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Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

: ∆ηµοσίευση της µε αριθµό 48461/4454/2018 (Β’ 4874)) κοινής υ̟ουργικής α̟οφάσεως

Σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ 4874 Β’/01-11-2018 δηµοσιεύτηκε η µε αριθµό
48461/4454/2018 κοινή υ̟ουργική α̟όφαση µε θέµα «Τρο̟ο̟οίηση των Παραρτηµάτων του ̟.δ.
51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρµογή
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας ̟ρος την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2006, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε
µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής της
25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Ε̟ιτρο̟ής της 28ης Νοεµβρίου 2011»»,
2011»» η ο̟οία έλαβε
Α.∆.Α. ΩΞ7Ζ465ΧΘΞ-1Γ6.
Με τις διατάξεις της νέας κ.υ.α. ε̟ικαιρο̟οιούνται και βελτιώνονται τα Παραρτήµατα του
άρθρου 21 του ̟.δ. 51/2012,, α̟οκαθιστώντας, ̟αράλληλα, ̟αρατηρηθείσες
ηθείσες στρεβλώσεις και
̟ροβλήµατα.
Ειδικότερα, τα ως άνω Παραρτήµατα,
Παραρτήµατα τρο̟ο̟οιούνται, κυρίως, ως ̟ρος τα ακόλουθα σηµεία:
ως ̟ρος την ̟αροχή δικαιώµατος διενέργειας ιατρικής εξέτασης
εξέτασης υ̟οψηφίων οδηγών και
οδηγών και σε ιατρούς, οι ο̟οίοι συµµετέχουν ή είναι µέλη ιατρικής εταιρείας
ο̟οιασδή̟οτε νοµικής µορφής, κατό̟ιν βέβαια συνάψεως της ̟ροβλε̟όµενης συµβάσεως
µε την αρµόδια Υ̟ηρεσία
εσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών.
ως ̟ρος την ̟αροχή της δυνατότητας χορήγησης ή ανανέωσης άδειας οδήγησης σε
υ̟οψήφιους οδηγούς ή οδηγούς της Οµάδας 2, σε ̟ερί̟τωση κνηµιαίου ή χαµηλότερου
ακρωτηριασµού ενός κάτω άκρου, µε την ̟ροϋ̟όθεση το̟οθέτησης ̟ρόσθετου
̟ρόσ
τεχνητού
µέλους και εφόσον το άλλο κάτω άκρο είναι υγιές, σε όχηµα µε αυτόµατη ε̟ιλογή της
σχέσης µετάδοσης και ε̟ι̟λέον µε ̟οδό̟ληκτρο ε̟ιταχυντή στα αριστερά σε ̟ερί̟τωση
κνηµιαίου ή χαµηλότερου ακρωτηριασµού του δεξιού κάτω άκρου, ̟ροκειµένου να
αντισταθµίζεται
ντισταθµίζεται το κινητικό έλλειµµα
έλλειµ α ούτως ώστε το όχηµα να οδηγείται µε ασφάλεια,
ύστερα α̟ό α̟όφαση του ορθο̟εδικού ή του οργάνου το ο̟οίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το
σκο̟ό αυτό α̟ό τις οικείες διατάξεις.
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ως ̟ρος την αύξηση της χρονικής διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας ή ανανεωµένης
άδειας οδήγησης σε ̟ερι̟τώσεις Ηµι̟άρεσης ή Ηµι̟ληγίας λόγω συγγενών διαταραχών
(̟.χ. εγκεφαλική ̟αράλυση) α̟ό δύο (2) σε ̟έντε (5) χρόνια.
ως ̟ρος την ̟ροσθήκη της ειδικότητας του «νεφρολόγου» στις συναφείς ειδικότητες του
̟αθολόγου, οι ο̟οίες δύνανται να διενεργούν ιατρική εξέταση υ̟οψηφίων οδηγών και
οδηγών.
ως ̟ρος την αντικατάσταση της λέξης «κωφάλαλος» µε τον ε̟ίσηµο ε̟ιστηµονικά
τεκµηριωµένο όρο «κωφός».
ως ̟ρος την α̟οκατάσταση της στρέβλωσης, η ο̟οία συνίστατο στο γεγονός ότι,
αναφορικά µε την ̟ερί̟τωση υ̟οψηφίου οδηγού ή οδηγού ̟ου ̟άσχει α̟ό σακχαρώδη
διαβήτη, στο ̟.δ. 51/2012 γινόταν αναφορά σε γνωµάτευση διαβητολόγου ιατρού, ενώ, η
έννοια του διαβητολόγου στην Ελλάδα, την ̟αρούσα χρονική στιγµή, υφίσταται µόνο ως
µετεκ̟αίδευση ̟ου δύνανται να κάνουν ιατροί του κρατικού τοµέα µετά α̟ό διετή
εργασία σε αναγνωρισµένα διαβητολογικά κέντρα.
Με τις νέες διατάξεις διευθετείται το ζήτηµα αυτό, καθόσον, ως αρµόδιος ιατρός για τη
σχετική γνωµάτευση, ορίζεται ο ενδοκρινολόγος ή ̟αθολόγος ή γενικός ιατρός µε
µετεκ̟αίδευση στον σακχαρώδη διαβήτη.
ως ̟ρος τη διόρθωση του εθνικού κωδικού αριθµού «20.01. Προσαρµοσµένο ̟οδό̟ληκτρο
συµ̟λέκτη» στο ορθό «20.01. Προσαρµοσµένο ̟οδό̟ληκτρο ̟έδησης».
Ο ανωτέρω κωδικός είχε µεταφραστεί εκ ̟αραδροµής λανθασµένα κατά τη µετάφραση του
αγγλικού κειµένου της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/653 και στη συνέχεια ο λανθασµένος κωδικός,
ως υ̟ήρχε στο ελληνικό κείµενο της Οδηγίας, είχε συµ̟εριληφθεί στην τρο̟ο̟οίηση του
̟.δ. 51/2012.
ως ̟ρος την αντικατάσταση των Υ̟οδειγµάτων του Ενιαίου Εντύ̟ου Ενηµέρωσης και των
Πιστο̟οιητικών Υγείας του Κεφαλαίου Α του Παραρτήµατος ΙΙΙ, λόγω:
▫ ̟ροσθήκης νέου ̟εδίου ̟ρος συµ̟λήρωση, ̟ερί άδειας οδήγησης, στο σύνολο των ως
άνω Υ̟οδειγµάτων
▫ α̟άλειψης της ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ̟ερί µαθησιακής δυσκολίας α̟ό τα
δικαιολογητικά του Υ̟οδείγµατος Πιστο̟οιητικού Υγείας, το ο̟οίο συµ̟ληρώνεται α̟ό
τον διενεργήσαντα την ιατρική εξέταση ιατρό, ̟λην οφθαλµιάτρου.
Μ̟ορείτε να αναζητήσετε τη νεοδηµοσιευθείσα κ.υ.α. στο δικτυακό τό̟ο του Εθνικού
Τυ̟ογραφείου, καθώς και στο δικτυακό τό̟ο του ̟ρογράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ό̟ου έχει
αναρτηθεί µε αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.∆.Α.) ΩΞ7Ζ465ΧΘΞ-1Γ6.

Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
Ε. ΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Πίνακας α̟οδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
Α̟οδέκτες για ενέργεια:
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♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
Γενική Γραµµατεία Υ̟ουργείου
Υ̟ηρεσία Υ̟οστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (daslef@yme.gov.gr)
(για την ̟ροσαρµογή του Μηχανογραφικού Συστήµατος Αδειών Οδήγησης ̟ρος τις διατάξεις της νέας κ.υ.α.)
♦ Περιφέρειες της χώρας
∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(µε ̟αράκληση για την ενηµέρωση των ιατρών της ̟εριοχής αρµοδιότητάς τους)
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση:
♦ Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
▪ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
▪ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▫ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
▫ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)
▫ Γενική ∆/νση Μεταφορών
∆/νση Ε̟ιβατικών Μεταφορών (depm@yme.gov.gr)
▪ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
♦ Υ̟ουργείο Υγείας
▪ ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας (ddy@moh.gov.gr)
▪ 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής
Εθνικό Κέντρο Α̟οκατάστασης «ΗΝΙΟΧΟΣ» (ekagramds@0180.syzefxis.gov.gr)
♦ Περιφέρειες της χώρας
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών
▪ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
♦ Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) (pisinfo@pis.gr)
♦ Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (isathens@isathens.gr)
♦ Εθνική Συνοµοσ̟ονδία Ατόµων Με Ανα̟ηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) (esaea@otenet.gr)
♦ Οµοσ̟ονδία Κωφών Ελλάδος (info@omke.gr)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.O.K.A.
▪ Τµήµα Β’
▪ Χρονολογικό αρχείο
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