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ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2017 
__________________ 

Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 57Γ 
 

ζΓ               ΓζΓηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν:  
 
«Οδεγία 2016/1106/ΔE ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 7εο

 
 Ινπιίνπ 2016 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

Οδεγίαο 2006/126/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2006 
γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο», 

 
94(Ι) ηνπ 2001 
60(Ι) ηνπ 2004  
34(Ι) ηνπ 2010 
79(Ι) ηνπ 2012 

205(I) ηνπ 2014 
88(Ι)  ηνπ 2016 

49(Ι)  ηνπ 2017. 

Ο Έθνξνο Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ' απηφλ απφ ην άξζξν 
57Γ ησλ πεξί Άδεηαο Οδήγεζεο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2017 θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα 
ηε ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα νδήγεζεο κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο, σο αθνινχζσο: 

  ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 

  1. Πξψηε Οκάδα 

  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθή εμέηαζε, εάλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
απαηηνχκελσλ δηαηππψζεσλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηψλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο, δηαθαλεί φηη παξνπζηάδνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 
ηηο αληθαλφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γλσζηνπνίεζε. 

  2. Γεχηεξε Οκάδα 

   Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ απφ ηελ αξρηθή ρνξήγεζε 
άδεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα, νη νδεγνί ειέγρνληαη δπλάκεη ηνπ ηζρχνληνο εζληθνχ ζπζηήκαηνο ζην 
θξάηνο κέινο ηεο θαλνληθήο δηακνλήο ζηα πιαίζηα θάζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο νδήγεζεο. 

  3. Καηά ηε ρνξήγεζε ή γηα θάζε κεηαγελέζηεξε αλαλέσζε κηαο άδεηαο νδήγεζεο, ν Έθνξνο 
κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ ηήξεζε απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ απφ απηνχο πνπ πξνβιέπεη ε 
παξνχζα Γλσζηνπνίεζε. 

  ΟΠΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ  

  4. Κάζε ππνςήθηνο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο νδήγεζεο ππνβάιιεηαη ζηηο ελδεδεηγκέλεο 
εμεηάζεηο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη δηαζέηεη επαξθή νπηηθή νμχηεηα γηα ηελ νδήγεζε 
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. ε πεξίπησζε βάζηκσλ ακθηβνιηψλ φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα 
φξαζεο ηνπ ππνςεθίνπ, ν ηειεπηαίνο εμεηάδεηαη απφ εγγεγξακκέλν ηαηξφ ηεο ζρεηηθήο 
εηδηθφηεηαο ή απφ άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ 
ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ. Καηά ηελ εμέηαζε 
απηή παξέρεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ νπηηθή νμχηεηα, ζην νπηηθφ πεδίν, ζηελ φξαζε ζε 
εκίθσο, ζηελ επαηζζεζία ζε ζάκβνο θαη ζε αληίζεζε, ζηε δηπισπία θαη ζε άιιεο νπηηθέο 
παξακέηξνπο πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε. 

Όζνλ αθνξά νδεγνχο ηεο Πξψηεο Οκάδαο, εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο άδεηαο ζε 
«εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο», έζησ θαη αλ δελ πιεξνχληαη νη θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά 
κε ην νπηηθφ πεδίν ή ηελ νπηηθή νμχηεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν νδεγφο πξέπεη λα 
ππνβιεζεί ζε εμέηαζε απφ εγγεγξακκέλν ηαηξφ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή απφ άιιε αξκφδηα 
ηαηξηθή αξρή φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ, ψζηε λα απνδείμεη φηη δελ πθίζηαηαη άιιε 
δηαηαξαρή ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επαηζζεζίαο ζε ζάκβνο θαη 
ζε αληίζεζε θαη ηεο φξαζεο ζε εκίθσο. Δπίζεο, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ν ππνςήθηνο γηα ηε 
ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε άδεηαο πξέπεη λα επηηχρεη ζε πξαθηηθή δνθηκαζία. 
 

  Πξψηε Οκάδα 

  
4.1. Κάζε ππνςήθηνο γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο πξέπεη, φηαλ 
ρξεζηκνπνηεί ηαπηνρξφλσο θαη ηνπο δχν νθζαικνχο, λα δηαζέηεη δηνθζαικηθή νπηηθή νμχηεηα 
ηνπιάρηζηνλ 0,5, ελ αλάγθε κε δηνξζσηηθνχο θαθνχο. 
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Δπηπιένλ, ην νξηδφληην νπηηθφ πεδίν πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ 120 κνίξεο, κε 
επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 κνίξεο αξηζηεξά θαη δεμηά θαη θαηά 20 κνίξεο άλσ θαη θάησ. 
Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ειαηηψκαηα εληφο αθηίλαο 20 κνηξψλ θεληξηθά. 

Δθφζνλ δηαγλσζηεί ή δεισζεί πξντνχζα νθζαικηθή πάζεζε, εθδίδεηαη ή, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε αλαλεψλεηαη άδεηα νδήγεζεο, ππφ ηνλ φξν φηη ν ππνςήθηνο ζα πθίζηαηαη ηαθηηθά 
εμέηαζε απφ εγγεγξακκέλν ηαηξφ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή απφ άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή 
φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε 
ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ 

  
4.2. Κάζε ππνςήθηνο γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο πνπ πάζρεη απφ 
νιηθή ιεηηνπξγηθή απψιεηα φξαζεο ζηνλ έλα νθζαικφ ή πνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα 
νθζαικφ (π.ρ. ζε πεξίπησζε δηπισπίαο) πξέπεη λα έρεη νπηηθή νμχηεηα ηνπιάρηζηνλ 0,5, ελ 
αλάγθε κε δηνξζσηηθνχο θαθνχο. 

Ο εγγεγξακκέλνο ηαηξφο ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ πνπ ζα πξνβνχλ ζε εμέηαζε πξέπεη λα βεβαηψλνπλ φηη απηή ε 
θαηάζηαζε κνλφθζαικεο φξαζεο πξνυπάξρεη επί επαξθψο καθξφ ρξφλν ψζηε λα επηηξέπεη 
ηελ πξνζαξκνγή θαη φηη ην νπηηθφ πεδίν γηα απηφ ηνλ νθζαικφ πιεξνί ηελ απαίηεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 4.1 ηεο παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο. 

4.3 Μεηά απφ δηπισπία πνπ εθδειψζεθε πξφζθαηα ή κεηά απφ ηελ απψιεηα φξαζεο ζε έλα 
νθζαικφ, πξέπεη λα πξνβιεθζεί επαξθήο ρξφλνο πξνζαξκνγήο (παξαδείγκαηνο ράξε έμη 
κήλεο), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη ε νδήγεζε. Μεηά απφ απηφ ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα, ε νδήγεζε επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ζεηηθή γλσκάηεπζε εμεηαζηή θαη 
εγγεγξακκέλνπ ηαηξνχ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιεο αξκφδηαο ηαηξηθήο αξρήο φπνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ. 

  Γεχηεξε Οκάδα 

  4.4. Κάζε ππνςήθηνο γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο δηαζέηεη νπηηθή 
νμχηεηα ηνπιάρηζηνλ 0,8 γηα ηνλ νθζαικφ κε ηελ θαιχηεξε φξαζε θαη ηνπιάρηζηνλ 0,1 γηα ηνλ 
νθζαικφ κε ηε ιηγφηεξν θαιή φξαζε, ελ αλάγθε κε δηνξζσηηθνχο θαθνχο. Δάλ γηα λα 
επηηεπρζνχλ νη ηηκέο 0,8 θαη 0,1 ρξεζηκνπνηνχληαη δηνξζσηηθνί θαθνί, ε ειάρηζηε νμχηεηα (0,8 
θαη 0,1) πξέπεη λα επηηπγράλεηαη είηε κε νκκαηνυάιηα ηζρχνο φρη κεγαιχηεξεο απφ νθηψ 
δηνπηξίεο είηε κε θαθνχο επαθήο. Η δηφξζσζε πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά αλεθηή. 

Δπηπιένλ, κε ηνπο δχν νθζαικνχο ην νξηδφληην νπηηθφ πεδίν πξέπεη λα θαιχπηεη 
ηνπιάρηζηνλ 160 κνίξεο, κε επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 70 κνίξεο αξηζηεξά θαη δεμηά θαη 
θαηά 30 κνίξεο άλσ θαη θάησ. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ειαηηψκαηα εληφο αθηίλαο 30 κνηξψλ 
θεληξηθά. 

Γελ ρνξεγνχληαη νχηε αλαλεψλνληαη άδεηεο νδήγεζεο γηα ππνςήθηνπο ή γηα νδεγνχο πνπ 
πάζρνπλ απφ δπζιεηηνπξγηθή επαηζζεζία ζε αληίζεζε ή απφ δηπισπία. 

Μεηά απφ νπζηψδε απψιεηα φξαζεο ζε έλα νθζαικφ, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιειν 
ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζαξκνγήο (παξαδείγκαηνο ράξε έμη κήλεο), θαηά ην νπνίν ην 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη λα νδεγεί. Αθνχ παξέιζεη απηφ ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα, ε νδήγεζε επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ζεηηθή γλσκάηεπζε εμεηαζηή θαη 
εγγεγξακκέλνπ ηαηξνχ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιεο αξκφδηαο ηαηξηθήο αξρήο φπνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ. 

  
ΑΚΟΗ  

  
5.  Η άδεηα νδήγεζεο ρνξεγείηαη ή αλαλεψλεηαη ζε θάζε ππνςήθην ή νδεγφ ηεο Γεχηεξεο 
Οκάδαο, ππφ ηελ επηθχιαμε γλσκνδφηεζεο εγγεγξακκέλνπ ηαηξνχ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο 
ή άιιεο αξκφδηαο ηαηξηθήο αξρήο φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ. Καηά ηηο ζρεηηθέο γηα ην ζέκα 
ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηδίσο ππφςε νη δπλαηφηεηεο αληηζηάζκηζεο. 

  
ΑΣΟΜΑ ΜΔΙΧΜΔΝΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  

  
6. Η άδεηα νδήγεζεο δελ ρνξεγείηαη νχηε αλαλεψλεηαη ζε ππνςεθίνπο ή νδεγνχο πνπ 
πάζρνπλ απφ πάζεζε ή αλσκαιία ηνπ θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία θαζηζηά επηθίλδπλε ηελ 
νδήγεζε κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο. 
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  Πξψηε Οκάδα 

  
6.1 Μεηά απφ γλσκάηεπζε εγγεγξακκέλνπ ηαηξνχ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιεο αξκφδηαο 
ηαηξηθήο αξρήο φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ ρνξεγείηαη, εθφζνλ ηνχην θξηζεί ζθφπηκν απφ 
ηνλ Έθνξν, άδεηα νδήγεζεο κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, ζε ππνςήθην νδεγφ ή νδεγφ πνπ 
κεηνλεθηεί ζσκαηηθά. Η γλσκάηεπζε απηή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηαηξηθή αμηνιφγεζε ηεο ελ 
ιφγσ πάζεζεο ή αλσκαιίαο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλδεημε ηνπ ηχπνπ ηεο δηάηαμεο κε 
ηελ νπνία πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν ην φρεκα θαζψο θαη ηνπ θαηά πφζνλ ν 
ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα θέξεη νξζνπεδηθή ζπζθεπή, ζην κέηξν πνπ ν έιεγρνο ηεο 
ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο απνδεηθλχεη φηη, κε ηα κέζα απηά, ε νδήγεζε δελ είλαη 
επηθίλδπλε. 

Δθφζνλ θξηζεί απφ ηνλ Έθνξν φηη ρξεηάδεηαη, ν νδεγφο ππνβάιιεηαη ζε πξαθηηθή δνθηκαζία: 

Ννείηαη φηη ππνςήθηνο νδεγφο ππνβάιιεηαη πάληνηε ζε πξαθηηθή δνθηκαζία ζχκθσλα κε ηνλ 
Νφκν. 

  
6.2.  Η άδεηα νδήγεζεο ρνξεγείηαη ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε αλαλεψλεηαη ζε πξφζσπα 
πνπ πάζρνπλ απφ πξντνχζα πάζεζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο 
εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα νδεγνχλ ην φρεκά ηνπο κε αζθάιεηα. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θαηάζηαζε ηνπ κεηνλεθηνχληνο ζηαζεξνπνηεζεί, ε άδεηα νδήγεζεο 
ρνξεγείηαη ή αλαλεψλεηαη ρσξίο λα επηβάιιεηαη ηαθηηθή ηαηξηθή εμέηαζε 

  Γεχηεξε Οκάδα 

  
6.3.  Ο εγγεγξακκέλνο ηαηξφο ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο, ηνπο πξφζζεηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε νρεκάησλ απφ πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 
νξηζκφ ηεο νκάδαο απηήο. 

  
ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ  

  
7.  Οη θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο ή παζήζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αηθλίδηα αιινίσζε 
ησλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ ε νπνία ζπληζηά θίλδπλν γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Οη ελ ιφγσ 
αζζέλεηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ιφγν πξνζσξηλψλ ή κφληκσλ πεξηνξηζκψλ ζηελ 
νδήγεζε. 

7.1.  Γηα ηηο αθφινπζεο θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο, ε άδεηα νδήγεζεο κπνξεί λα ρνξεγείηαη ή 
λα αλαλεψλεηαη γηα ππνςεθίνπο ή νδεγνχο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαησηέξσ νκάδεο, κφλν 
θαηφπηλ απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο θαη ζε εμέηαζε απφ εγγεγξακκέλν ηαηξφ 
ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή απφ άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, 
φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ: 

 (α) βξαδπαξξπζκίεο (θιεβνθνκβηθή δηαηαξαρή θαη δηαηαξαρέο αγσγηκφηεηαο) θαη 
ηαρπαξξπζκίεο (ππεξθνηιηαθέο θαη θνηιηαθέο αξξπζκίεο) κε ηζηνξηθφ ζπγθνπήο ή 
ζπγθνπηθψλ επεηζνδίσλ πνπ νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ (ηζρχεη γηα 
ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (β) βξαδπαξξπζκίεο: θιεβνθνκβηθή δηαηαξαρή θαη δηαηαξαρέο αγσγηκφηεηαο κε δεπηέξνπ 
βαζκνχ θνιπνθνηιηαθφ απνθιεηζκφ ηχπνπ Mobitz 2, ηξίηνπ βαζκνχ θνιπνθνηιηαθφ 
απνθιεηζκφ ή ελαιιαζζφκελν απνθιεηζκφ ζθέινπο (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (γ) ηαρπαξξπζκίεο (ππεξθνηιηαθέο θαη θνηιηαθέο αξξπζκίεο) κε 

— δνκηθή θαξδηνπάζεηα θαη εκκέλνπζα θνηιηαθή ηαρπθαξδία (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη 
Γεχηεξε Οκάδα), ή 

— πνιχκνξθε κε εκκέλνπζα θνηιηαθή ηαρπθαξδία, εκκέλνπζα θνηιηαθή ηαρπθαξδία ή γηα 
ηελ νπνία ελδείθλπηαη απηληδσηήο (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 

 (δ) ζπκπηψκαηα ζηεζάγρεο (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ε) εκθχηεπζε ή αληηθαηάζηαζε κφληκνπ βεκαηνδφηε (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 
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 (ζη) εκθχηεπζε ή αληηθαηάζηαζε απηληδσηή ή θαηάιιειε ή αθαηάιιειε απηλίδσζε (ηζρχεη 
κφλν γηα ηελ Πξψηε Οκάδα)· 

 (δ) ζπγθνπή (παξνδηθή απψιεηα ζπλείδεζεο θαη ηνπ ηφλνπ ζηάζεσο πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ αηθλίδηα έλαξμε, ζχληνκε δηάξθεηα θαη απζφξκεηε αλάξξσζε θαη νθείιεηαη ζε γεληθή 
εγθεθαιηθή ππναηκάησζε ε νπνία απνδίδεηαη ζε αληαλαθιαζηηθά αίηηα άγλσζηεο αηηίαο, 
ρσξίο ηελ έλδεημε πθέξπνπζαο θαξδηνπάζεηαο) (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε 
Οκάδα)· 

  (ε) νμχ ζηεθαληαίν ζχλδξνκν (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ζ) ζηαζεξή ζηεζάγρε εθφζνλ ηα ζπκπηψκαηα δελ εκθαλίδνληαη θαηά ηε  

δηάξθεηα ήπηαο άζιεζεο (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (η) δηαδεξκηθή ζηεθαληαία παξέκβαζε (PCI) (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ηα) ρεηξνπξγηθή ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο (CABG) (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε 
Οκάδα · 

 (ηβ) εγθεθαιηθφ επεηζφδην/παξνδηθφ ηζραηκηθφ αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην (TIA) (ηζρχεη 
γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ηγ) ζεκαληηθή ζηέλσζε ηεο θαξσηίδαο αξηεξίαο (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ηδ) κέγηζηε δηάκεηξνο ανξηήο άλσ ησλ 5,5 cm (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ηε) θαξδηαθή αλεπάξθεηα: 

— ζηαδίνπ I, II θαη III θαηά New York Heart Association (NYHA) (ηζρχεη κφλν γηα ηελ 
Πξψηε Οκάδα), 

— ζηαδίνπ I θαη II θαηά NYHA, εθφζνλ ην θιάζκα εμψζεζεο αξηζηεξήο θνηιίαο είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 35 % (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα), 

 

 (ηζη) κεηακφζρεπζε θαξδηάο (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ηδ) ζπζθεπή ππνβνήζεζεο ηεο θαξδηάο (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Πξψηε Οκάδα)· 

 (ηε) εγρείξηζε βαιβίδσλ (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ηζ) θαθνήζεο ππέξηαζε (άλνδνο ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο ≥ 180 mmHg ή ηεο 
δηαζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο ≥ 110 mmHg πνπ ζπλδέεηαη κε επηθείκελε ή πξντνχζα 
βιάβε ησλ νξγάλσλ) (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (θ) αξηεξηαθή πίεζε ηξίηνπ βαζκνχ (δηαζηνιηθή πίεζε ≥ 110 mmHg θαη/ή ζπζηνιηθή πίεζε 
≥ 180 mmHg) (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (θα) ζπγγελήο θαξδηαθή πάζεζε (ηζρχεη γηα ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (θβ) ππεξηξνθηθή θαξδηνκπνπάζεηα, εθφζνλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθνπηθά επεηζφδηα 
(ηζρχεη κφλν γηα ηελ Πξψηε Οκάδα)· 

 (θγ) ζχλδξνκν καθξνχ QT πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθνπηθά επεηζφδηα, ξηπηδνεηδή 
ηαρπθαξδία ή δηάζηεκα QT > 500 ms (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Πξψηε Οκάδα). 

7.2.  Γηα ηηο αθφινπζεο θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο, ε άδεηα νδήγεζεο δελ κπνξεί λα 
ρνξεγείηαη νχηε λα αλαλεψλεηαη γηα ππνςεθίνπο ή νδεγνχο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαησηέξσ 
νκάδεο: 

 (α) εκθχηεπζε απηληδσηή (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (β) πεξηθεξηθή αξηεξηαθή λφζνο — αλεχξπζκα ζσξαθηθήο θαη θνηιηαθήο ανξηήο, εθφζνλ ε 
ηηκή ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ ανξηήο ζπληζηά ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα αηθλίδηα 
ξήμε θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα αηθλίδην πεξηζηαηηθφ πνπ επηθέξεη αληθαλφηεηα (ηζρχεη γηα ηελ 
Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (γ) θαξδηαθή αλεπάξθεηα: 

— ζηαδίνπ IV θαηά NYHA (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Πξψηε Οκάδα), 

— ζηαδίνπ III θαη IV θαηά NYHA (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 
 

 (δ) ζπζθεπή ππνβνήζεζεο ηεο θαξδηάο (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ε) βαιβηδνπάζεηα κε ανξηηθή παιηλδξφκεζε, ζηέλσζε ανξηήο, παιηλδξφκεζε ή ζηέλσζε 
κηηξνεηδνχο, εθφζνλ ε θπζηθή ιεηηνπξγία εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ζηαδίνπ IV θαηά NYHA ή 
εθφζνλ έρνπλ εθδεισζεί ζπγθνπηθά επεηζφδηα (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Πξψηε Οκάδα)· 
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 (ζη) βαιβηδνπάζεηα ζηαδίνπ III ή IV θαηά NYHA κε θιάζκα εμψζεζεο θάησ ηνπ 35 %, 
ζηέλσζε κηηξνεηδνχο θαη ζνβαξή πλεπκνληθή ππέξηαζε ή κε ζνβαξή ζηέλσζε ανξηήο 
βάζεη ππεξερνθαξδηνγξαθήκαηνο ή ζηέλσζε ανξηήο πνπ πξνθαιεί ζπγθνπή, κε ηελ 
εμαίξεζε πιήξσο αζπκπησκαηηθήο ζνβαξήο ζηέλσζεο ανξηήο εθφζνλ πιεξνχληαη νη 
απαηηήζεηο ηεο δνθηκαζίαο θφπσζεο (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (δ) δνκηθέο θαη ειεθηξηθέο θαξδηνκπνπάζεηεο — ππεξηξνθηθή θαξδηνκπνπάζεηα κε 
ηζηνξηθφ ζπγθνπήο ή κε ηαπηφρξνλε χπαξμε δχν ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ αθφινπζσλ 
ζπλζεθψλ: πάρνο ηνηρψκαηνο αξηζηεξήο θνηιίαο > 3 cm, κε εκκέλνπζα θνηιηαθή 
ηαρπθαξδία, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αηθλίδηνπ ζαλάηνπ (ζε ζπγγελή πξψηνπ βαζκνχ), 
δηαηήξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαηά ηελ άζιεζε (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ε) ζχλδξνκν καθξνχ QT πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθνπηθά επεηζφδηα, ξηπηδνεηδή 
ηαρπθαξδία θαη δηάζηεκα QT > 500 ms (ηζρχεη κφλν γηα ηελ Γεχηεξε Οκάδα)· 

 (ζ) ζχλδξνκν Brugada κε ζπγθνπή ή αηθλίδην θαξδηαθφ ζάλαην πνπ αλεηξάπε (ηζρχεη γηα 
ηελ Πξψηε θαη Γεχηεξε Οκάδα). 

Η άδεηα νδήγεζεο κπνξεί λα ρνξεγείηαη ή λα αλαλεψλεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 
αηηηνινγνχληαη δεφλησο ζε εμέηαζε απφ εγγεγξακκέλν ηαηξφ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή απφ 
άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε 
ηθαλφηεηά ηνπο λα νδεγνχλ ην φρεκά ηνπο κε αζθάιεηα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο αζζέλεηαο. 

7.3.  Λνηπέο θαξδηνκπνπάζεηεο 

Ο θίλδπλνο αηθλίδηνπ πεξηζηαηηθνχ πνπ επηθέξεη αληθαλφηεηα ειέγρεηαη ζε ππνςεθίνπο ή ζε 
νδεγνχο πνπ πάζρνπλ απφ επξέσο γλσζηέο θαξδηνκπνπάζεηεο (π.ρ. αξξπζκνγφλν 
θαξδηνκπνπάζεηα ηεο δεμηάο θνηιίαο, κε ζπκπηεζηηθή θαξδηνκπνπάζεηα, θαηερνιακηλεξγηθή 
πνιχκνξθε θνηιηαθή ηαρπθαξδία θαη ζχλδξνκν ζχληνκνπ QT) ή απφ λέεο θαξδηνκπνπάζεηεο 
πνπ ελδέρεηαη λα αλαθαιπθζνχλ. Απαηηείηαη πξνζεθηηθή εμέηαζε απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ. 
Πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
θαξδηνκπνπάζεηαο. 

7.4  Ο Έθνξνο δχλαληαη λα πεξηνξίζεη ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο ζε 
ππνςεθίνπο ή νδεγνχο πνπ πάζρνπλ απφ άιιεο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. 

ΑΚΥΑΡΧΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ  

8.  ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ν φξνο «ζνβαξή θξίζε ππνγιπθαηκίαο» ζεκαίλεη φηη 
είλαη αλαγθαία ε παξνρή βνήζεηαο απφ άιιν πξφζσπν, ελψ ν φξνο «ππνηξνπηάδνπζα 
ππνγιπθαηκία» ζεκαίλεη δεχηεξε ζνβαξή θξίζε ππνγιπθαηκίαο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
δψδεθα κελψλ. 

Πξψηε Οκάδα 

8.1.  Γηα ππνςήθηνπο ή νδεγνχο πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ρνξεγείηαη ή, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε αλαλεψλεηαη άδεηα νδήγεζεο. Δθφζνλ ηα πξφζσπα απηά ηεινχλ 
ππφ θαξκαθεπηηθή αγσγή, είλαη αλαγθαία ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε εγγεγξακκέλνπ ηαηξνχ θαη ε 
θαηάιιειε γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ηαθηηθή ηαηξηθή ηνπο εμέηαζε, ην δε ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεηαμχ δχν εμεηάζεσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία. 

8.2. Ο ππνςήθηνο ή ν νδεγφο πνπ πάζρεη απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ζε πεξίπησζε 
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ππνγιπθαηκίαο πξέπεη λα απνδείμεη φηη 
αληηιακβάλεηαη πιήξσο ηνλ θίλδπλν έιεπζεο ππνγιπθαηκίαο θαη φηη δηαζέηεη επαξθή έιεγρν 
ηεο θαηάζηαζεο. 

Η άδεηα νδήγεζεο δελ ρνξεγείηαη νχηε αλαλεψλεηαη γηα ππνςεθίνπο ή νδεγνχο κε κεησκέλε 
επίγλσζε ηεο ππνγιπθαηκίαο. 

Η άδεηα νδήγεζεο δελ ρνξεγείηαη νχηε αλαλεψλεηαη γηα ππνςεθίνπο ή νδεγνχο κε 
ππνηξνπηάδνπζα ζνβαξή ππνγιπθαηκία, εθηφο εάλ ε αίηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ έγθπξε 
ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη ηαθηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν. ηελ πεξίπησζε ππνηξνπηάδνπζαο ζνβαξήο 
ππνγιπθαηκίαο πνπ ζεκεηψλεηαη θαηά ηηο ψξεο εγξήγνξζεο, ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη νχηε 
αλαλεψλεηαη έσο ηξεηο κήλεο κεηά ην ηειεπηαίν επεηζφδην. 

Η άδεηα νδήγεζεο κπνξεί λα ρνξεγείηαη ή λα αλαλεψλεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 
αηηηνινγνχληαη δεφλησο απφ έγθπξε ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
αζζελείο ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε απφ εγγεγξακκέλν ηαηξφ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή απφ 
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άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε 
ηθαλφηεηά ηνπο λα νδεγνχλ ην φρεκά ηνπο κε αζθάιεηα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο αζζέλεηαο. 

Γεχηεξε Οκάδα 

  
8.3.  Η έθδνζε θαη αλαλέσζε αδεηψλ ηεο Γεχηεξεο Οκάδαο γηα νδεγνχο κε ζαθραξψδε 
δηαβήηε γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. ε πεξίπησζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο πνπ 
ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ππνγιπθαηκίαο (δειαδή κε ηλζνπιίλε θαη νξηζκέλα δηζθία), πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

— δελ έρνπλ εθδεισζεί ππνγιπθαηκηθά επεηζφδηα θαηά ην πξνεγνχκελν δσδεθάκελν, 

—  ν νδεγφο αληηιακβάλεηαη πιήξσο ηελ έιεπζε ππνγιπθαηκίαο, 

—  ν νδεγφο πξέπεη λα απνδεηθλχεη επαξθή έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο κε ηαθηηθή 
παξαθνινχζεζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εκεξεζίσο, θαη ζε 
ρξφλνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ νδήγεζε, 

—  ν νδεγφο πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη αληηιακβάλεηαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο 
ππνγιπθαηκίαο, 

—  δελ ππάξρνπλ άιιεο απαγνξεπηηθέο δηαβεηηθέο επηπινθέο. 

Δπηπιένλ, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο είλαη, ε 
γλσκάηεπζε εγγεγξακκέλνπ ηαηξνχ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιεο αξκφδηαο ηαηξηθήο 
αξρήο φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ θαη ε ηαθηηθή ηαηξηθή εμέηαζε, εληφο ρξνληθψλ 
δηαζηεκάησλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηελ ηξηεηία. 

8.4.  Πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη νδεγεί ζε επαλεμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ 
νδήγεζε θάζε ζνβαξφ ππνγιπθαηκηθφ επεηζφδην πνπ ζεκεηψλεηαη θαηά ηηο ψξεο 
εγξήγνξζεο, έζησ θαη αλ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ νδήγεζε. 

  
ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΔ ΑΘΔΝΔΙΔ ΚΑΙ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΟΝ ΤΠΝΟ  

ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΔ ΑΘΔΝΔΙΔ 

  9.1 Η άδεηα νδήγεζεο δελ πξέπεη νχηε λα ρνξεγείηαη νχηε λα αλαλεψλεηαη ζηνπο 
ππνςεθίνπο ή ηνπο νδεγνχο πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξή λεπξνινγηθή πάζεζε, εθηφο εάλ ε 
αίηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ έγθπξε ηαηξηθή γλσκάηεπζε.  

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, νη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ζε παζήζεηο ή εγρεηξήζεηο 
ηνπ θεληξηθνχ ή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη νη νπνίεο εθθξάδνληαη κε 
αηζζεηηθά ή θηλεηηθά ζπκπηψκαηα πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηνλ ζπληνληζκφ, 
πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ εμειημηκφηεηά 
ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ επηδείλσζεο, ε ρνξήγεζε ή ε 
αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο εμαξηάηαη απφ πεξηνδηθέο εμεηάζεηο φπσο θαζνξίδεηαη απφ 
εγγεγξακκέλν ηαηξφ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ θαζνξίδεηαη 
ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) 
ηνπ Νφκνπ. 

  
ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΟΝ ΤΠΝΟ 

9.2.  ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, ην κέηξην ζχλδξνκν απνθξαθηηθήο άπλνηαο ζηνλ 
χπλν αληηζηνηρεί ζε 15-29 άπλνηεο θαη ππφπλνηεο αλά ψξα (δείθηεο απλνηψλ-ππνπλνηψλ) θαη 
ην ζνβαξφ ζχλδξνκν απνθξαθηηθήο άπλνηαο ζηνλ χπλν αληηζηνηρεί ζε δείθηε απλνηψλ-
ππνπλνηψλ 30 θαη άλσ, ελψ θαη νη δχν ηχπνη ηνπ ζπλδξφκνπ ζπλδένληαη κε ππεξβνιηθή 
εκεξήζηα ππλειία. 

9.3.  Οη ππνςήθηνη ή νη νδεγνί γηα ηνπο νπνίνπο είλαη πηζαλή δηάγλσζε κέηξηνπ ή ζνβαξνχ 
ζπλδξφκνπ απνθξαθηηθήο άπλνηαο ζηνλ χπλν παξαπέκπνληαη γηα πεξαηηέξσ έγθπξε ηαηξηθή 
γλσκάηεπζε πξηλ ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο. Μπνξεί λα ζπζηεζεί 
ζηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο νδεγνχο λα κελ νδεγνχλ έσο φηνπ επηβεβαησζεί ε δηάγλσζε. 

9.4.  Η άδεηα νδήγεζεο κπνξεί λα ρνξεγείηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο νδεγνχο πνπ 
πάζρνπλ απφ κέηξην ή ζνβαξφ ζχλδξνκν απνθξαθηηθήο άπλνηαο ζηνλ χπλν εθφζνλ 
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παξνπζηάδνπλ επαξθή έιεγρν ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, αθνινπζνχλ ηελ ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία 
θαη παξνπζηάδνπλ, βάζεη έγθπξεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, βειηίσζε ηπρφλ ζπκπησκάησλ 
ππλειίαο. 

9.5.  Οη ππνςήθηνη ή νη νδεγνί κε κέηξην ή ζνβαξφ ζχλδξνκν απνθξαθηηθήο άπλνηαο ζηνλ 
χπλν νη νπνίνη αθνινπζνχλ ζεξαπεία ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο αλά 
δηαζηήκαηα πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηξία έηε γηα ηνπο νδεγνχο ηεο νκάδαο 1 θαη ην έλα έηνο 
γηα ηνπο νδεγνχο ηεο νκάδαο 2, νχησο ψζηε λα εθηηκάηαη θαηά πφζνλ αθνινπζνχλ ηε 
ζεξαπεία, ε αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο ζεξαπείαο θαη ε ζπλερήο επαγξχπλεζεο. 

ΔΠΙΛΗΦΙΑ  

  10.  Οη επηιεπηηθέο θξίζεηο ή άιιεο αηθλίδηεο δηαηαξαρέο ηεο θαηάζηαζεο εγξήγνξζεο 
απνηεινχλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, εθφζνλ εθδεισζνχλ ζε πξφζσπν πνπ 
νδεγεί κεραλνθίλεην φρεκα 

Χο επηιεςία νξίδεηαη ε εθδήισζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ πεληαεηία. Η πξνθαινχκελε επηιεπηηθή θξίζε νξίδεηαη σο θξίζε ε 
νπνία έρεη θάπνην αλαγλσξίζηκν γελεζηνπξγφ αίηην πνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί. 

ε πξφζσπν πνπ έρεη παξνπζηάζεη θάπνηα αξρηθή ή κεκνλσκέλε θξίζε απψιεηαο 
ζπλείδεζεο ζπληζηάηαη λα κελ νδεγεί. Απαηηείηαη έθζεζε εηδηθνχ εγγεγξακκέλνπ ηαηξνχ, ζηελ 
νπνία αλαθέξνληαη, ην ρξνληθφ δηάζηεκα απαγφξεπζεο ηεο νδήγεζεο θαη ε ζπλέρεηα πνπ 
δεηείηαη λα δνζεί. 

Έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία ε δηάγλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηιεπηηθνχ ζπλδξφκνπ ηνπ 
αηφκνπ θαη ηνπ ηχπνπ θξίζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή, ε ελδεδεηγκέλε εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο 
νδήγεζεο ηνπ αηφκνπ απηνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ άιισλ θξίζεσλ) θαζψο 
θαη ν θαζνξηζκφο ηεο ελδεδεηγκέλεο ζεξαπείαο. Απηά ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα 
λεπξνιφγνπ. 

  Πξψηε Οκάδα 

  10.1. Οδεγνί κε επηιεςία πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ Πξψηε Οκάδα ππφθεηληαη ζε 
αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο, κέρξηο φηνπ απαιιαγνχλ απφ θξίζεηο ηνπιάρηζηνλ επί πεληαεηία. 

Δάλ θάπνην πξφζσπν έρεη επηιεςία, δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
ρσξίο φξνπο θαη πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ζρεηηθά ν Έθνξνο. 

10.2. Πξνθαινχκελε επηιεπηηθή θξίζε:   

Ο ππνςήθηνο πνπ παξνπζίαζε πξνθαινχκελε επηιεπηηθή θξίζε νθεηιφκελε ζε 
αλαγλσξίζηκν παξάγνληα ν νπνίνο δελ εκθαλίδεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα εθδεισζεί θαηά 
ηελ νδήγεζε, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηθαλφο λα νδεγεί ζε αηνκηθή βάζε, κεηά απφ ζρεηηθή 
λεπξνινγηθή γλσκάηεπζε (εθφζνλ ππάξρεη ιφγνο, ε εθηίκεζε πξέπεη λα ζπκθσλεί θαη κε 
άιια ζρεηηθά κέξε ηεο παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο, παξαδείγκαηνο ράξε πνπ αθνξνχλ ην 
νηλφπλεπκα ή ηε ζπλδξνκή λνζεξψλ παξαγφλησλ). 

10.3. Πξψηε ή κνλαδηθή, κε πξνθαινχκελε θξίζε:   

Ο ππνςήθηνο πνπ παξνπζίαζε κία πξψηε κε πξνθαινχκελε επηιεπηηθή θξίζε κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζηεί ηθαλφο λα νδεγεί κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ ρσξίο θξίζεηο, αθνχ 
πξνεγεζεί ε ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή εθηίκεζε. ε νδεγνχο κε αλαγλσξηζκέλνπο 
ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο πξφγλσζεο, κπνξεί λα επηηξαπεί, ζηε βάζε ζεηηθήο ηαηξηθήο 
γλσκάηεπζεο, λα νδεγήζνπλ λσξίηεξα ησλ έμη κελψλ 

10.4. Άιινπ είδνπο απψιεηα ζπλείδεζεο:   

Η απψιεηα ζπλείδεζεο πξέπεη λα εθηηκάηαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο θαηά ηελ 
νδήγεζε. 

10.5. Δπηιεςία:  

Οδεγνί ή ππνςήθηνη είλαη δπλαηφ λα θξηζνχλ απφ θπζηθή άπνςε θαηάιιεινη λα νδεγνχλ 
κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο ρσξίο πεξαηηέξσ θξίζεηο. 
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10.6. Κξίζεηο απνθιεηζηηθά θαηά ηνλ χπλν:  

Ο ππνςήθηνο ή ν νδεγφο πνπ έρεη παξνπζηάζεη θξίζεηο κφλν θαηά ηνλ χπλν κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζηεί απφ θπζηθή άπνςε θαηάιιεινο λα νδεγεί, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ε 
θαηάζηαζε απηή δηαηεξείηαη επί ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν 
απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο θξίζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηιεςία. Δθφζνλ 
παξαηεξεζεί επεηζφδην/θξίζε θαηά ηελ εγξήγνξζε, πξηλ ρνξεγεζεί άδεηα απαηηείηαη ρξνληθφ 
δηάζηεκα δηάξθεηαο ελφο έηνπο ρσξίο άιιν πεξηζηαηηθφ (βιέπε «Δπηιεςία»). 

10.7. Κξίζεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε ζπλείδεζε ή ηελ ηθαλφηεηα ελέξγεηαο:  

Ο ππνςήθηνο ή ν νδεγφο ν νπνίνο είρε κφλν θξίζεηο πνπ απνδείρζεθε φηη δελ επεξεάδνπλ 
ηε ζπλείδεζε νχηε πξνθαινχλ ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή, κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη θαηάιιεινο 
λα νδεγεί, εθφζνλ ε θαηάζηαζε απηή έρεη δηαπηζησζεί φηη δηαηεξήζεθε επί ρξνληθφ δηάζηεκα 
ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο θξίζε πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ επηιεςία. Δθφζνλ δελ εθδεισζεί άιιν είδνο επεηζνδίνπ θξίζεο, πξηλ απφ ηε 
ρνξήγεζε άδεηαο απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο ρσξίο άιιν επεηζφδην (βιέπε 
«Δπηιεςία»). 

10.8. Κξίζεηο ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ή κείσζεο αληηεπηιεπηηθήο ζεξαπείαο απφ ηαηξφ:  

Δίλαη δπλαηφ λα ζπζηεζεί ζηνλ αζζελή λα κελ νδεγεί απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο 
κείσζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα επί εμάκελν κεηά ηελ παχζε ηεο ζεξαπείαο. Γηα θξίζεηο πνπ 
εθδειψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηξνπνπνίεζεο ή παχζεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο απφ ηαηξφ, 
απαηηείηαη ηξίκελε απνρή απφ νδήγεζε ζε πεξίπησζε επαλαθνξάο ηεο πξνεγνχκελεο 
απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο. 

10.9. Μεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηε ζεξαπεία επηιεςίαο: βιέπε «Δπηιεςία». 

  Γεχηεξε Οκάδα 

  10.10.  Γηα ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο θξίζε, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα κελ 
ηειεί ππφ αληηεπηιεπηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή. Πξέπεη λα ππήξμε ε ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή 
παξαθνινχζεζε θαη ζχκθσλα κε εθηεηακέλε λεπξνινγηθή έξεπλα, δελ πξέπεη λα 
δηαπηζηψζεθε ζπλαθήο εγθεθαιηθή πάζεζε θαη ζην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα δελ 
παξνπζηάδεηαη δξαζηεξηφηεηα επηιεπηηθήο κνξθήο. 

Μεηά απφ νμχ επεηζφδην πξέπεη λα εθηεινχληαη ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα θαη ε 
ελδεδεηγκέλε λεπξνινγηθή εθηίκεζε. 

10.11. Πξνθαινχκελε επηιεπηηθή θξίζε:   

Τπνςήθηνο ν νπνίνο παξνπζίαζε πξνθαινχκελε επηιεπηηθή θξίζε νθεηιφκελε ζε 
αλαγλσξίζηκν παξάγνληα ν νπνίνο δελ εκθαλίδεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα εθδεισζεί θαηά 
ηελ νδήγεζε, είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξηζηεί ηθαλφο λα νδεγεί ζε αηνκηθή βάζε, αθνχ 
πξνεγεζεί ζρεηηθή λεπξνινγηθή γλσκάηεπζε. Μεηά απφ νμχ επεηζφδην, πξέπεη λα εθηειείηαη 
εγθεθαινγξάθεκα θαη ε ελδεδεηγκέλε λεπξνινγηθή εθηίκεζε. 

Πξφζσπν κε δνκηθή ελδνεγθεθαιηθή βιάβε, ην νπνίν παξνπζηάδεη απμεκέλν θίλδπλν 
θξίζεσλ, δελ πξέπεη λα νδεγεί κεραλνθίλεηα νρήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ πνπ νδεγνχληαη απφ 
πξφζσπα ηεο Γεχηεξεο Οκάδαο, κέρξηο φηνπ ν επηιεπηηθφο θίλδπλνο θαηέιζεη ηνπιάρηζηνλ 
ζε 2 % εηεζίσο. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε εθηίκεζε πξέπεη λα ζπκθσλεί κε άιια 
ζρεηηθά κέξε ηεο παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο (π.ρ. γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ νηλνπλεχκαηνο). 

10.12. Πξψηε ή κνλαδηθή κε πξνθαινχκελε θξίζε:   

Τπνςήθηνο πνπ είρε κηα αξρηθή φρη πξνθιεζείζα επηιεπηηθή θξίζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 
ηθαλφο λα νδεγεί κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ ρσξίο θξίζεηο, θαη ρσξίο ρξήζε 
αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ, κεηά απφ ηελ ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή εθηίκεζε. ε νδεγνχο κε 
αλαγλσξηζκέλνπο ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο πξφγλσζεο, κπνξεί λα επηηξαπεί, ζηε βάζε 
ζεηηθήο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, λα νδεγήζνπλ λσξίηεξα. 

10.13.  Άιινπ είδνπο απψιεηα ζπλείδεζεο:   

Η απψιεηα ζπλείδεζεο πξέπεη λα εθηηκάηαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο θαηά ηελ 
νδήγεζε. Ο θίλδπλνο ππνηξνπήο πξέπεη λα είλαη 2 % εηεζίσο ή κηθξφηεξνο. 

10.14. Δπηιεςία:   

Πξέπεη λα έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα εηψλ ρσξίο άιιεο θξίζεηο θαη ρσξίο ηε 
βνήζεηα αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ. ε νδεγνχο κε αλαγλσξηζκέλνπο ηθαλνπνηεηηθνχο 
δείθηεο πξφγλσζεο, κπνξεί λα επηηξαπεί, ζηε βάζε ζεηηθήο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, λα 
νδεγήζνπλ λσξίηεξα. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο «λεαληθήο επηιεςίαο». 

Οξηζκέλεο δηαηαξαρέο (π.ρ. αξηεξηνθιεβηθή δπζκνξθία ή ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία) 
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ζπλεπάγνληαη απμεκέλν θίλδπλν θξίζεσλ, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ αθφκε εθδεισζεί θξίζεηο. 
ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε απφ εγγεγξακκέλν ηαηξφ ηεο 
ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην 
ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ. Γηα λα 
επηηξαπεί ε νδήγεζε πξέπεη ν θίλδπλνο εκθάληζεο θξίζεο λα είλαη 2 % εηεζίσο ή 
κηθξφηεξνο. 

  ΓΙΑΝΟΗΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ  

  Πξψηε Οκάδα 

  11.1.  Η άδεηα νδήγεζεο δελ ρνξεγείηαη νχηε αλαλεψλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο 
νδεγνχο: 

  —  πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξέο δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο, ζπγγελείο ή επίθηεηεο, ιφγσ 
αζζελεηψλ, ηξαπκαηηζκψλ ή λεπξν-ρεηξνπξγηθψλ παξεκβάζεσλ, 

  —  πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξή δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

  —  πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ γήξαηνο, ή 
ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο θξηηηθήο θαη πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 
ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα,  

  εθηφο εάλ ε αίηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ έγθπξε ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε, 
εάλ ππάξρεη αλάγθε, ηαθηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ. 

Γεχηεξε Οκάδα 

  

  11.2. Δγγεγξακκέλνο ηαηξφο ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο, ηνπο πξφζζεηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε ησλ νρεκάησλ απφ πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ 
ζηνλ νξηζκφ ηεο νκάδαο απηήο. 

  ΟΙΝΟΠΝΔΤΜΑ  

  12.  Η θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο ζπληζηά ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. 
Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο, επηβάιιεηαη απζηεξή επαγξχπλεζε ζε ηαηξηθφ 
επίπεδν. 

  Πξψηε Οκάδα 

  12.1.  Η άδεηα νδήγεζεο δελ ρνξεγείηαη νχηε αλαλεψλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο 
νδεγνχο πνπ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε εμάξηεζεο απφ ην νηλφπλεπκα ή πνπ δελ κπνξνχλ λα 
απνζπλδέζνπλ ηελ νδήγεζε απφ ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο. 

  Η άδεηα νδήγεζεο κπνξεί λα ρνξεγείηαη ή λα αλαλεψλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο 
νδεγνχο πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ θαηάζηαζε εμάξηεζεο απφ ην νηλφπλεπκα, αθνχ 
πεξαησζεί κηα πεξίνδνο απνδεδεηγκέλεο απνρήο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε έγθπξεο ηαηξηθήο 
γλσκάηεπζεο θαη ηαθηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ. 

  Γεχηεξε Οκάδα. 

  12.2.  Δγγεγξακκέλνο ηαηξφο ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο, ηνπο πξφζζεηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε νρεκάησλ απφ πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 
νξηζκφ ηεο νκάδαο απηήο. 

  ΝΑΡΚΧΣΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ  

  13. Καηάρξεζε: 

  Η άδεηα νδήγεζεο δελ ρνξεγείηαη νχηε αλαλεψλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο νδεγνχο πνπ 
ηεινχλ ζε θαηάζηαζε εμάξηεζεο απφ νπζίεο κε ςπρφηξνπν δξάζε ή πνπ, ρσξίο λα είλαη 
εμαξηεκέλνη, θαηαλαιψλνπλ ηαθηηθά ηηο νπζίεο απηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ηεο 
αηηνχκελεο άδεηαο. 

  13.1. Σαθηηθή θαηαλάισζε: 

  Πξψηε Οκάδα 

  13.1.1.  Η άδεηα νδήγεζεο δελ ρνξεγείηαη νχηε αλαλεψλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο 
νδεγνχο πνπ θαηαλαιίζθνπλ ηαθηηθά ςπρφηξνπεο νπζίεο, ππφ νπνηαλδήπνηε κνξθή θαη νη 
νπνίεο ελδέρεηαη λα ππνλνκεχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα νδεγνχλ ρσξίο θίλδπλν, εθφζνλ ε 
ιακβαλφκελε πνζφηεηα είλαη ηέηνηα πνπ λα επηδξά δπζκελψο ζηελ νδήγεζε. Σν ίδην ηζρχεη 
γηα νπνηνδήπνηε άιιν θάξκαθν ή ζπλδπαζκφ θαξκάθσλ πνπ επηδξά ζηελ ηθαλφηεηα 
νδήγεζεο. 
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  Γεχηεξε Οκάδα 

  13.1.2  Δγγεγξακκέλνο ηαηξφο ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο, ηνπο πξφζζεηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε νρεκάησλ απφ πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 
νξηζκφ ηεο νκάδαο απηήο. 

  ΝΔΦΡΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ  

  Πξψηε Οκάδα 

  14.1.  Η άδεηα νδήγεζεο ρνξεγείηαη ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε αλαλεψλεηαη ζηνπο 
ππνςεθίνπο ή ηνπο νδεγνχο πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε έγθπξεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο θαη ππφ ηνλ φξν φηη νη ελδηαθεξφκελνη 
ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθνχο ηαηξηθνχο ειέγρνπο. 

  Γεχηεξε Οκάδα 

  14.2.  Η άδεηα νδήγεζεο δελ ρνξεγείηαη νχηε αλαλεψλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο 
νδεγνχο πνπ πάζρνπλ απφ κε αλαζηξέςηκε ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα, εθηφο εμαηξεηηθψλ 
πεξηπηψζεσλ δεφλησο αηηηνινγεκέλσλ απφ έγθπξε ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε ηαθηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ. 

  ΓΙΑΦΟΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

  Πξψηε Οκάδα 

  15.1.  Η άδεηα νδήγεζεο ρνξεγείηαη ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε αλαλεψλεηαη ζηνπο 
ππνςεθίνπο ή ηνπο νδεγνχο πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηακφζρεπζε νξγάλνπ ή ηερλεηή 
εκθχηεπζε πνπ κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
έγθπξεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ηαθηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ. 

  Γεχηεξε Οκάδα 

  15.2.  Δγγεγξακκέλνο ηαηξφο ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ή άιιε αξκφδηα ηαηξηθή αξρή φπνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 33(β) ηνπ Νφκνπ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηνπο, ηνπο πξφζζεηνπο 
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νδήγεζε νρεκάησλ απφ πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 
νξηζκφ ηεο νκάδαο απηήο. 

  16.  Καηά θαλφλα, ε άδεηα νδήγεζεο δελ ρνξεγείηαη νχηε αλαλεψλεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο ή 
ηνπο νδεγνχο πνπ πάζρνπλ απφ πάζεζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο, ε νπνία ελδέρεηαη λα απνηειεί ή λα πξνθαιεί ιεηηνπξγηθή αληθαλφηεηα πνπ 
κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ νδηθή αζθάιεηα θαηά ηελ νδήγεζε νρήκαηνο κε θηλεηήξα, εθηφο 
εάλ ε αίηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ έγθπξε γλσκάηεπζε θαη ππφ ηελ επηθχιαμε, εθφζνλ 
ρξεηάδεηαη, ηαθηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ. 

Η παξνχζα Γλσζηνπνίεζε αληηθαζηζηά ηε Γλσζηνπνίεζε κε αξηζκφ Κ.Γ.Π. 458/2015 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην 
Παξάξηεκα ΙΙΙ, Μέξνο Ι ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 23.12.2015. 

____________________ 

Έγηλε ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2017. 

ΜΑΡΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ, 
Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ, 

Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
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