει
παγιωθεί η βλάβη, απαιτείται επανεκτίµηση
του βαθµού λειτουργικότητας. Υποχρεωτική
εποµένως είναι η λεπτοµερής κλινική
εξέταση, η εκτίµηση των ακτινογραφιών ή
των αποτελεσµάτων άλλων απεικονιστικών
µεθόδων (π.χ. CT, MRI). Όπου απαιτείται,
σκόπιµο
είναι
να
γίνεται
ειδικός
εργαστηριακός
έλεγχος
(π.χ.
νευροφυσιολογικός,
σπινθηρογράφηµα,
κ.λπ.).
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ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
4. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥΠΕΠΤΙΚΟΥ-ΝΕΦΡΩΝ-∆ΕΡΜΑΤΟΣΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ-ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΩΝ
Α∆ΕΝΩΝ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΟΣΗΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ.
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης :

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης :

1. Στην κίρρωση του ήπατος µε ασκίτη ή
ασκίτη οποιασδήποτε αιτιολογίας

1. Στην κίρρωση του ήπατος µε ασκίτη ή
ασκίτη οποιασδήποτε αιτιολογίας.

2. Σε εκτεταµένη νευροϊνοµάτωση (νόσος
του Von Recklinghousen)

2. Σε εκτεταµένη νευροϊνοµάτωση (νόσος
του Von Recklinghousen)

3. Σε όλες τις παθήσεις που εµποδίζουν την
αναπνοή
υπό
µορφή
δύσπνοιας,
(αποφρακτικές
πνευµονοπάθειες,
πνευµονική
ίνωση,
θωρακοπλαστικές,
λοβεκτοµές ή πνευµονεκτοµές κ.λπ.).
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας, περιορισµένης
χρονικής
διάρκειας, κατόπιν γνωµάτευσης ειδικού
γιατρού, εφόσον δεν εµποδίζεται η ασφαλής
οδήγηση.

3. Σε όλες τις παθήσεις που εµποδίζουν την
αναπνοή
υπό
µορφή
δύσπνοιας
(αποφρακτικές
πνευµονοπάθειες,
πνευµονική
ίνωση,
θωρακοπλαστικές,
λοβεκτοµές ή πνευµονεκτοµές κ.λπ.),
εφόσον παρουσιάζουν µείωση της ζωτικής
χωρητικότητας από 40%.

4. Σε υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς που
πάσχουν από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας, κατόπιν γνωµάτευσης ειδικού
γιατρού, εφόσον υποβάλλονται σε χρόνια
αιµοκάθαρση. Η διάρκεια
χορήγησης ή
ανανέωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία
(3) χρόνια.

4. Σε υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς που
πάσχουν από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια,
ασχέτως αν υποβάλλονται σε χρόνια
αιµοκάθαρση.

5. Σε νόσους του κολλαγόνου, εφόσον
έχουν προκληθεί σοβαρές λειτουργικές
διαταραχές
των
οργάνων
που
προσβάλλουν
οι
ανωτέρω
παθήσεις.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας ύστερα από γνωµάτευση ειδικού
γιατρού, περιορισµένης χρονικής διάρκειας.

5. Σε νόσους του κολλαγόνου, εφόσον
έχουν προκληθεί σοβαρές λειτουργικές
διαταραχές των οργάνων που προσβάλλουν
οι ανωτέρω παθήσεις.

6. Σε εκτεταµένες παθήσεις του δέρµατος
επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας, κατόπιν γνωµάτευσης ειδικού
γιατρού.

6. Σε εκτεταµένες παθήσεις του δέρµατος
(ιχθύαση, πέµφυξ κ.λπ.), όταν λόγω
παρακωλύσεως των κινήσεων των µελών
δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής οδήγηση.

7. Σε ελεφαντίαση του οσχέου ή των άκρων,
όταν παρακωλύεται η λειτουργική τους
ικανότητα.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας περιορισµένης χρονικής διάρκειας,
εφόσον δεν
εµποδίζεται η ασφαλής
οδήγηση.

7. Σε ελεφαντίαση του οσχέου ή των άκρων,
όταν παρακωλύεται η λειτουργική τους
ικανότητα.
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ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)

ΟΜΑ∆Α 2 (συνέχεια)

8. Σε µεγάλες µη ανατάξιµες βουβωνοκήλες
ή πολύ σοβαρές σπλαχνοκήλες.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας κατόπιν ιατρικής γνωµάτευσης
χειρουργού για την ασφαλή οδήγηση.

8. Σε µεγάλες µη ανατάξιµες βουβωνοκήλες
ή πολύ σοβαρές σπλαχνοκήλες.

9. Σε αιµορροφιλία. Στις κληρονοµικές,
συγγενείς ή επίκτητες αιµοπάθειες.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας, εφόσον διατηρούν ικανοποιητικά
επίπεδα αιµοσφαιρίνης (ΗΒ) στο αίµα,
κατόπιν γνωµάτευσης ειδικού αιµατολόγου.

9. Σε αιµορροφιλία. Στις κληρονοµικές,
συγγενείς ή επίκτητες αιµοπάθειες που
έχουν χαµηλό αιµατοκρίτη ή διαταραχές της
πήξεως.

10.
Σε παθήσεις των ενδοκρινών
αδένων συνοδευόµενες από λειτουργικές
διαταραχές.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας έως πέντε (5) χρόνια, σε περιπτώσεις
αποκατάστασης
της
λειτουργίας
των
ενδοκρινολογικών αδένων, εφόσον δεν
συνοδεύονται από λειτουργικές διαταραχές
και
κατόπιν
γνωµάτευσης
γιατρού
ενδοκρινολόγου.

10. Σε παθήσεις των ενδοκρινών αδένων
συνοδευόµενες
από
λειτουργικές
διαταραχές.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας έως τρία (3) χρόνια, σε περιπτώσεις
αποκατάστασης
της
λειτουργίας
των
ενδοκρινών
αδένων,
εφόσον
δεν
συνοδεύονται από λειτουργικές διαταραχές
και κατόπιν γνωµάτευσης ειδικού γιατρού
ενδοκρινολόγου.

11. Σε σακχαρώδη διαβήτη 50
- συνοδευόµενο από σοβαρές επιπλοκές
σε επίπεδο οφθαλµών, καρδιαγγειακού
συστήµατος νευρικού συστήµατος και
νεφρών,
- που αντιµετωπίζεται µε ινσουλίνη και
παραµένει αρρύθµιστος
- επίσης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται
άδεια οδήγησης για υποψηφίους οδηγούς ή
οδηγούς µε υποτροπιάζουσα σοβαρή
υπογλυκαιµία ή/και µειωµένη συνείδηση της
υπογλυκαιµίας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας σε πάσχοντες από σακχαρώδη
διαβήτη όταν δεν εµφανίζουν επιπλοκές και
το σάκχαρό τους ρυθµίζεται ικανοποιητικά µε
ινσουλίνη, έχουν συνεχή παρακολούθηση,
ώστε να διατηρούν ικανοποιητικά επίπεδα
σακχάρου
αίµατος,
γλυκοζυλιοµένης
αιµοσφαιρίνης
και
απουσία
κρίσεων
υπογλυκαιµίας. Η άδεια χορηγείται ή
ανανεώνεται µέχρι πέντε (5) χρόνια, κατόπιν
γνωµάτευσης του διαβητολόγου που να
βεβαιώνει όλα τα ανωτέρω.

11. Σε σακχαρώδη διαβήτη 1
- συνοδευόµενο από σοβαρές επιπλοκές σε
επίπεδο
οφθαλµών,
καρδιαγγειακού
συστήµατος νευρικού συστήµατος και
νεφρών,
- που αντιµετωπίζεται µε ινσουλίνη και
παραµένει αρρύθµιστος και σε θεραπευτικές
δόσεις δύναται να προκαλεί υπογλυκαιµία .
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας σε πάσχοντες από σακχαρώδη
διαβήτη όταν δεν εµφανίζουν επιπλοκές και
το σάκχαρό τους ρυθµίζεται ικανοποιητικά µε
ινσουλίνη, έχουν συνεχή παρακολούθηση,
ώστε να διατηρούν ικανοποιητικά επίπεδα
σακχάρου
αίµατος,
γλυκοζυλιοµένης
αιµοσφαιρίνης
και
απουσία
κρίσεων
υπογλυκαιµίας.
Για τον λόγο αυτό πρέπει να εφαρµόζονται
τα ακόλουθα κριτήρια:
-δεν έχουν εκδηλωθεί υπογλυκαιµικά
επεισόδια
κατά
το
προηγούµενο
δωδεκάµηνο,
- ο οδηγός αντιλαµβάνεται πλήρως την
έλευση της υπογλυκαιµίας,
- ο οδηγός πρέπει να αποδεικνύει επαρκή
έλεγχο
της
κατάστασης
µε
τακτική
παρακολούθηση της γλυκόζης στο αίµα,
τουλάχιστον δύο φορές ηµερησίως, και σε
χρόνους σχετιζόµενους µε την οδήγηση,
- ο οδηγός πρέπει να αποδεικνύει ότι
αντιλαµβάνεται
τους
κινδύνους
της
υπογλυκαιµίας,
- δεν υπάρχουν άλλες απαγορευτικές
διαβητικές επιπλοκές.

50

Ο όρος σοβαρή κρίση υπογλυκαιµίας σηµαίνει
ότι είναι αναγκαία η παροχή βοήθειας από άλλο
άτοµο,
ενώ
ο
όρος
υποτροπιάζουσα
υπογλυκαιµία σηµαίνει δεύτερη σοβαρή κρίση
υπογλυκαιµίας εντός χρονικού διαστήµατος
δώδεκα µηνών.
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ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΜΑ∆Α 2 (συνέχεια)

ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)

Η άδεια χορηγείται ή ανανεώνεται µέχρι δύο
(2) χρόνια κατόπιν γνωµάτευσης παθολόγου
ή ενδοκρινολόγου γιατρού, µε εξειδίκευση
στη διαβητολογία. Σε περίπτωση έλλειψης
τέτοιων ιατρών τι γνωµάτευση µπορεί να τη
χορηγήσει παθολόγος ή ενδοκρινολόγος,
που να βεβαιώνει όλα τα ανωτέρω.
12.
Σε
κακοήθη
παχυσαρκία
που
συνοδεύεται από κινητικές διαταραχές,
διαταραχές της κυκλοφορίας και της
αναπνοής.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας κατόπιν γνωµάτευσης ειδικού γιατρού
όσον αφορά την ασφαλή οδήγηση,
περιορισµένης χρονικής διάρκειας έως τρία
(3) χρόνια.

12. Σε
κακοήθη
παχυσαρκία
που
συνοδεύεται
από κινητικές διαταραχές,
διαταραχές της
κυκλοφορίας και της
αναπνοής.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας κατόπιν γνωµάτευσης ειδικού γιατρού
όσον αφορά την ασφαλή οδήγηση,
περιορισµένης χρονικής διάρκειας έως πέντε
(5) χρόνια.
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ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
5. ΚΑΡ∆ΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
της άδειας :

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
της άδειας :

1. Σε όλες τις οργανικές βαλβιδικές
παθήσεις όταν συνοδεύονται από καρδιακή
ανεπάρκεια.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης, περιορισµένης χρονικής
διάρκειας, σε περίπτωση αποκατάστασης
της
καρδιακής
ανεπάρκειας,
κατόπιν
γνωµάτευσης του καρδιολόγου

1. Σε όλες τις οργανικές βαλβιδικές
παθήσεις, που έχουν προκαλέσει διαταραχή
του καρδιακού ρυθµού ή καρδιακή
ανεπάρκεια.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις που
έχουν υποβληθεί σε επιτυχή χειρουργική
επέµβαση και δεν εµφανίζουν καρδιακή
ανεπάρκεια. Η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3)
χρόνια
κατόπιν
γνωµάτευσης
του
καρδιολόγου.

2. Στις συγγενείς ανωµαλίες της καρδιάς
και της αορτής, όταν συνοδεύονται από
καρδιακή ανεπάρκεια.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης περιορισµένης χρονικής
διάρκειας σε περίπτωση αποκατάστασης της
καρδιακής
ανεπάρκειας,
κατόπιν
γνωµάτευσης του καρδιολόγου.

2. Σε όλες τις συγγενείς ανωµαλίες της
καρδιάς και της αορτής που έχουν
προκαλέσει διαταραχή του καρδιακού
ρυθµού ή καρδιακή ανεπάρκεια.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις που
έχουν υποβληθεί σε επιτυχή χειρουργική
επέµβαση και δεν εµφανίζουν καρδιακή
ανεπάρκεια
κατόπιν
γνωµάτευσης
καρδιολόγου.

3. Στην πλήρη αρρυθµία, στον πτερυγισµό
των κόλπων µε ταχυαρρυθµία, εφόσον
συνοδεύονται από καρδιακή ανεπάρκεια.
Στη
µόνιµη
βραδυκαρδία
λόγω
κολποκοιλιακού αποκλεισµού.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης µέχρι πέντε (5) χρόνια
στην µόνιµη βραδυκαρδία λόγω κοιλιακού
αποκλεισµού εφόσον φέρει βηµατοδότη,
κατόπιν γνωµάτευσης του καρδιολόγου.

3. Στην
πλήρη
αρρυθµία
µετά
ταχυαρρυθµίας, ή βραδυαρρυθµίας, στον
πτερυγισµό των κόλπων, στη βραδυκαρδία
λόγω κολποκοιλιακού αποκλεισµού, έστω
και αν φέρει βηµατοδότη, στις πολυάριθµες
ή πολυεστιακές έκτακτες κοιλιακές συστολές,
στην παροξυντική ταχυκαρδία.

4. Σε όλες τις συγκοπτικές καταστάσεις
5. Σε όλες τις τυπικές περιπτώσεις
στηθάγχης, διαπιστούµενες από κλινικά
εργαστηριακά ευρήµατα.

4.

Σε όλες τις συγκοπτικές καταστάσεις.

5. Σε όλες τις τυπικές περιπτώσεις
στηθάγχης, διαπιστούµενες από κλινικά
εργαστηριακά ευρήµατα.

6. Στο έµφραγµα του µυοκαρδίου µόνο σε
περίπτωση παραµένουσας στηθάγχης ή
άλλων επιπλοκών.

6. Στο έµφραγµα του µυοκαρδίου.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας, µετά τη χειρουργική αποκατάσταση
και εφόσον δεν συνοδεύεται από διαταραχές
του ρυθµού ή καρδιακή ανεπάρκεια και
κατόπιν γνωµάτευσης του καρδιολόγου.

7. Στα αορτικά ή αρτηριακά ανευρύσµατα,
εφόσον τα τελευταία είναι σηµαντικού
βαθµού.
8. Στις αποφρακτικές αρτηριοπάθειες µε
λειτουργικές διαταραχές ή σοβαρές τροφικές
αλλοιώσεις.

7. Στα αορτικά ή αρτηριακά ανευρύσµατα,
εφόσον τα τελευταία είναι σηµαντικού
βαθµού.

9. Στην υπέρταση, εφόσον η διαστολική
υπερβαίνει µονίµως τα 130 mmHg ή η
συστολική τα 220 mmHg και εφόσον
συνυπάρχουν επιπλοκές.

8. Στις αποφρακτικές αρτηριοπάθειες µε
βαριές λειτουργικές διαταραχές ή τροφικές
αλλοιώσεις.
9. Στην υπέρταση, εφόσον η διαστολική
υπερβαίνει µονίµως τα 120 mmHg ή η
συστολική υπερβαίνει τα 200 mmHg, ή όταν
υπάρχουν επιπλοκές.
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6. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

AΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς ή
οδηγούς που παρουσιάζουν πάθηση ή
ανωµαλία
του
νευρικού
συστήµατος,
δυνάµενη να περιορίζει τον κινητικό έλεγχο,
καθιστώντας έτσι επικίνδυνη την οδήγηση
οχήµατος µε κινητήρα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς ή
οδηγούς που παρουσιάζουν πάθηση ή
ανωµαλία
του
νευρικού
συστήµατος,
δυνάµενη να περιορίζει τον κινητικό έλεγχο,
καθιστώντας έτσι επικίνδυνη την οδήγηση
οχήµατος µε κινητήρα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β, Β1 σε:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης σε:

1. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κ.Ν.Σ.).
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β, Β1,
εφόσον οι παθήσεις είναι ήπιες και τα
υπολείµµατα αυτών δεν εµποδίζουν την
ασφαλή οδήγηση ή επιτρέπουν την
οδήγηση, ύστερα από διασκευή του
οχήµατος, ούτως ώστε το όχηµα να κινείται
µε ασφάλεια, ύστερα από αξιολόγηση
νευρολόγου ή του οργάνου, το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.

1. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κ.Ν.Σ.) .
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα, εφόσον οι παθήσεις είναι ήπιες
και τα υπολείµµατα αυτών δεν εµποδίζουν
την ασφαλή οδήγηση ή επιτρέπουν την
οδήγηση µετά από εύλογο χρονικό διάστηµα
από της αποδροµής της πάθησης, ύστερα
από αξιολόγηση νευρολόγου ή του οργάνου
το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό
αυτό από τις οικείες διατάξεις.

1.1. Σε περιπτώσεις Ηµιπάρεσης, ή
Ηµιπληγίας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης έως δύο (2) χρόνια,
εφόσον δεν υπάρχουν επιπτώσεις από άλλα
συστήµατα
ύστερα
από
αξιολόγηση
νευρολόγου ή του οργάνου, το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.

1.1. Σε περιπτώσεις
Ηµιπληγίας.

Ηµιπάρεσης

ή

1.2. Σε περιπτώσεις Παραπάρεσης ή
Παραπληγίας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα
ύστερα
από
αξιολόγηση
νευρολόγου ή του οργάνου, το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.

1.2. Σε περιπτώσεις
Παραπληγίας.

Παραπάρεσης

ή

1.3. Σε περιπτώσεις µε Σκλήρυνση κατά
Πλάκας (αποµυελινωτικής νόσου).
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β, Β1,
εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση των
νευρολογικών
συµπτωµάτων
και
οι
επερχόµενες ώσεις επισυµβαίνουν κατά
αραιά χρονικά διαστήµατα, ύστερα από
αξιολόγηση νευρολόγου ή του οργάνου, το
οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό
αυτό από τις οικείες διατάξεις

1.3. Σε περιπτώσεις µε Σκλήρυνση κατά
Πλάκας (αποµυελιωτικής νόσου).
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ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)

ΟΜΑ∆Α 2 (συνέχεια)

1.4. Σε περιπτώσεις νόσου Parkinson.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, ανάλογα από το βαθµό
έντασης
των
συµπτωµάτων,
την
ανταπόκριση στη θεραπεία και από τις τυχόν
παρενέργειες
από
τα
λαµβανόµενα
φάρµακα,
ύστερα
από
αξιολόγηση
νευρολόγου ή του οργάνου, το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις, για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα µέχρι τρία (3) χρόνια.

1.4. Σε περιπτώσεις νόσου Parkinson.

2.
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ριζών,
πλεγµάτων και νεύρων), οποιασδήποτε
αιτιολογίας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β, Β1,
εφόσον
οι
παθήσεις
είναι
ήπιες,
σταθεροποιηµένες
ή
εκτρωτικές
ή
εµφανίζουν υπολείµµατα, τα οποία δεν
παρεµποδίζουν την ασφαλή οδήγηση και
επιτρέπουν αυτήν µετά από διασκευή του
οχήµατος και κατά την κρίση νευρολόγου ή
του οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί
για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις
για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.

2. ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ριζών,
πλεγµάτων και νεύρων), οποιασδήποτε
αιτιολογίας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης, εφόσον οι παθήσεις είναι
ήπιες, σταθεροποιηµένες ή εκτρωτικές ή
εµφανίζουν
υπολείµµατα,
που
δεν
παρεµποδίζουν την ασφαλή οδήγηση και
µετά
την
πλήρη
αποδροµή
των
συµπτωµάτων, ύστερα από απόφαση
νευρολόγου ή του οργάνου, το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις, για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα µέχρι τρία (3) χρόνια.

3. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΩΝ (µυϊκές δυστροφίες,
µυοτονικά
σύνδροµα,
περιοδικές
παραλύσεις κ.λπ.).
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης, των κατηγοριών Β, Β1,
εφόσον είναι στα αρχικά στάδια, κατά τα
οποία η νόσος δεν παρεµποδίζει την
ασφαλή οδήγηση, ή επιτρέπει αυτή, µετά
από διασκευή του οχήµατος και κατά τη
κρίση νευρολόγου ή του οργάνου, το οποίο
έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από
τις οικείες διατάξεις, για περιορισµένο
χρονικό διάσηµα µέχρι δύο (2) χρόνια.

3. ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΜΥΩΝ
δυστροφίες,
µυοτονικά
περιοδικές παραλύσεις κ.λπ.).

4. ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης, των κατηγοριών Β, Β1,
εφόσον η πάθηση είναι στα αρχικά στάδια,
κατά τα οποία η νόσος δεν παρεµποδίζει
την ασφαλή οδήγηση ή επιτρέπει αυτή µετά
από διασκευή του οχήµατος και κατά κρίση
νευρολόγου ή του οργάνου, το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες
διατάξεις
για
περιορισµένο
χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) χρόνια.

4. ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ
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ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

5. Σε όλες τις ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ 51

5. Σε όλες τις ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ 2

5.1. α.
Στη
δευτεροπαθή
επιληψία,
ανεξαρτήτως δικαιολογίας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης, κατηγοριών Β, Β1,
περιορισµένης χρονικής διάρκειας εφόσον
αποδεδειγµένα, η νόσος που την προκάλεσε
έχει πλήρως ιαθεί και επί µία 5ετία, µετά το
τέλος της αντιεπιληπτικής αγωγής δεν έχει
εκδηλωθεί κανενός είδους κρίση και δεν
υπάρχουν
παθολογικά,
νευρολογικά
ευρήµατα
ή
ψυχικές
διαταραχές,
οποιασδήποτε φύσης.

5.1. Προκαλούµενη επιληπτική κρίση: ο
υποψήφιος
ο
οποίος
παρουσίασε
προκαλούµενη επιληπτική κρίση οφειλόµενη
σε αναγνωρίσιµο παράγοντα ο οποίος δεν
εµφανίζει µεγάλες πιθανότητες να εκδηλωθεί
κατά την οδήγηση, είναι δυνατό να
χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί σε ατοµική
βάση, αφού προηγηθεί σχετική νευρολογική
γνωµάτευση. Μετά από το οξύ επεισόδιο,
πρέπει να εκτελείται εγκεφαλογράφηµα και η
ενδεδειγµένη νευρολογική εκτίµηση και µε
επιπλέον εξετάσεις κατά την κρίση του
εξετάζοντος γιατρού.
Άτοµο µε δοµική ενδοεγκεφαλική βλάβη, το
οποίο παρουσιάζει αυξηµένο κίνδυνο
κρίσεων, δεν πρέπει να µπορεί να οδηγεί
οχήµατα οµάδας 2, µέχρις ότου ο
επιληπτικός κίνδυνος κατέλθει τουλάχιστον
σε 2% ετησίως. Ανάλογα µε την περίπτωση,
η εκτίµηση πρέπει να συµφωνεί µε άλλα
σχετικά µέρη του Παραρτήµατος ΙΙΙ (π.χ. για
την περίπτωση του οινοπνεύµατος).
Πρώτη ή µοναδική µη προκαλούµενη κρίση :
ο υποψήφιος που είχε µια αρχική όχι
προκληθείσα επιληπτική κρίση µπορεί να
χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί µετά από
χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών χωρίς
κρίσεις, και χωρίς χρήση αντιεπιληπτικών
φαρµάκων, µετά από την ενδεδειγµένη
ιατρική εκτίµηση. Επιτρέπεται σε οδηγούς µε
αναγνωρισµένους ικανοποιητικούς δείκτες
πρόγνωσης να οδηγήσουν νωρίτερα και µε
επιπλέον εξετάσεις κατά την κρίση του
εξετάζοντος γιατρού.
Απώλεια συνείδησης :
Η απώλεια συνείδησης πρέπει να εκτιµάται
ανάλογα µε τον κίνδυνο υποτροπής κατά την
οδήγηση. Ο κίνδυνος υποτροπής πρέπει να
είναι 2% ετησίως ή µικρότερος. Η εκτίµηση
θα γίνεται και µε επιπλέον εξετάσεις κατά την
κρίση του εξετάζοντος γιατρού.

5.1.β. Κρίσεις που δεν επηρεάζουν τη
συνείδηση ή την ικανότητα ενέργειας :
Ο υποψήφιος ή ο οδηγός ο οποίος είχε µόνο
κρίσεις που αποδείχτηκε ότι δεν επηρεάζουν
τη συνείδηση ούτε προκαλούν λειτουργική
διαταραχή, µπορεί να χαρακτηρίζεται
κατάλληλος να οδηγεί, εφόσον η κατάσταση
αυτή έχει διαπιστωθεί ότι διατηρήθηκε επί
χρονικό διάστηµα το οποίο δεν πρέπει να
είναι µικρότερο από το χρονικό διάστηµα
χωρίς κρίση που απαιτείται για την επιληψία.
Εφόσον δεν εκδηλωθεί άλλο είδος
επεισοδίου/κρίσης, πριν από τη χορήγηση
άδειας απαιτείται χρονικό διάστηµα ενός (1)
έτους χωρίς άλλο επεισόδιο και µε επιπλέον
εξετάσεις κατά την κρίση του εξετάζοντος
γιατρού.
51

Οι επιληπτικές κρίσεις ή άλλες αιφνίδιες
διαταραχές
της
κατάστασης
εγρήγορσης
αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την οδική
ασφάλεια, εφόσον εκδηλωθούν σε άτοµο που
οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα.
Ως επιληψία ορίζεται η εκδήλωση δύο ή
περισσοτέρων επιληπτικών κρίσεων σε χρονικό
διάστηµα
µικρότερο
από
πενταετία.
Η
προκαλούµενη επιληπτική κρίση ορίζεται ως
κρίση η οποία έχει κάποιο αναγνωρίσιµο
γενεσιουργό αίτιο που µπορεί να αποφευχθεί.
Σε άτοµο που έχει παρουσιάσει κάποια αρχική ή
µεµονωµένη κρίση απώλειας συνείδησης πρέπει
να συνιστάται να µην οδηγεί. Απαιτείται έκθεση
ειδικού, όπου αναφέρονται το χρονικό διάστηµα
απαγόρευσης της οδήγησης και η συνέχεια που
ζητείται να δοθεί.
Έχει εξαιρετικά µεγάλη σηµασία η διάγνωση του
συγκεκριµένου επιληπτικού συνδρόµου του
ατόµου και του τύπου κρίσης, ώστε να είναι
δυνατά η ενδεδειγµένη εκτίµηση της ασφάλειας
οδήγησης
του
ατόµου
αυτού
(συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου άλλων
κρίσεων) καθώς και ο καθορισµός της
ενδεδειγµένης θεραπείας. Αυτά υπάγονται στην
αρµοδιότητα νευρολόγου.
Εάν κάποιο άτοµο έχει επιληψία και δεν
πληρούνται τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας
χωρίς όρους, πρέπει να ειδοποιείται σχετικά η
αδειοδοτούσα αρχή.

Επιληψία :
Πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα
δέκα (10) ετών χωρίς άλλες κρίσεις και
χωρίς
τη
βοήθεια
αντιεπιληπτικών
φαρµάκων. Επιτρέπεται σε οδηγούς µε
αναγνωρισµένους ικανοποιητικούς δείκτες
πρόγνωσης να οδηγήσουν νωρίτερα και µε
επιπλέον εξετάσεις κατά την κρίση του
εξετάζοντος γιατρού.

82

ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
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5.2. α. Σε περιπτώσεις επιληπτικών των
οποίων αποδεδειγµένα η θεραπεία υπήρξε
αποτελεσµατική και επί µία 3ετία, µετά το
τέλος της, δεν έχει εκδηλωθεί κανενός είδους
κρίση και δεν υπάρχουν νευρολογικά
ευρήµατα
ή
ψυχικές
διαταραχές
οποιασδήποτε
φύσης,
επιτρέπεται
η
χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης
περιορισµένης χρονικής διάρκειας.

Ορισµένες διαταραχές (π.χ. αρτηριοφλεβική
δυσµορφία ή ενδοεγκεφαλική αιµορραγία)
συνεπάγονται αυξηµένο κίνδυνο κρίσεων,
έστω και αν δεν έχουν ακόµη εκδηλωθεί
κρίσεις. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
πραγµατοποιείται εκτίµηση και για να
επιτραπεί η οδήγηση, πρέπει ο κίνδυνος
εµφάνισης κρίσης να είναι 2% ετησίως ή
µικρότερος και µε επιπλέον εξετάσεις κατά
την κρίση του εξετάζοντος γιατρού.

5.2.β. Προκαλούµενη επιληπτική κρίση :
Ο
υποψήφιος
που
παρουσίασε
προκαλούµενη επιληπτική κρίση οφειλόµενη
σε αναγνωρίσιµο παράγοντα ο οποίος δεν
εµφανίζει µεγάλες πιθανότητες να εκδηλωθεί
κατά την οδήγηση, µπορεί να χαρακτηριστεί
ικανός να οδηγεί σε ατοµική βάση, µετά από
σχετική νευρολογική γνωµάτευση (εφόσον
υπάρχει λόγος, η εκτίµηση πρέπει να
συµφωνεί και µε άλλα σχετικά µέρη του
παραρτήµατος ΙΙΙ, π.χ. που αφορούν το
οινόπνευµα ή τη συνδροµή νοσηρών
παραγόντων) κατά κρίση του εξετάζοντος
γιατρού.
Πρώτη ή µοναδική, µη προκαλούµενη κρίση:
Ο υποψήφιος που παρουσίασε µία πρώτη
µη προκαλούµενη επιληπτική κρίση µπορεί
να χαρακτηριστεί ικανός να οδηγεί µετά από
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών χωρίς
κρίσεις, αφού προηγηθεί η ενδεδειγµένη
ιατρική εκτίµηση. Επιτρέπεται σε οδηγούς µε
αναγνωρισµένους ικανοποιητικούς δείκτες
πρόγνωσης να οδηγήσουν νωρίτερα και µε
επιπλέον εξετάσεις κατά την κρίση του
εξετάζοντος γιατρού.
5.3.α. Κρίσεις αποκλειστικά κατά τον ύπνο:
Ο υποψήφιος ή ο οδηγός που έχει
παρουσιάσει κρίσεις µόνο κατά τον ύπνο
µπορεί να χαρακτηριστεί από φυσική άποψη
κατάλληλος να οδηγεί, εφόσον διαπιστωθεί
ότι η κατάσταση αυτή διατηρείται επί χρονικό
διάστηµα το οποίο δεν πρέπει να είναι
µικρότερο από το χρονικό διάστηµα χωρίς
κρίση που απαιτείται για την επιληψία.
Εφόσον παρατηρηθεί επεισόδιο/κρίση κατά
την εγρήγορση, πριν χορηγηθεί άδεια
απαιτείται χρονικό διάστηµα διάρκειας ενός
(1) έτους χωρίς άλλο περιστατικό κατά την
κρίση του εξετάζοντος γιατρού.
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ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)
5.3.β. Κρίσεις λόγω τροποποίησης ή
µείωσης αντιεπιληπτικής θεραπείας από
ιατρό :
Είναι δυνατό να συστηθεί στον ασθενή να
µην οδηγεί από την αρχή του χρόνου
έναρξης της µείωσης, και στη συνέχεια επί
εξάµηνο µετά την παύση της θεραπείας. Για
κρίσεις που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια
τροποποίησης ή παύσης θεραπευτικής
αγωγής από ιατρό, απαιτείται τρίµηνη αποχή
από οδήγηση σε περίπτωση επαναφοράς
της
προηγούµενης
αποτελεσµατικής
θεραπείας και κατά την κρίση του
εξετάζοντος γιατρού.
5.4. Απώλεια συνείδησης :
Η απώλεια συνείδησης πρέπει να εκτιµάται
ανάλογα µε τον κίνδυνο υποτροπής κατά την
οδήγηση. Η εκτίµηση θα γίνεται και µε
επιπλέον εξετάσεις κατά την κρίση του
εξετάζοντος γιατρού.
5.5. Σε περιπτώσεις, κατά την οποία το
άτοµο εξακολουθεί να υποβάλλεται σε
θεραπεία, αλλά αφενός τα φάρµακα που
χρησιµοποιεί υπάγονται στην κατηγορία των
σύγχρονων φαρµάκων, τα οποία δεν
επηρεάζουν την οδήγηση και αφετέρου οι
κρίσεις του, αποδεδειγµένα, έχουν ρυθµιστεί
(τα 2 τελευταία χρόνια δεν πρέπει να έχει
εκδηλωθεί καµία απολύτως κρίση,) τα δε
Η.Ε. γραφήµατα της περιόδου αυτής είναι
φυσιολογικά, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η
χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης.
Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, προκειµένου να
χορηγηθεί άδεια απαιτούνται :
α) Νευρολογική εξέταση,
β) Ψυχιατρική εξέταση
γ) Σχετική γνωµάτευση από Νευρολογική
κλινική
Πανεπιστηµίου
ή
Κρατικού
Νοσοκοµείου
δ) Σχετική γνωµάτευση από τον θεράποντα
ιατρό, εφόσον υπάρχει
ε)
Έλεγχος
ασφαλιστικού
βιβλιαρίου
υγείας, εφόσον υπάρχει
στ)
Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα,
απαραίτητα 2 πρόσφατα µε δίµηνη µεταξύ
τους διαφορά, και συσχέτιση µε παλαιότερα,
εφόσον υπάρχουν.
Επίσης, κατά την κρίση του εξετάζοντος
γιατρού εάν χρειάζονται επιπλέον :
ζ) Η.Ε. γράφηµα 24ωρης διάρκειας
η) Χαρτογράφηση εγκεφάλου και
θ) Αξονική τοµογραφία εγκεφάλου.
Για τα άτοµα που τελούν υπό θεραπεία - της
περίπτωσης 5.3. - επιπρόσθετα απαιτείται ο
ανά 3µηνο έλεγχος:
α) των επιπέδων των φαρµάκων στο αίµα
και β) των Η.Ε. γραφηµάτων.
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ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)
Ο έλεγχος αυτός θα τίθεται υπόψη του
εξετάζοντος γιατρού ο οποίος και θα έχει τη
δυνατότητα ανάκλησης της άδειας, εάν
απαιτηθεί.
Εφόσον όλα τα στοιχεία (και για τις τρεις,
υπό εξαίρεση, περιπτώσεις) συνηγορούν
υπέρ της χορήγησης άδειας, τότε η άδεια θα
δίδεται στην αρχή για διάστηµα µέχρι 2
χρόνια για τρεις (3) ή τέσσερεις (4) φορές.
Στη συνέχεια θα δίδεται χωρίς χρονικό
περιορισµό, µε την προϋπόθεση όµως ότι
όλα έχουν εξελιχθεί οµαλά.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης κατηγοριών Α, Α1, Α2, ΑΜ
σε υποψηφίους µε :
Α)
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κ.Ν.Σ.)
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση η χορήγηση ή
ανανέωση άδειας οδήγησης,
εφόσον οι
παθήσεις είναι ήπιες και τα υπολείµµατα
αυτών δεν εµποδίζουν την ασφαλή οδήγηση
µετά από διασκευή του οχήµατος, ούτως
ώστε το όχηµα να κινείται µε ασφάλεια,
ύστερα από αξιολόγηση του εξετάζοντος
γιατρού ή του οργάνου το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις
οικείες διατάξεις.
Β)
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ριζών,
πλεγµάτων και νεύρων), οποιασδήποτε
αιτιολογίας.
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η χορήγηση ή
ανανέωση άδειας οδήγησης
εφόσον οι
παθήσεις είναι ήπιες, σταθεροποιηµένες ή
εκτρωτικές ή εµφανίζουν υπολείµµατα, τα
οποία δεν παρεµποδίζουν την ασφαλή
οδήγηση και επιτρέπουν αυτήν, µετά από
διασκευή του οχήµατος και κατά κρίση του
εξετάζοντος γιατρού ή του οργάνου, το
οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό
από τις οικείες διατάξεις για περιορισµένο
χρονικό διάστηµα.
Η νευρολογική εξέταση γίνεται από
νευρολόγο ο οποίος µπορεί να ζητήσει,
συµπληρωµατικά, σχετική γνωµάτευση από
Νευρολογική Κλινική Πανεπιστηµίου ή από
τους
∆ιευθυντές
των
Κρατικών
Νευρολογικών Κλινικών.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που
αναφέρθηκαν ενδεικτικά οι διασκευές του
οχήµατος θα καθορίζονται από τον
εξετάζοντα γιατρό ή του οργάνου το οποίο
έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από
τις οικείες διατάξεις. Η διάρκεια της άδειας
οδήγησης θα είναι αρχικά περιορισµένη και
η εφαρµογή περιοριστικών όρων θα
εξαρτάται από το είδος των συµπτωµάτων
και την πρόβλεψη της πορείας της νόσου.
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6. ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ
Το µέτριο σύνδροµο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο αντιστοιχεί σε 15-29 άπνοιες και υπόπνοιες
ανά ώρα (δείκτης απνοιών - υποπνοιών) και το σοβαρό σύνδροµο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο
αντιστοιχεί σε δείκτη απνοιών - υποπνοιών 30 και άνω. Οι δύο προαναφερόµενοι τύποι του
συνδρόµου συνδέονται µε υπερβολική ηµερήσια υπνηλία.
6.1 Οι υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί για τους
οποίους είναι πιθανή διάγνωση µέτριου ή
σοβαρού συνδρόµου αποφρακτικής άπνοιας
στον ύπνο παραπέµπονται για περαιτέρω
έγκυρη ιατρική γνωµάτευση πριν τη
χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης.
Μπορεί να συστηθεί στους υποψηφίους ή
στους οδηγούς να µην οδηγούν έως ότου
επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

6.1 Οι υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί για τους
οποίους είναι πιθανή διάγνωση µέτριου ή
σοβαρού συνδρόµου αποφρακτικής άπνοιας
στον ύπνο παραπέµπονται για περαιτέρω
έγκυρη ιατρική γνωµάτευση πριν τη
χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης.
Μπορεί να συστηθεί στους υποψηφίους ή
στους οδηγούς να µην οδηγούν έως ότου
επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

6.2 Η άδεια οδήγησης επιτρέπεται να
χορηγείται στους υποψηφίους οδηγούς ή
οδηγούς που πάσχουν από µέτριο ή σοβαρό
σύνδροµο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο
εφόσον παρουσιάζουν επαρκή έλεγχο της
κατάστασής
τους,
ακολουθούν
την
ενδεδειγµένη θεραπεία και παρουσιάζουν,
βάσει έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης,
βελτίωση τυχόν συµπτωµάτων υπνηλίας.

6.2 Η άδεια οδήγησης επιτρέπεται να
χορηγείται στους υποψηφίους οδηγούς ή
οδηγούς που πάσχουν από µέτριο ή σοβαρό
σύνδροµο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο
εφόσον παρουσιάζουν επαρκή έλεγχο της
κατάστασής
τους,
ακολουθούν
την
ενδεδειγµένη θεραπεία και παρουσιάζουν,
βάσει έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης,
βελτίωση τυχόν συµπτωµάτων υπνηλίας.

6.3 Οι υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί µε µέτριο
ή σοβαρό σύνδροµο αποφρακτικής άπνοιας
στον ύπνο οι οποίοι ακολουθούν θεραπεία
υποβάλλονται σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις
ανά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα
τρία (3) έτη, ούτως ώστε να εκτιµάται κατά
πόσον ακολουθούν τη θεραπεία, η ανάγκη
συνέχισης της θεραπείας και η συνεχής
επαγρύπνηση.

6.3 Οι υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί µε µέτριο
ή σοβαρό σύνδροµο αποφρακτικής άπνοιας
στον ύπνο οι οποίοι ακολουθούν θεραπεία
υποβάλλονται σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις
ανά διαστήµατα που δεν υπερβαίνει το ένα
(1) έτος, ούτως ώστε να εκτιµάται κατά
πόσον ακολουθούν τη θεραπεία, η ανάγκη
συνέχισης της θεραπείας και η συνεχής
επαγρύπνηση.

6.4 Προκειµένου να εκτιµηθεί αν υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός πάσχει από το σύνδροµο
αυτό, σε κάθε ιατρική εξέταση συµπληρώνει
υποχρεωτικά το υπόδειγµα που ακολουθεί
και το οποίο είναι αναπόσπαστο τµήµα του
σηµείου αυτού.

6.4 Προκειµένου να εκτιµηθεί αν υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός πάσχει από το σύνδροµο
αυτό, σε κάθε ιατρική εξέταση συµπληρώνει
υποχρεωτικά το υπόδειγµα που ακολουθεί
και το οποίο είναι αναπόσπαστο τµήµα του
σηµείου αυτού.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
Ερωτηµατολόγιο για έλεγχο του Αποφρακτικού τύπου Συνδρόµου Απνοιών
Υποπνοιών (ΣΑΥ)
Όνοµα:
Ηµεροµηνία:
Απαντήσεις
Γυναίκα

1 Φύλο

Άνδρας

2 Ηλικία
3 Βάρος
4 Ύψος
5 Σας έχει τύχει να αποκοιµηθείτε, ενώ οδηγείτε;

Ναι

Όχι ∆εν ξέρω/ δεν θυµάµαι

Ναι

Όχι ∆εν ξέρω/ δεν θυµάµαι

7 Ροχαλίζετε σχεδόν κάθε βράδυ;

Ναι

Όχι ∆εν ξέρω/ δεν θυµάµαι

8 Σας έχουν αναφέρει πως η αναπνοή σας σταµατά, ενώ κοιµάστε;

Ναι

Όχι ∆εν ξέρω/ δεν θυµάµαι

Ξυπνάτε συνήθως καλά µετά από ικανοποιητικής διάρκειας
Ναι
νυχτερινό ύπνο;

Όχι ∆εν ξέρω/ δεν θυµάµαι

6

9

Εµπλακήκατε σε σοβαρό ατύχηµα ( µε τραυµατισµό ή καταστροφή
περιουσίας) λόγω υπνηλίας τα προηγούµενα 3 χρόνια;

10 Έχετε γνωστό ιστορικό Υπέρτασης; Λαµβάνεται φάρµακα;
11

Ναι

Όχι ∆εν ξέρω/ δεν θυµάµαι

Παρακαλώ συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο για την συνήθη ηµερήσια υπνηλία (Κλίµακα Ηµερήσιας
Υπνηλίας Epworth - ESS), που ακολουθεί.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΝΗΛΙΑΣ EPWORTH
Υποθέστε ότι βρίσκεστε στις καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω και στη συνέχεια
επιλέξατε ποια είναι η πιθανότητα να κοιµηθείτε µε βάση µια κλίµακα από το 0 έως 3.
Αθροίστε τα νούµερα από τις επιµέρους καταστάσεις.
Βαθµολογήστε από 0-3 όλες τις παρακάτω καταστάσεις
0 = δεν θα µε έπαιρνε ποτέ ο ύπνος
1 = µικρή πιθανότητα να αποκοιµηθώ
2 = µέτρια πιθανότητα να κοιµηθώ
3 = µεγάλη πιθανότητα να κοιµηθώ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1

Καθισµένος διαβάζοντας

2

Παρακολουθώντας τηλεόραση

3

Καθισµένος χωρίς δραστηριότητα σε δηµόσιο χώρο (θέατρο, συνάντηση)

4

Σαν συνοδός αυτοκινήτου για απόσταση µιας ώρας χωρίς διάλειµµα

5

Καθισµένος χωρίς δραστηριότητα το απόγευµα (όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις)

6

Καθισµένος και συζητώντας µε κάποιον

7

Καθισµένος σε ήσυχο µέρος µετά από φαγητό χωρίς λήψη αλκοόλ

8

Στο αυτοκίνητο ενώ έχει σταµατήσει για λίγο σε κίνηση
ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αποτέλεσµα Κλίµακας Ηµερήσιας

Τιµή προσθήκης στο τελικό

Υπνηλίας Epworth - ESS

αποτέλεσµα

0-10: Φυσιολογικές τιµές υγιούς ενήλικα

0

11-14: Ήπια υπνηλία

2

15-17: Μέτρια Υπνηλία

4

18 και πάνω: Σοβαρή υπνηλία

4

Ε1: Γυναίκα= 1, Άνδρας = 2
Ε2: Ηλικία µικρότερη των 30 ετών = 2, ηλικία από 31 και πάνω: 1
Ε3-4: ΒΜΙ µικρότερο των 30 kg/m2 = 1, 31-35 kg/m2 = 2, 36 kg/m2 και πάνω = 3
Ε5: Θετική απάντηση = 3, αρνητική απάντηση = 0, δεν ξέρω/ δεν θυµάµαι = 2
Ε6: Θετική απάντηση = 4, αρνητική απάντηση = 0, δεν ξέρω/ δεν θυµάµαι = 3
Ε7: Θετική απάντηση = 2, αρνητική απάντηση = 0, δεν ξέρω/ δεν θυµάµαι = 1
Ε8: Θετική απάντηση = 1, αρνητική απάντηση = 0, δεν ξέρω/ δεν θυµάµαι = 0
Ε9: Θετική απάντηση = 0, αρνητική απάντηση = 2, δεν ξέρω/ δεν θυµάµαι = 1
Ε10: Θετική απάντηση = 2, αρνητική απάντηση = 0, δεν ξέρω/ δεν θυµάµαι = 1
E11: Από 11 έως 14 = 2, 15 και πάνω = 4, βλέπε παρακάτω για λεπτοµέρειες

Εάν το αποτέλεσµα, όπως εκφράζεται από το άθροισµα των απαντήσεων,
είναι 10 ή µεγαλύτερο, τότε η εξέταση θεωρείται ότι είναι θετική για πιθανό ΣΑΥ
και εποµένως ο υποψήφιος οδηγός χρήζει περαιτέρω ιατρικής αξιολόγησης
και χρήζει παραποµπής σε ειδικό ιατρό κατάλληλα εκπαιδευµένο στην
πολυσωµατογραφική (πολυκαταγραφική) µελέτη ύπνου και στις διαταραχές
ύπνου ή Πνευµονολόγο.»
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7 . ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α 1
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας
οδήγησης
στις
παρακάτω
περιπτώσεις:

ΟΜΑ∆Α 2
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας
οδήγησης
στις
παρακάτω
περιπτώσεις:

1. Στις Οργανικές Ψυχικές ∆ιαταραχές,
οποιασδήποτε αιτιολογίας (εκφυλιστικής,
αγγειακής, λοιµώδους, τοξικής, ενδοκρινικής,
µεταβολικής, τραυµατικής) και ανεξάρτητα
του σταδίου εξέλιξης αυτών.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, ύστερα από γνωµάτευση
ψυχιάτρου σε όσες από τις καταστάσεις
αυτές είναι αναστρέψιµες και εκλείπει ο
αιτιολογικός παράγοντας που τις προκάλεσε,
πέντε (5) χρόνια µετά την οριστική και πλήρη
(χωρίς κατάλοιπα) αποδροµή τους. Αρχικά,
η διάρκεια ισχύος
της άδειας θα είναι
περιορισµένη, µέχρι 2 χρόνια για τις πρώτες
2-3 φορές.

1. Στις Οργανικές Ψυχικές ∆ιαταραχές,
οποιασδήποτε αιτιολογίας (εκφυλιστικής,
αγγειακής, λοιµώδους, τοξικής, ενδοκρινικής,
µεταβολικής, τραυµατικής) και ανεξάρτητα
του σταδίου εξέλιξης αυτών.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, ύστερα από γνωµάτευση
ψυχιάτρου σε όσες από τις καταστάσεις
αυτές είναι αναστρέψιµες και εκλείπει ο
αιτιολογικός
παράγοντας
που
τις
προκάλεσε, πέντε (5) χρόνια µετά την
οριστική και
πλήρη (χωρίς κατάλοιπα)
αποδροµή τους. Αρχικά, η διάρκεια ισχύος
της άδειας θα είναι περιορισµένη, µέχρι 2
χρόνια για τις πρώτες 2-3 φορές.

2. Στη Νοητική Υστέρηση µε επίπεδα
νοητικού πηλίκου κάτω του 80 (κλίµακα
WAIS)

2. Στη Νοητική Υστέρηση µε επίπεδα
νοητικού πηλίκου κάτω του 80 (κλίµακα
WAIS)

3. Στις Ψυχώσεις :
3.1. Στις Σχιζοφρενικές Ψυχώσεις (όλων των
τύπων), Σχιζοσυναισθηµατική ∆ιαταραχή,
Παραληρητικές ∆ιαταραχές και Άτυπες
Ψυχώσεις.

3. Στις Ψυχώσεις:
3.1. Στις Σχιζοφρενικές Ψυχώσεις (όλων των
τύπων), Σχιζοσυναισθηµατική ∆ιαταραχή,
Παραληρητικές ∆ιαταραχές και Άτυπες
Ψυχώσεις.

3.2. Στη Βραχεία Αντιδραστική Ψύχωση.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, στην ψύχωση της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει το µήνα, εφόσον
έχει αποδράµει από 5ετίας και στο διάστηµα
αυτό δεν έχει
εµφανισθεί οποιαδήποτε
ψυχωτικού τύπου συµπτωµατολογία. Η
άδεια
θα
χορηγείται
ύστερα
από
γνωµάτευση ψυχιάτρου αρχικά µέχρι 2
χρόνια.

3.2. Στη Βραχεία Αντιδραστική Ψύχωση.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, στη ψύχωση της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει το µήνα, εφόσον η
ψύχωση έχει αποδράµει από 10ετίας και
στο διάστηµα αυτό δεν έχει εµφανισθεί
οποιαδήποτε
ψυχωτικού
τύπου
συµπτωµατολογία. Η άδεια θα χορηγείται,
ύστερα από γνωµάτευση ψυχιάτρου αρχικά
µέχρι 2 χρόνια.

3.3. Στη Σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης, στις περιπτώσεις της
οποίας οι ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις
διαρκούν το πολύ µέχρι 6 µήνες, ύστερα
από γνωµάτευση ψυχιάτρου µε την
προϋπόθεση ότι από 10ετία απουσιάζει
οποιαδήποτε ψυχοπαθολογική εκδήλωση
και υπάρχει καλή, µετανοσηρή, κοινωνική
και επαγγελµατική λειτουργικότητα του
ατόµου. Αρχικά, η διάρκεια ισχύος της
άδειας θα είναι περιορισµένη µέχρι 2 χρόνια,
για τις πρώτες 2-3 φορές.

3.3. Στη Σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, στις περιπτώσεις της
οποίας οι ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις
διαρκούν το πολύ µέχρι 6 µήνες, ύστερα
από γνωµάτευση ψυχιάτρου µε την
προϋπόθεση ότι από 15ετία απουσιάζει
οποιαδήποτε ψυχοπαθολογική εκδήλωση
και υπάρχει
καλή,
προνοσηρή,
µετανοσηρή, κοινωνική και επαγγελµατική
λειτουργικότητα του ατόµου. Αρχικά, η
διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι
περιορισµένη µέχρι 2 χρόνια για τις πρώτες
2-3 φορές.

4. Στις Συναισθηµατικές ∆ιαταραχές, όπως,
την κυκλοθυµική διαταραχή, τη δυσθυµία, τη
µείζονα υποτροπιάζουσα κατάθλιψη και τη
διπολική διαταραχή.

4. Στις Συναισθηµατικές ∆ιαταραχές, όπως,
την κυκλοθυµική διαταραχή, τη δυσθυµία, τη
µείζονα υποτροπιάζουσα κατάθλιψη και τη
διπολική διαταραχή.

89

ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)

ΟΜΑ∆Α 2 (συνέχεια)

4.1. Στη
µείζονα
υποτροπιάζουσα
κατάθλιψη και στη διπολική διαταραχή.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, όταν τα µεσοδιαστήµατα
νορµοθυµίας υπερβαίνουν τα 3 χρόνια, τα
άτοµα παρουσιάζουν καλή λειτουργικότητα
και κοινωνική προσαρµογή και δεν
λαµβάνουν φάρµακα τα οποία επηρεάζουν
την οδήγηση, περιορισµένης χρονικής
ισχύος 1 ή 2 το πολύ, χρόνια. Εάν τα άτοµα
αυτά υποβάλλονται σε θεραπεία µε λίθιο ή
άλλο ψυχοπροφυλακτικό φάρµακο µε καλή
κλινική ανταπόκριση τεκµηριούµενη και
εργαστηριακά, η χορηγούµενη άδεια µπορεί
να ανανεώνεται κατά µεγαλύτερα χρονικά
διαστήµατα, ύστερα από γνωµάτευση
ψυχιάτρου.

4.1. Στη µείζονα κατάθλιψη.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, όταν υπάρχει
ένα
µοναδικό προ 10ετίας και πλέον επεισόδιο,
περιορισµένης
χρονικής
ισχύος,
ανανεούµενη ανά 2ετία, ύστερα από
γνωµάτευση ψυχιάτρου.
4.2. Στη δυσθυµική διαταραχή.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, ύστερα από γνωµάτευση
του ψυχιάτρου, ανανεούµενη ανά 2ετία, και
εφόσον
η
νόσος
έχει
αποδράµει,
τουλάχιστον από 10ετίας, δεν παρατηρείται
κοινωνική και επαγγελµατική έκπτωση, ούτε
γίνεται χρήση ψυχοφαρµάκων.
4.3. Στη ψυχολογική - καταθλιπτική αντίδραση σε σωµατική ασθένεια ή σε
πένθος ή και σε άλλες ψυχοπιεστικές
καταστάσεις.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, κατά περίπτωση, µε βάση
την
προνοσηρή
προσωπικότητα, την
κοινωνική
προσαρµογή,
το
βαθµό
λειτουργικότητας, την απόσταση από το
stress, κ.λπ. Αρχικά η διάρκεια ισχύος της
άδειας θα είναι περιορισµένη 1, 2 ή το πολύ
3 χρόνια, ύστερα από γνωµάτευση
ψυχιάτρου.

4.2. Στη µείζονα κατάθλιψη µε ένα µοναδικό
επεισόδιο, και στη δυσθυµική διαταραχή.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης µετά παρέλευση 5ετίας,
από της αποδροµής της νόσου. Αρχικά η
διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι
περιορισµένη 1, 2 ή το πολύ 3 χρόνια και
µετά από 3-4 φορές η άδεια θα ανανεώνεται
ανά µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, ύστερα
από γνωµάτευση ψυχιάτρου.
5.
Στις αγχώδεις, διασχιστικές και
σωµατόµορφες διαταραχές.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εάν οι καταστάσεις αυτές
έχουν
αποδράµει από 5ετίας (αυτό να
βεβαιώνεται από Κρατικό Ψυχιατρικό Ίδρυµα
ή από 2 ψυχιάτρους) και δε γίνεται χρήση
ψυχοφαρµάκων ή άλλων ψυχοδραστικών
ουσιών.
Αρχικά, η διάρκεια ισχύος της
άδειας θα είναι
περιορισµένη µέχρι 2
χρόνια, και µετά από 2-3 φορές, η άδεια θα
ανανεώνεται ανά µεγαλύτερα χρονικά
διαστήµατα, ύστερα από γνωµάτευση
ψυχιάτρου.

5. Στις
αγχώδεις,
διασχιστικές
και
σωµατόµορφες διαταραχές.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εάν οι καταστάσεις αυτές
έχουν αποδράµει από 10ετίας (αυτό να
βεβαιώνεται από Κρατικό Ψυχιατρικό
΄Ίδρυµα ή από 2 ψυχιάτρους) και δε γίνεται
χρήση
ψυχοφαρµάκων
ή
άλλων
ψυχοδραστικών ουσιών. Αρχικά, η διάρκεια
ισχύος της άδειας θα είναι περιορισµένη
µέχρι 2 χρόνια, και µετά από 2-3 φορές, η
άδεια θα ανανεώνεται ανά µεγαλύτερα
χρονικά
διαστήµατα,
ύστερα
από
γνωµάτευση ψυχιάτρου.

6.
Στις διαταραχές προσωπικότητας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον η ψυχοπαθολογία
τους δεν είναι εκσεσηµασµένη, δεν γίνεται
χρήση
ψυχοφαρµάκων
ή
άλλων
ψυχοδραστικών ουσιών και διαπιστώνεται
ικανοποιητική
κοινωνική
προσαρµογή.
Αρχικά η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι
περιορισµένη, από 1 έως 5 χρόνια κατόπιν
γνωµάτευσης ψυχιάτρου. Κατά την εξέταση
θα ελέγχεται εκτός των άλλων και εάν το
άτοµο έχει υποπέσει σε αξιόλογα τροχαία
παραπτώµατα,
έχει
απασχολήσει
τις
αστυνοµικές αρχές και έχει προβεί, γενικά
σε αντικοινωνικές ενέργειες.

6. Στις
διαταραχές
προσωπικότητας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον η ψυχοπαθολογία
τους δεν είναι εκσεσηµασµένη, δεν γίνεται
χρήση
ψυχοφαρµάκων
ή
άλλων
ψυχοδραστικών ουσιών και διαπιστώνεται
ικανοποιητική
κοινωνική
προσαρµογή.
Αρχικά η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι
περιορισµένη, από 1-3 χρόνια κατόπιν
γνωµάτευσης ψυχιάτρου. Κατά την εξέταση
θα ελέγχεται εκτός των άλλων και εάν το
άτοµο έχει υποπέσει σε αξιόλογα τροχαία
παραπτώµατα,
έχει
απασχολήσει
τις
αστυνοµικές αρχές και έχει προβεί, γενικά
σε αντικοινωνικές ενέργειες.
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ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)

ΟΜΑ∆Α 2 ( συνέχεια)

7. Στους υποψηφίους οδηγούς ή στους
οδηγούς, που τελούν σε κατάσταση
εξάρτησης από το οινόπνευµα, ή που δεν
µπορούν να αποσυνδέσουν την οδήγηση
από την κατανάλωση οινοπνεύµατος.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός, έχει υποβληθεί σε
θεραπεία απεξάρτησης επιτυχώς και τούτο
βεβαιώνεται
από
Ειδικό
Κέντρο
Απεξάρτησης Αλκοολικών, εγκεκριµένο από
το Υπουργείο Υγείας.
Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν χρήζει
παρακολούθησης
θεραπευτικού
προγράµµατος, ο ψυχίατρος δύναται να
ζητήσει εξέταση – πραγµατογνωµοσύνη,
από ειδικευµένο προς τούτο, φορέα ή αρχή,
ή τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων, κατά την
κρίση του.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγείται
άδεια οδήγησης περιορισµένης χρονικής
ισχύος ένα έως δύο (1-2) έτη, ύστερα από
γνωµάτευση ψυχιάτρου.

7. Στους υποψηφίους οδηγούς ή στους
οδηγούς, που τελούν σε κατάσταση
εξάρτησης από το οινόπνευµα, ή που δεν
µπορούν να αποσυνδέσουν την οδήγηση
από την κατανάλωση οινοπνεύµατος.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός, έχει υποβληθεί σε
θεραπεία απεξάρτησης επιτυχώς και τούτο
βεβαιώνεται
από
Ειδικό
Κέντρο
Απεξάρτησης Αλκοολικών, εγκεκριµένο από
το Υπουργείο Υγείας.
Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν χρήζει
παρακολούθησης
θεραπευτικού
προγράµµατος, ο ψυχίατρος δύναται να
ζητήσει εξέταση – πραγµατογνωµοσύνη,
από ειδικευµένο προς τούτο, φορέα ή αρχή,
ή τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων, κατά την
κρίση του.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγείται
άδεια οδήγησης περιορισµένης χρονικής
ισχύος έως ενός (1) έτους, ύστερα από
γνωµάτευση ψυχιάτρου.

8. Στη χρήση, κατάχρηση, εξάρτηση από
ψυχοδραστικές ουσίες.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός :
α) έχει υποβληθεί και έχει ολοκληρώσει
θεραπευτικό
πρόγραµµα
απεξάρτησης
επιτυχώς και τούτο βεβαιώνεται από Ειδικό
Κέντρο Απεξάρτησης εγκεκριµένο από το
Υπουργείο
Υγείας
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
β) δεν κάνει χρήση υποκατάστατων και
γ) δεν έχει απασχολήσει τις αστυνοµικές και
δικαστικές αρχές, από της ολοκλήρωσης του
θεραπευτικού προγράµµατος.
Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν χρήζει
παρακολούθησης
θεραπευτικού
προγράµµατος, ο ψυχίατρος δύναται να
ζητήσει εξέταση - πραγµατογνωµοσύνη από,
ειδικευµένο προς τούτο, φορέα ή αρχή, ή τη
διενέργεια ειδικών εξετάσεων, κατά την
κρίση της του.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγείται
άδεια οδήγησης περιορισµένης χρονικής
διάρκειας, ισχύος 1-2 χρόνια, για τα 5
πρώτα χρόνια, ύστερα από γνωµάτευση
ψυχιάτρου.
Μετά την παρέλευση της 5ετίας, η διάρκεια
ισχύος της άδειας οδήγησης επαφίεται στην
κρίση του ψυχιάτρου.

8. Στη χρήση, κατάχρηση, εξάρτηση από
ψυχοδραστικές ουσίες.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός :
α) έχει υποβληθεί και έχει ολοκληρώσει
θεραπευτικό
πρόγραµµα
απεξάρτησης
επιτυχώς και τούτο βεβαιώνεται από
Ειδικό Κέντρο Απεξάρτησης εγκεκριµένο
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
β) δεν κάνει χρήση υποκατάστατων και
γ) δεν έχει απασχολήσει τις αστυνοµικές και
δικαστικές αρχές, από της ολοκλήρωσης του
θεραπευτικού προγράµµατος.
Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν χρήζει
παρακολούθησης
θεραπευτικού
προγράµµατος, ο ψυχίατρος δύναται να
ζητήσει εξέταση - πραγµατογνωµοσύνη από,
ειδικευµένο προς τούτο, φορέα ή αρχή, ή τη
διενέργεια ειδικών εξετάσεων, κατά την
κρίση της του.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγείται
άδεια οδήγησης, περιορισµένης χρονικής
διάρκειας, ισχύος ενός (1) έτους για τα
πρώτα 10 χρόνια, ύστερα από γνωµάτευση
ψυχιάτρου.
Μετά την παρέλευση της 10ετίας, η διάρκεια
ισχύος της άδειας οδήγησης επαφίεται στην
κρίση του ψυχιάτρου.»
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ΟΜΑ∆Α 1 (συνέχεια)

ΟΜΑ∆Α 2 (συνέχεια)

9.
Στη
χρήση
νευροληπτικών,
αντικαταθλιπτικών, αγχολυτικών ή και
γενικότερα φαρµάκων, που µπορεί να
επηρεάσουν δυσµενώς την οδήγηση, η
χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης,
επαφίεται στην κρίση του ειδικού ιατρού.

9.
Στη
χρήση
νευροληπτικών,
αντικαταθλιπτικών ή αγχολυτικών ή
και
γενικότερα φαρµάκων, που µπορεί να
επηρεάσουν
δυσµενώς
την
ασφαλή
οδήγηση, η χορήγηση ή ανανέωση της
άδειας οδήγησης, επαφίεται στην κρίση του
ειδικού ιατρού.

10. Στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς
µε µαθησιακές διαταραχές, επιτρέπεται η
χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, µε
την
προσκόµιση
πρόσφατης
ειδικής
διαγνωστικής έκθεσης ότι είναι άτοµο µε
µαθησιακή δυσκολία (όπως δυσλεξία), η
οποία χορηγείται από Κρατικό Ίδρυµα ή
Κρατικό Νοσοκοµείο ή από εξειδικευµένο
ψυχίατρο.

10. Στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς
µε µαθησιακές διαταραχές, επιτρέπεται η
χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, µε
την
προσκόµιση
πρόσφατης
ειδικής
διαγνωστικής έκθεσης ότι είναι άτοµο µε
µαθησιακή δυσκολία (όπως δυσλεξία), η
οποία χορηγείται από Κρατικό Ίδρυµα ή
Κρατικό Νοσοκοµείο ή από εξειδικευµένο
ψυχίατρο.

8. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ Η΄ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
ΟΜΑ∆Α 1
ΟΜΑ∆Α 2
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας
οδήγησης,
στους
υποψηφίους
άδειας οδήγησης, στους υποψηφίους
οδηγούς ή στους οδηγούς που έχουν υποστεί
οδηγούς ή στους οδηγούς που έχουν
µεταµόσχευση
οργάνου
ή
τεχνητή
υποστεί µεταµόσχευση οργάνου ή τεχνητή
εµφύτευση, που µπορεί να έχει επίδραση
εµφύτευση, που µπορεί να έχει επίδραση
στην ικανότητα οδήγησης, υπό την
στην ικανότητα οδήγησης, υπό την
προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης
προϋπόθεση έγκυρης ιατρικής γνωµάτευσης
ειδικού γιατρού.
ειδικού γιατρού.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται τακτικός
Στις περιπτώσεις που απαιτείται τακτικός
ιατρικός έλεγχος χορηγείται ή ανανεώνεται η
ιατρικός έλεγχος χορηγείται ή ανανεώνεται η
άδεια οδήγησης µε περιορισµένη χρονική
άδεια οδήγησης µε περιορισµένη χρονική
διάρκεια.
διάρκεια.
9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α 1
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
της άδειας οδήγησης, στους υποψηφίους
οδηγούς ή στους οδηγούς που πάσχουν από
πάθηση
που
δεν
αναφέρεται
στις
προηγούµενες
παραγράφους,
η
οποία
ενδέχεται να αποτελεί ή να προκαλεί
λειτουργική ανικανότητα που µπορεί να
υπονοµεύσει την οδική ασφάλεια κατά την
οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος.

ΟΜΑ∆Α 2
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
της άδειας οδήγησης, στους υποψηφίους
οδηγούς ή στους οδηγούς που πάσχουν από
πάθηση
που
δεν
αναφέρεται
στις
προηγούµενες παραγράφους, η οποία
ενδέχεται να αποτελεί ή να προκαλεί
λειτουργική ανικανότητα που µπορεί να
υπονοµεύσει την οδική ασφάλεια κατά την
οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός, υποβάλλει και έγκυρη
ιατρική γνωµάτευση που βεβαιώνει την
ικανότητα οδήγησης.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται τακτικός
ιατρικός έλεγχος χορηγείται ή ανανεώνεται η
άδεια οδήγησης µε περιορισµένη χρονική
διάρκεια.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση
άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός, υποβάλλει και έγκυρη
ιατρική γνωµάτευση που βεβαιώνει την
ικανότητα οδήγησης.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται τακτικός
ιατρικός έλεγχος χορηγείται ή ανανεώνεται η
άδεια οδήγησης µε περιορισµένη χρονική
διάρκεια.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΟΥΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
1. Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εξεταστής οδήγησης:
1.1 Ένα πρόσωπο που είναι αρµόδιο να διεξάγει πρακτικές αξιολογήσεις, ως
επιβάτης αυτοκινήτου, των επιδόσεων οδήγησης ενός υποψηφίου πρέπει να
διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση των θεµάτων που αναφέρονται
στα σηµεία 1.2 έως 1.6.
1.2 Τα προσόντα ενός εξεταστή πρέπει να σχετίζονται µε την αξιολόγηση των
επιδόσεων ενός υποψηφίου που ζητά άδεια οδήγησης της κατηγορίας στην
οποία αντιστοιχεί η δοκιµασία οδήγησης στην οποία υποβάλλεται.
1.3 Γνώσεις και κατανόηση της οδήγησης και αξιολόγηση:
θεωρία της συµπεριφοράς κατά την οδήγηση,
αντίληψη του κινδύνου και αποφυγή ατυχηµάτων,
το αναλυτικό πρόγραµµα στο οποίο βασίζονται οι κανόνες που διέπουν τη
δοκιµασία οδήγησης,
οι απαιτήσεις της δοκιµασίας οδήγησης,
νοµοθεσία σχετική µε την οδική κυκλοφορία, συµπεριλαµβανοµένων της
σχετικής ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας και των ερµηνευτικών
κατευθυντήριων γραµµών,
θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης,
αµυντική οδήγηση.
1.4 ∆εξιότητες αξιολόγησης:
ικανότητα να παρατηρεί µε ακρίβεια, να παρακολουθεί και να εκτιµά ης
γενικές επιδόσεις του υποψηφίου, ιδίως δε:
ορθή και πλήρης αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων,
επακριβής καθορισµός των αιτίων και των πιθανών αποτελεσµάτων των
καταστάσεων αυτών,
απόκτηση πείρας και αναγνώριση σφαλµάτων,
συνέπεια και εφαρµογή ενιαίων κριτηρίων κατά την αξιολόγηση,
ταχεία αφοµοίωση πληροφοριών και συνακόλουθη συναγωγή των
βασικών σηµείων,
ικανότητα πρόβλεψης, εντοπισµός δυνητικών προβληµάτων, και ανάπτυξη
στρατηγικών για την αντιµετώπιση τους,
έγκαιρη και εποικοδοµητική κριτική.
1.5 Προσωπικές δεξιότητες οδήγησης:
Ένα πρόσωπο που είναι αρµόδιο να διεξάγει πρακτική δοκιµασία για µια
κατηγορία άδειας οδήγησης πρέπει να είναι ικανό για σταθερά υψηλού
επιπέδου οδήγηση αυτού του τύπου οχήµατος.
1.6 Ποιότητα υπηρεσιών
καθορίζει και ανακοινώνει στον υποψήφιο τι πρόκειται να του ζητηθεί κατά
τη διάρκεια της δοκιµασίας,
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επικοινωνεί µε σαφήνεια, επιλέγοντας το κατάλληλο περιεχόµενο, τρόπο
και γλώσσα για το εκάστοτε ακροατήριο και την εκάστοτε κατάσταση και
απαντά στις ερωτήσεις των υποψηφίων,
παρέχει σαφείς εξηγήσεις όσον αφορά το αποτέλεσµα της δοκιµασίας,
συµπεριφέρεται προς τους υποψήφιους µε σεβασµό και χωρίς διακρίσεις.
1.7 Γνώσεις σχετικά µε την τεχνική και τη φυσική του οχήµατος
γνώσεις τεχνικής του οχήµατος, όπως διεύθυνση, ελαστικά, φρένα, φώτα,
ιδίως για τις µοτοσικλέτες και τα βαρέα οχήµατα,
ασφάλεια φόρτωσης.
γνώσεις σχετικά µε την φυσική οχηµάτων, όπως ταχύτητα, τριβή,
δυναµική, ενέργεια.
1.8 Οδήγηση κατά τρόπο οικονοµικό και φιλικό προς το περιβάλλον.
2. Γενικές προϋποθέσεις
2.1 Ο εξεταστής άδειας οδήγησης κατηγορίας Β:
α) πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β επί τουλάχιστον 5
έτη
β) πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 23 ετών
γ) πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο απόκτησης των τυπικών προσόντων τα
οποία προβλέπονται στο σηµείο 3 του παρόντος Παραρτήµατος και, στη
συνέχεια, να έχει παρακολουθήσει τις ρυθµίσεις εξασφάλισης της ποιότητας
και διαρκούς επιµόρφωσης που προβλέπονται στο σηµείο 4 του παρόντος
Παραρτήµατος·
δ) πρέπει να έχει περατώσει επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία οδηγεί
τουλάχιστον στην ολοκλήρωση του επιπέδου 3 όπως αυτό ορίζεται στην
απόφαση 85/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουλίου 1985
ε) δεν πρέπει ταυτόχρονα να εργάζεται επαγγελµατικά ως εκπαιδευτής
οδήγησης σε σχολή οδήγησης.
2.2. Ο εξεταστής άδειας οδήγησης των λοιπών κατηγοριών:
α) πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης της συγκεκριµένης κατηγορίας, ή
να κατέχει ισοδύναµες γνώσεις µέσω επαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης,
β) πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απόκτησης των τυπικών
προσόντων τα οποία προβλέπονται στο σηµείο 3 του παρόντος
Παραρτήµατος και, στη συνέχεια, να έχει παρακολουθήσει τις ρυθµίσεις
εξασφάλισης της ποιότητας και διαρκούς επιµόρφωσης που προβλέπονται
στο σηµείο 4 του παρόντος Παραρτήµατος,
γ) πρέπει να έχει χρηµατίσει εξεταστής άδειας οδήγησης κατηγορίας Β επί
τουλάχιστον 3 έτη. Η απαίτηση αυτή µπορεί να µη λαµβάνεται υπόψη εάν ο εν
λόγω εξεταστής µπορεί να αποδείξει:
τουλάχιστον 5ετή οδήγηση οχήµατος της συγκεκριµένης κατηγορίας, ή
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θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση ικανότητας οδήγησης επιπέδου
ανώτερου από αυτό που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης,
καθιστώντας, µε τον τρόπο αυτόν, περιττή την απαίτηση αυτήν,
δ) πρέπει να έχει περατώσει επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία οδηγεί
τουλάχιστον στην ολοκλήρωση του επιπέδου 3 όπως αυτό ορίζεται στην
απόφαση 85/368/ΕΟΚ,
ε) δεν πρέπει ταυτόχρονα να εργάζεται επαγγελµατικά ως εκπαιδευτής
οδήγησης σε σχολή οδήγησης.
2.3 Ισοδυναµίες
2.3.1 Eπιτρέπεται σε έναν εξεταστή να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης για τις
κατηγορίες AM, A1, A2 και Α, εφόσον αποκτήσει τα τυπικά προσόντα που
αναφέρονται στο σηµείο 3 για µία από τις κατηγορίες αυτές.
2.3.2 Eπιτρέπεται σε έναν εξεταστή να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης για τις
κατηγορίες C1, C, D1 και D, εφόσον αποκτήσει τα τυπικά προσόντα που
αναφέρονται στο σηµείο 3 για µία από τις κατηγορίες αυτές.
2.3.3 Eπιτρέπεται σε έναν εξεταστή να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης για τις
κατηγορίες BE, C1E, CE, D1E και DE, εφόσον αποκτήσει τα τυπικά προσόντα
που αναφέρονται στο σηµείο 3 για µία από τις κατηγορίες αυτές.
3. Τυπικά προσόντα
3.1 Αρχική κατάρτιση
3.1.1 Πριν επιτραπεί σε ένα πρόσωπο να διεξαγάγει δοκιµασίες οδήγησης, το
πρόσωπο αυτό πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα σχετικά
προγράµµατα κατάρτισης του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, προκειµένου να αποκτήσει τα προσόντα που αναφέρονται στο
σηµείο 1.
3.1.2 Τα ανωτέρω προγράµµατα κατάρτισης µπορούν να αναφέρονται σε µία
ή περισσότερες κατηγορίες οχηµάτων, ανάλογα µε το περιεχόµενο τους και
παρέχουν στους επιτυχόντες την αρµοδιότητα διεξαγωγής δοκιµασιών
οδήγησης για µία ή για περισσότερες κατηγορίες άδειας οδήγησης κατά
περίπτωση
3.2 Εξετάσεις
3.2.1 Πριν επιτραπεί σε ένα πρόσωπο να διεξαγάγει δοκιµασίες οδήγησης, το
πρόσωπο αυτό πρέπει να αποδεικνύει ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων,
κατανόησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσον αφορά τα θέµατα που
αναφέρονται στο σηµείο 1.
3.2.2 Τα ανωτέρω αποδεικνύονται µε την επιτυχή παρακολούθηση των
σχετικών προγραµµάτων κατάρτισης του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων. Η παρακολούθηση θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο
ενδιαφερόµενος επιτυγχάνει στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, που
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οργανώνονται µε το πέρας του εκάστοτε προγράµµατος κατάρτισης. Εφόσον
κρίνεται σκόπιµο, επιτρέπεται να χρησιµοποιείται αξιολόγηση βάσει
υπολογιστή. Οι λεπτοµέρειες όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια των τυχόν
δοκιµασιών και αξιολογήσεων στο πλαίσιο της εξέτασης καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
4. Εξασφάλιση της ποιότητας και διαρκής επιµόρφωση
4.1 Εξασφάλιση της ποιότητας
4.1.1 Με ευθύνη του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
εξασφαλίζεται η διατήρηση του επιπέδου των εξεταστών οδήγησης και
λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα και ρυθµίσεις για τους σκοπούς αυτούς
4.1.2 Οι ρυθµίσεις εξασφάλισης της ποιότητας, οι οποίες καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
περιλαµβάνουν την εποπτεία των εξεταστών κατά την εργασία τους, την
µετεκπαίδευση τους και την επαναδιαπίστευσή τους, τη συνεχή
επαγγελµατική τους εξέλιξη, καθώς και περιοδική επανεξέταση των
αποτελεσµάτων των δοκιµασιών οδήγησης που έχουν διεξαγάγει.
4.1.3 Κάθε εξεταστής υπόκειται σε ετήσια εποπτεία κατά την οποία
εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις εξασφάλισης της ποιότητας που αναφέρονται στο
σηµείο 4.1.2. Κάθε εξεταστής επιτηρείται κατά τη διεξαγωγή των δοκιµασιών
µια φορά ανά 5ετία, επί συνολική διάρκεια τουλάχιστον µισής ηµέρας, ώστε να
είναι δυνατή η επιτήρηση περισσότερων της µιας δοκιµασιών. Όταν
διαπιστώνονται προβλήµατα, θα πρέπει να λαµβάνονται επανορθωτικά
µέτρα.
4.1.4 Όταν ένα εξεταστής είναι αρµόδιος να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης σε
περισσότερες της µιας κατηγορίες, η εκπλήρωση της υποχρέωσης εποπτείας
για τις δοκιµασίες µιας κατηγορίας συνεπάγεται εκπλήρωση της υποχρέωσης
για περισσότερες της µιας κατηγορίες.
4.1.5 Οι εξετάσεις οδήγησης παρακολουθούνται και εποπτεύονται από
εξουσιοδοτηµένο φορέα που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και
συνεπής εφαρµογή της αξιολόγησης.
4.2 ∆ιαρκής επιµόρφωση
4.2.1 Προκειµένου οι εξεταστές οδήγησης να συνεχίσουν να ασκούν τα
καθήκοντα τους, ανεξάρτητα από τον αριθµό κατηγοριών για τις οποίες είναι
διαπιστευµένοι, απαιτείται να παρακολουθούν:
α. Τακτική διαρκή επιµόρφωση τουλάχιστον τεσσάρων ηµερών συνολικά ανά
διετία προκειµένου:
να διατηρούν και να επικαιροποιούν τις απαιτούµενες γνώσεις και
δεξιότητες εξέτασης,
να αποκτούν νέα προσόντα που έχουν καταστεί ουσιώδη για την άσκηση
του επαγγέλµατος τους,
96

ΑΤΥΠΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
να εξασφαλίζεται ότι ένας εξεταστής εξακολουθεί να διεξάγει τις δοκιµασίες
κατά αµερόληπτο και οµοιόµορφο τρόπο,
β. ∆ιαρκή επιµόρφωση τουλάχιστον πέντε ηµερών συνολικά ανά πενταετία
προκειµένου να αναπτύσσουν και να διατηρούν τις απαιτούµενες πρακτικές
δεξιότητες οδήγησης.
4.2.2 Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει ότι παρέχεται αµέσως ειδική κατάρτιση
στους εξεταστές, για τους οποίους, µέσω του υφιστάµενου συστήµατος
εξασφάλισης της ποιότητας, διαπιστώνεται ότι εκτελούν πληµµελώς τα
καθήκοντα τους.
4.2.3 Η διαρκής επιµόρφωση µπορεί να έχει τη µορφή ενηµέρωσης,
διδασκαλίας σε τάξη, συµβατικής ή ηλεκτρονικής µάθησης, είναι δε δυνατόν
να παρέχεται είτε σε ατοµική είτε σε οµαδική βάση. Μπορεί επίσης να
περιλαµβάνει την επαναδιαπίστευση επιπέδου που κρίνεται κατάλληλη κάθε
φορά από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
4.2.4 Όταν ένα εξεταστής είναι αρµόδιος να διεξάγει δοκιµασίες οδήγησης σε
περισσότερες της µιας κατηγορίες, η εκπλήρωση της υποχρέωσης διαρκούς
επιµόρφωσης για τις δοκιµασίες µιας κατηγορίας συνεπάγεται εκπλήρωση της
υποχρέωσης για περισσότερες της µιας κατηγορίες, εφόσον πληρούται η
προϋπόθεση που αναφέρεται στο σηµείο 4.2.5.
4.2.5 Όταν ένας εξεταστής δεν έχει διεξαγάγει δοκιµασίες για µια κατηγορία
κατά τη διάρκεια µιας 24µηνης περιόδου, ο εξεταστής υποβάλλεται σε
κατάλληλη επαναξιολόγηση πριν του επιτραπεί να διεξαγάγει δοκιµασίες
οδήγησης για την κατηγορία αυτήν. Η επαναξιολόγηση αυτή µπορεί να
πραγµατοποιείται ως µέρος της απαίτησης που αναφέρεται στο σηµείο 4.2.1.
5. Κεκτηµένα δικαιώµατα
5.1 Πρόσωπα που είναι αρµόδια να διεξάγουν δοκιµασίες οδήγησης πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος Παραρτήµατος, εξακολουθούν να διεξάγουν
δοκιµασίες οδήγησης, ανεξαρτήτως του εάν τους έχει χορηγηθεί η σχετική
αρµοδιότητα σύµφωνα µε τις γενικές προϋποθέσεις του σηµείου 2 ή µε τη
διαδικασία τυπικών προσόντων του σηµείου 3.
5.2 Ωστόσο, οι εξεταστές αυτοί υπόκεινται στις ρυθµίσεις τακτικής εποπτείας
και εξασφάλισης της ποιότητας που αναφέρονται στο σηµείο 4.
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης οδηγών για σύνολα οχηµάτων της
κατηγορίας Β µε ρυµουλκούµενο µεγίστης επιτρεπόµενης µάζας που
υπερβαίνει τα 750 kg, όταν ο συνδυασµός αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg
και είναι µικρότερος ή ίσος των 4.250 kg (τελευταίο εδάφιο της
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3).
1. Η συνολική διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των
οδηγών ορίζεται σε τουλάχιστον επτά (7) ώρες.
2. Περιεχόµενο της εκπαίδευσης οδηγών. Η εκπαίδευση των οδηγών καλύπτει
τις γνώσεις, τις
ικανότητες και τη συµπεριφορά όπως περιγράφονται στο στοιχείο 2 του
Παραρτήµατος II, καθώς και τις αντίστοιχες απαιτήσεις του στοιχείου 7 του
ίδιου Παραρτήµατος. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται:
- Στη δυναµική της κίνησης των οχηµάτων, στα κριτήρια ασφαλείας, στα
έλκοντα οχήµατα και ρυµουλκούµενα (µηχανισµός ζεύξης), στην ορθή
φόρτωση και στον εξοπλισµό ασφαλείας.
Το πρακτικό µέρος της εκπαίδευσης περιλαµβάνει τις ακόλουθες δοκιµασίες:
επιτάχυνση, επιβράδυνση, οπισθοπορεία, πέδηση, απόσταση ακινητοποίησης,
αλλαγή
λωρίδας
κυκλοφορίας,
πέδηση/αποφυγή,
ταλάντευση
ρυµουλκούµενου, αποσύνδεση ρυµουλκούµενου από το µηχανοκίνητο όχηµά
του και επανασύνδεσή του, στάθµευση.
Ο υποψήφιος πρέπει να εκτελεί το πρακτικό µέρος της εκπαίδευσης και να
επιδεικνύει τις ικανότητες και τη συµπεριφορά του στους δηµόσιους
δρόµους.
Τα σύνολα οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση εµπίπτουν
στην κατηγορία της άδειας οδήγησης για την οποία έχει υποβάλει αίτηση ο
ενδιαφερόµενος.» (52)
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Αντικατάσταση Παραρτήµατος V µε την παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4155/2013 (Α΄120)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και την δοκιµασία
οδηγών για µοτοσικλέτες εντός της κατηγορίας Α (σταδιακή πρόσβαση)
1. ∆ιάρκεια της εκπαίδευσης οδηγών τουλάχιστον επτά (7) ώρες.
2. Περιεχόµενο της εκπαίδευσης οδηγών
Η εκπαίδευση οδηγών περιέχει όλες τις πτυχές που καλύπτει το σηµείο 6 του
Παραρτήµατος ΙΙ :
• Κάθε συµµετέχων πρέπει να εκτελεί τα πρακτικά µέρη της εκπαίδευσης και
επιδεικνύει τις ικανότητες και τη συµπεριφορά του στους δηµόσιους
δρόµους.
• Οι µοτοσικλέτες που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση εµπίπτουν στην
κατηγορία της άδειας οδήγησης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση οι
συµµετέχοντες.
3. ∆ιάρκεια και περιεχόµενο της δοκιµασίας ελέγχου των ικανοτήτων και της
συµπεριφοράς
«Η διάρκεια της δοκιµασίας και η απόσταση που διανύεται πρέπει να είναι
επαρκείς για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και της συµπεριφοράς που
καθορίζονται στο σηµείο 2 του παρόντος παραρτήµατος.» (53)
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Αντικατάσταση µε την παρ. 10 του άρθρου 50 του ν.4155/2013 (Α΄120)
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Άρθρο 22
(άρθρο 16 παρ. 2 της οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Ισχύς
1. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει στο σύνολό του από 19/1/2013.
2. Οι διατάξεις:
α) του στοιχείου θ της παρ. 1 του άρθρου 2, β) του στοιχ. β της παρ.2 του
άρθρου 4, γ) του στοιχ. δ της παρ.1 και της παρ. 4 του άρθρου 6, δ) των
άρθρων 8, 9, ε), καθώς και τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ισχύουν από
19/1/2009.
Στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων αναθέτουµε τη
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
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