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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ30/A3/351841
Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του
π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 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» (Α’ 101).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999,
Α’ 57) και ιδίως της παρ. 8 του άρθρου 94,
β. της παρ. 1 του άρθρου 4 και των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 41 του ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με ασφάλεια:
Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης
υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών
οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση
ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και
την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος,
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 208),
γ. του άρθρου 56 του ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και
την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 40),
δ. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990
(Α’ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α’ 34),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7
του ν. 1775/1988 (Α’ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α’ 130),
19 του ν. 2367/1995 (Α’ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α’ 21),
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48 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), 91 του ν. 3862/2010 (Α’ 113)
και 50 του ν. 4342/2015 (Α’ 143),
ε. του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνεται
στην τελική πράξη» (Α’ 136),
στ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ζ. του ν. 4727/2020 και ιδίως του Κεφ. ΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), (Α’ 184),
η. του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131),
θ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
ια. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ιβ. του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),
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ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιδ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ιε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ιστ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
ιζ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 151),
ιη. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιθ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
κ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
κα. του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου
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» (Α’ 101),
κβ. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
2. Την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης των διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
3. Την υπ’ αρ. 132173/2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
4. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 75854/2021 εισηγητική
έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
5. Την υπό στοιχεία οικ. 43076 ΕΞ 2021/2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Την υπ’ αρ. 340000/2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας και
ειδικότερα για το σχεδιασμό και τη θέση σε λειτουργία
του απαραίτητου πληροφοριακού συστήματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Μ.Π.Δ.Σ. του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία θα καλυφθεί στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»», το
οποίο έχει ενταχθεί στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υπ’ αρ.
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30142/10-03-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ενάριθμο 2021ΣΕ06300000 και
συνολικό προϋπολογισμό έργου ύψους 1.426.000,00
ευρώ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επικαιροποίηση διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ
του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012
Tο Κεφάλαιο Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012
(Α’ 101) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
Οι υποψήφιοι οδηγοί και 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 Κεφάλαιο Β
του παρόντος Παραρτήματος.
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 παρ. 8 του άρθρου 13 του
ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
(Κ.Ο.Κ.) (Α’ 57)].
Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί κατατάσσονται σε δύο ομάδες:
- ΟΜΑΔΑ 1: Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών AM,
Α1, Α2, Α, Β1, Β και BE.
- ΟΜΑΔΑ 2: Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE.
1.1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
1.1.1. Η ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών και
οδηγών δύναται να διενεργείται από:
- ιδιώτες ιατρούς που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα
ιατρείο ως φυσικά πρόσωπα,
- ιατρούς που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής.
1.1.2. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου
να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την
άδεια οδήγησής τους για την οποία απαιτείται ιατρική
εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από ιατρό ειδικότητας:
α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, νεφρολόγου καθώς και από ιατρό χωρίς ειδικότητα
ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος για πέντε
(5) τουλάχιστον έτη.
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 για την οποία απαιτείται
γνωμάτευση ειδικού ιατρού, παραπέμπεται σε ιατρό
αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ιατρικά δεδομένα του Κεφαλαίου Β του παρόντος
Παραρτήματος.
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Στο παραπεμπτικό αναγράφεται αναλυτικά η Ομάδα
(1 ή 2) στην οποία πρέπει να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος, βάσει του Κεφαλαίου Β του παρόντος Παραρτήματος. Τα πρόσθετα ιατρικά πιστοποιητικά προσκομίζονται
στον ιατρό που διενεργεί την παθολογική εξέταση προκειμένου να οριστικοποιήσει και εκδώσει το Πιστοποιητικό Υγείας, στο οποίο και επισυνάπτονται υποχρεωτικά.
Σε περιπτώσεις κινητικών προβλημάτων, ο εξεταζόμενος δύναται να παραπέμπεται στο Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και
Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες
«ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας, ή σε Κέντρο αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης
για άτομα με κινητικά προβλήματα του άρθρου 24 του
ν. 4850/2021 που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 15 του
άρθρου 30 του νόμου αυτού.
β) Οφθαλμιάτρου.
γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (υποχρεωτικά για όσους
έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους).
δ) Νευρολόγου ή Ψυχίατρου (υποχρεωτικά για όσους
έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους).
1.1.3. Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για
την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».
1.1.4. Τα ανωτέρω ιατρικά πιστοποιητικά, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι «ΙΚΑΝΟΣ», ισχύουν για
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους, εντός του οποίου δύναται να υποβάλλονται
στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Πιστοποιητικά Υγείας ιατρικής εξέτασης δεν γίνονται
αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία αν υποβάλλονται
μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
έκδοσής τους.
1.1.5. Στις περιπτώσεις ιατρικών πιστοποιητικών με
αποτέλεσμα «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» καθώς και στις περιπτώσεις
όπου κατά την παθολογική εξέταση απαιτείται παραπομπή του ενδιαφερόμενου σε ιατρό άλλης ειδικότητας,
ο ιατρός ενημερώνει υποχρεωτικά, εντός μίας (1) το
πολύ εβδομάδας, την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών, συμπληρώνοντας το «ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», το οποίο δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα.
1.1.6. Σε περίπτωση παραπομπής για ιατρική επανεξέταση οδηγού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 13 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) (Κ.Ο.Κ.), στα Πιστοποιητικά Υγείας που εκδίδονται αναγράφεται υποχρεωτικά
και το έγγραφο παραπομπής προς ιατρική επανεξέταση.
1.1.7. 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 χρόνο προγενέστερο της υπό
κανονικές συνθήκες λήξης της διοικητικής ισχύος της
άδειάς του, ο ιατρός οφείλει να καθορίσει αναλόγως υποχρέωση ανανέωσης σε συντομότερο χρονικό διάστημα,
αναγράφοντας τούτο στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό.
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1.1.8. Σε περίπτωση που κατά την ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού διαπιστωθεί διαφοροποίηση
στη χρονική διάρκεια ισχύος μεταξύ των κατηγοριών
που κατατάσσονται στις ΟΜΑΔΕΣ 1 και 2 του Κεφαλαίου
Β του παρόντος, η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται
ρητά στο Πιστοποιητικό Υγείας.
1.2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την ιατρική εξέταση, ο ενδιαφερόμενος:
- Γνωστοποιεί στον διενεργούντα την εξέταση ιατρό
τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και
του επιδεικνύει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το
Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
- Σε περίπτωση που κατέχει άδεια οδήγησης την επιδεικνύει υποχρεωτικά στον διενεργούντα την εξέταση ιατρό.
1.3. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών για τη θέση σε λειτουργία του απαραίτητου Πληροφοριακού Συστήματος, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε μια ή περισσότερες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών οδήγησης, εφαρμόζεται εναλλακτικά η παρακάτω
διαδικασία που ενεργοποιείται μόνο όταν έχει λήξει η
ισχύς τουλάχιστον μίας κατηγορίας της άδειας οδήγησης του ενδιαφερομένου ή πρόκειται να λήξει εντός του
επόμενου διμήνου αλλά και σε εκείνους που τίθεται από
ιατρό χρονικός περιορισμός λόγω θεμάτων υγείας στην
ισχύ της άδειας οδήγησης.
1.3.1. Μετά τη λειτουργία του απαραίτητου Πληροφοριακού Συστήματος παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα ανανέωσης της άδειας οδήγησης ηλεκτρονικά,
κατά την οποία:
1.3.1.1. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα
με αυθεντικοποίησή του με χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων Taxisnet.
1.3.1.2. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ψηφιακά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που λήγουν
ταυτόχρονα κατηγορίες της Ομάδας 1 και της Ομάδας
2 μπορεί να επιλέξει να ανανεώσει και τις δύο ή μόνο
τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Επιλέγει τον τόπο μόνιμης
κατοικίας του καθώς και την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών στην οποία επιθυμεί να υποβάλει την αίτησή του και τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά.
1.3.1.3. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται από την εφαρμογή ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN) και ενημερώνεται
για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται
να εξεταστεί.
1.3.1.4. Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τους ιατρούς,
στους οποίους επιδεικνύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης, και τους γνωστοποιεί τον τετραψήφιο αριθμό (PIN) που του έχει χορηγηθεί, το ΑΦΜ και
τον ΑΜΚΑ. Ο ιατρός αφού εισέλθει στην εφαρμογή του
παρέχεται και πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ενδιαφερομένου.
1.3.1.5. Ο ιατρός προβαίνει στη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης. Στη συνέχεια συμπληρώνει και εκδίδει το
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ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα υποδείγματα του παρόντος Παραρτήματος και ενημερώνεται
αυτόματα ο ψηφιακός φάκελος του υποψηφίου. Το ψηφιακό πιστοποιητικό εκτυπώνεται και χορηγείται στον
ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.
1.3.1.6. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο
κωδικό αριθμό (PIN) για όσους λοιπούς ιατρούς απαιτούνται, περιλαμβανομένων των ιατρών στους οποίους
ενδεχομένως παραπέμπεται.
1.3.1.7. Αφού ολοκληρωθούν τα προηγούμενα στάδια
και ο πολίτης έχει κριθεί ικανός από όλους τους ιατρούς,
ενημερώνεται από την εφαρμογή για τον χρόνο που έχει
στη διάθεσή του προκειμένου να υποβάλει την αίτηση
του, δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά υγείας έχουν διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει κριθεί έστω
και από έναν ιατρό μη ικανός για οδήγηση, ενημερώνεται
η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για ανανέωση μετά από ένα (1) έτος κατόπιν νέας εξέτασης από
το σύνολο των ιατρών. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών ανάλογα με τα ευρήματα του ιατρού που
έχει κρίνει μη ικανό τον ενδιαφερόμενο, εφόσον απαιτείται, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση
άλλων κατηγοριών οδήγησης που τυχόν κατέχει.
1.3.1.8. Ο ενδιαφερόμενος προχωρά στη συμπλήρωση
της αίτησής του με τη μεταφόρτωση της προβλεπόμενης
φωτογραφίας και του αρχείου στο οποίο αποτυπώνεται
σκαναρισμένη η φυσική υπογραφή του. Εφόσον εγκριθούν από την εφαρμογή αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελό του.
1.3.1.9. Ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στην έκδοση του
προβλεπόμενου e-παραβόλου και επιλέγει τον τρόπο
παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης.
1.3.1.10. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στους ελέγχους και τις λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την περάτωση της διαδικασίας
ανανέωσης της άδειας οδήγησης.
1.3.1.11. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με SMS, στον λογαριασμό/αριθμό που έχει δηλώσει για την παραλαβή της
νέας άδειάς του.
1.3.2. Η ανωτέρω διαδικασία, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Πληροφοριακού
Συστήματος, δύναται να συμπληρώνεται/επικαιροποιείται με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
2.1. ΓΕΝΙΚΑ
2.1.1. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού
άκρου - άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά - νευρολογικά) δύναται να εξετάζονται από το Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και
Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες
«ΗΝΙΟΧΟΣ» ή από Κέντρο αξιολόγησης του άρθρου 24
του ν. 4850/2021.
2.1.2. Κατά την ανωτέρω εξέταση, η οποία διενεργείται
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις
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σωματικής και διανοητικής ικανότητας του παρόντος
Παραρτήματος, εκδίδεται «ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», ικανότητας οδήγησης. Το πόρισμα αυτό υπογράφεται και
από εξειδικευμένο ιατρό του Κέντρου (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο).
2.1.3. Επιπλέον των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική η παθολογική και η οφθαλμολογική εξέταση.
2.1.4. Με τον όρο διασκευές/προσαρμογές νοούνται οι
εκάστοτε τροποποιήσεις και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού, που απαιτείται να φέρει το μηχανοκίνητο όχημα
για να αντισταθμίζεται το κινητικό έλλειμμα, ούτως ώστε
το όχημα να οδηγείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις
εκάστοτε διατάξεις.
2.1.5. Για την έκδοση του «ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» ο
αξιολογούμενος υποψήφιος οδηγός ή οδηγός με κινητικά προβλήματα, δύναται, κατά την κρίση του Κέντρου, να
υποβάλλεται, με μέριμνα του Κέντρου, και σε πρακτική
δοκιμασία οδήγησης σε ειδικά διασκευασμένο όχημα, η
οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς.
2.1.6. Στο «ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» του υποψηφίου
οδηγού ή οδηγού, πέραν των υποδεικνυόμενων καταγεγραμμένων απαραίτητων διασκευών, εμπεριέχονται
και οι αντίστοιχοι κωδικοί του σημείου 12 της παρ. 3 του
Παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος που αποτυπώνονται στο έντυπο της άδειας οδήγησης.
2.1.7. Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός με κινητικά προβλήματα, εφόσον κριθεί ικανός για οδήγηση διασκευασμένου ή μή οχήματος, υποχρεούται σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο παρόν διάταγμα.
2.1.8. Σε περίπτωση ιατρικού πιστοποιητικού με αποτέλεσμα «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» καθώς και στις περιπτώσεις όπου
κατά την εξέταση απαιτείται παραπομπή του ενδιαφερόμενου για άλλη εξέταση, το Κέντρο ενημερώνει υποχρεωτικά, εντός μίας (1) το πολύ εβδομάδας, την αρμόδια
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμπληρώνοντας το «ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», το οποίο δεν
περιέχει ιατρικά δεδομένα.
2.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αρμοδιότητα των παραπάνω Κέντρων 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, η απόφαση περί ικανότητας ή μή, διατυπώνεται σε ειδικό πρακτικό «ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», που υπογράφεται και από εξειδικευμένο γιατρό του Κέντρου και
κοινοποιείται αρμοδίως.
2.3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εξέταση του ενδιαφερόμενου από το Κέντρο,
απαιτούνται:
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α) Η καταβολή του εκάστοτε καθοριζόμενου από το
Κέντρο ποσού.
β) Ιατρικά Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης (Παθολόγου και Οφθαλμίατρου) και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση σχετική με την πάθηση.
γ) Αίτηση εξέτασης του ενδιαφερομένου, στην οποία
αναγράφονται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τηλέφωνα επικοινωνίας
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η αίτηση συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας και φωτοαντίγραφο άδειας
οδήγησης (εφόσον υπάρχει).
δ) Παραπεμπτικό για εξέταση (εφόσον υπάρχει).
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3.1. Εφόσον απαιτούνται ειδικές ιατρικές εξετάσεις,
δύναται να διενεργούνται από οποιονδήποτε αρμόδιο
κρατικό ή ιδιωτικό φορέα ή από ιδιώτες ιατρούς των
αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Εφόσον απαιτείται ψυχιατρική εξέταση, αυτή πραγματοποιείται από ψυχίατρο, ο οποίος, δύναται να ζητήσει
συμπληρωματικά, αν απαιτείται, πιστοποιητικό ψυχιατρικής εξέτασης από Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου
ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής ή πιστοποιητικό
παρακολούθησης από θεράποντα ιατρό.
3.2. Οι ιατρικές εξετάσεις προσκομίζονται μόνο στους
ιατρούς που διενεργούν την εξέταση και όχι στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3.3. Υποψήφιος οδηγός ή οδηγός ο οποίος κρίνεται
«ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» από ιατρική εξέταση, δύναται να ζητήσει
την επανεξέτασή του μετά την παρέλευση ενός (1) έτους
από την εξέταση αυτή.
3.4. 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.
3.5. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει υποχρέωση:
α) Να μεριμνά για τη διενέργεια, από ειδική επιτροπή,
αποτελούμενη από έναν (1) υπάλληλο - εξεταστή της ιδίας Υπηρεσίας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και τεχνικού κλάδου/
ειδικότητας, της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, οι οποίοι λόγω
σωματικής αναπηρίας ή προβλημάτων υγείας επιβάλλεται να οδηγούν ειδικά προσαρμοσμένα ή διασκευασμένα
οχήματα, βάσει του εκάστοτε Πορίσματος Εξέτασης, με
τις αναγκαίες διασκευές,
β) να άρει οποιοδήποτε ιατρικό περιορισμό ο οποίος
αποτυπώνεται στην άδεια οδήγησης με κωδικό, μόνο
στην περίπτωση που η απαίτηση αυτή αναγράφεται
ρητά στο Πιστοποιητικό Υγείας του οδηγού,
γ) να καταχωρεί ως ισχύ της άδειας οδήγησης τη μικρότερη σε διάρκεια, εφόσον προκύπτουν διαφορετικά
χρονικά διαστήματα ισχύος, βάσει των ημερομηνιών
που αναγράφονται στα Πιστοποιητικά Υγείας του υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, για τις κατηγορίες που κατατάσσονται στην ίδια ΟΜΑΔΑ του Κεφαλαίου Β του
παρόντος.
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3.6. Κατά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακού
Συστήματος της παρούσας, εφαρμόζονται οι αρχές
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016] και στον
ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις απαιτήσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία
των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού»
και του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ,
καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων (άρθρα 12 έως 20 του ΓΚΠΔ).
Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών εφαρμογών για την αρχική
χορήγηση/επέκταση/ανανέωση αδειών οδήγησης στην
πλατφόρμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για λογαριασμό του οποίου, το
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
της χώρας και η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων
Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
εκτελούν συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας (εκτελούντες την επεξεργασία) για την επίτευξη αποκλειστικά του
σκοπού της αρχικής χορήγησης/επέκτασης/ανανέωσης
αδειών οδήγησης. Με την επίτευξη του σκοπού αυτού,
απαγορεύεται στους εκτελούντες την επεξεργασία να
προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη επεξεργασίας.
Περαιτέρω, προ της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής, με σκοπό την
εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας (άρθρο 5 ΓΚΠΔ)
προσδιορίζεται ειδικώς και εγγράφως κάθε αναγκαία
τεχνική, διαδικαστική, οργανωτική ή άλλη λεπτομέρεια
αναγκαία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ
ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας
και Θεσσαλονίκης, που εμφανίζουν προβλήματα υγείας,
τα οποία εμπίπτουν στο παρόν Παράρτημα, διενεργείται
από ειδική επιτροπή ιατρών, που συστήνεται διά του
παρόντος.
Προς τον σκοπό στελέχωσης της ειδικής επιτροπής
συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Μητρώο Ιατρών. Στο Μητρώο αυτό εντάσσονται ιατροί
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
ιδιώτες των ιατρικών ειδικοτήτων του παθολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου, οφθαλμιάτρου, ΩΡΛ, ψυχιάτρου,
ορθοπεδικού, ενδοκρινολόγου, διαβητολόγου, κατόπιν
ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής Ιατρών, καθώς και ο
αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών για διετή θητεία.
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Τα υπόλοιπα μέλη της ειδικής επιτροπής Ιατρών και οι
αναπληρωτές τους επιλέγονται πριν από κάθε συνεδρίαση, με δημόσια κλήρωση, από τους ιατρούς του Μητρώου Ιατρών, οι οποίοι κατέχουν την ειδικότητα που αφορά
το νόσημα, για το οποίο παραπέμφθηκε στην Επιτροπή
ο οδηγός της αντίστοιχης εταιρείας αστικών συγκοινωνιών. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης επικυρώνεται με
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. Την κλήρωση διενεργεί τριμελής επιτροπή,
που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών
του ιδίου Υπουργείου και πρόσωπο υποδεικνυόμενο
από το Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης εταιρείας αστικών συγκοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε ειδικότερο
θέμα σχετικά με την ανωτέρω κλήρωση.
Στην απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ορισμού του Προέδρου της ειδικής επιτροπής
Ιατρών και του αναπληρωτή του καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία
της εν λόγω επιτροπής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση
των μελών της ειδικής επιτροπής Ιατρών.
Η παραπομπή οδηγού των αστικών συγκοινωνιών
Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην ειδική επιτροπή πραγματοποιείται ύστερα από σχετική εισήγηση του αντίστοιχου
ιατρού εργασίας της εταιρείας στην οποία εργάζεται ο
οδηγός.
Στις συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής συμμετέχει ως
εισηγητής, παρουσιάζοντας τον σχετικό ιατρικό φάκελο
του παραπεμπόμενου οδηγού, ο αρμόδιος ιατρός εργασίας της αντίστοιχης εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η ιατρική αξιολόγηση και οριστική κρίση περί της σωματικής και διανοητικής ικανότητας του παραπεμπόμενου οδηγού διενεργείται από την ειδική επιτροπή, η
οποία, αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του παρόντος
Παραρτήματος διαπιστώνει, με αιτιολογημένη απόφασή
της, την καταλληλότητα του παραπεμπόμενου οδηγού
για ασφαλή οδήγηση και εκδίδει σχετικό Πόρισμα Εξέτασης.
Η ειδική επιτροπή, πριν από την έκδοση του πορίσματος εξέτασης, δύναται να ζητήσει την εξέταση του υπό
κρίση οδηγού από ιατρό κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικότητας
αντίστοιχης με το πρόβλημα του εξεταζόμενου οδηγού.
Στο Πόρισμα Εξέτασης της ειδικής επιτροπής περιλαμ-
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βάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ή
«ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η» της ομάδας 2 ή και της ομάδας 1 του παρόντος Παραρτήματος και εφόσον απαιτείται, ο χρόνος
επαναξιολόγησης του κριθέντος οδηγού από επόμενη
ειδική επιτροπή.
Το πόρισμα εξέτασης αποστέλλεται στην αντίστοιχη
εταιρεία, στην οποία απασχολείται ο οδηγός.
Σε περίπτωση που ο οδηγός κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η»,
το πόρισμα εξέτασης αποστέλλεται και στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου
η τελευταία να προβεί στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης ή κατηγοριών αυτής, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με το Πόρισμα Εξέτασης. Σε περίπτωση που το Πόρισμα
Εξέτασης προβλέπει επαναξιολόγηση του οδηγού από
επόμενη ειδική επιτροπή και εφόσον το Πόρισμα Εξέτασης της ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης κρίνει τον
οδηγό ως «ΙΚΑΝΟ/Η», ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και η άδεια οδήγησης
επαναχορηγείται είτε με τη διαδικασία της αντικατάστασης εντύπου, στην περίπτωση που δεν έχει λήξει η
διοικητική ισχύς των κατηγοριών που αφαιρέθηκαν σε
συμμόρφωση προς το πρώτο πόρισμα εξέτασης, είτε με
τη διαδικασία της ανανέωσης.
Η ειδική επιτροπή ιατρών, που συστήθηκε με
την υπό στοιχεία Δ4δ/οικ.27509/04-04-2019 (ΑΔΑ:
Ω57Ω465ΧΘΞ-Η3Ν) απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, καταργείται και οι εκκρεμείς υποθέσεις
παραπομπής οδηγών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην
αρμοδιότητα της ειδικής επιτροπής ιατρών που συστήνεται διά του παρόντος.
5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού προσαρτώνται και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, επτά (7) υποδείγματα εντύπων για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών. Τα υποδείγματα αυτά είναι δυνατόν να
προσαρμόζονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση,
Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
προκειμένου να διευκολύνεται η ηλεκτρονική υποβολή/
διακίνησή τους.
Τα υποδείγματα εντύπων έχουν ως εξής:
A. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
- ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ
- ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
- ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
ΟΔΗΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ
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Άρθρο 2
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 3 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02057030912210016*

