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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
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e-mail  : k.sarri@yme.gov.gr   

 
  

ΘΕΜΑ: Αποστολή αποσπάσµατος ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 4587)- Παροχή διευκρινίσεων περί 

του ιατρικού πιστοποιητικού της παρ. 4 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82). 

 

Με το παρόν γνωστοποιείται ότι στο φύλλο 4587 του τεύχους Β’ της Εφηµερίδας 

της Κυβερνήσεως δηµοσιεύθηκε η υπ’ αριθµ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 απόφαση 

του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: «Ιατρικό πιστοποιητικό της 

παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση 

ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου και την 

οδήγηση ολικώς εκµισθωµένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το 

ν.4093/2012 (Α’ 222)» . Η εν λόγω απόφαση είναι αναρτηµένη στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια µε 

Α∆Α: 91∆9465ΧΘΞ-ΥΓ3. 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η κατανόηση καθώς και οµοιόµορφη εφαρµογή των 

νοµοθετικών διατάξεων της ως άνω υ.α., παρατίθενται τα κυριότερα σηµεία ανά άρθρο και 

πληροφορούµε τα εξής: 

 

1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής της 

απόφασης, στο οποίο εµπίπτουν οι ενδιαφερόµενοι για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής 

άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. (ΤΑΞΙ, ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑµεΑ) 

αυτοκινήτου καθώς και οι οδηγοί ολικώς εκµισθωµένων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που 

απασχολούνται στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 του 

ν.4093/2012 (Α΄222). Για να χαρακτηριστεί ο ενδιαφερόµενος «ΪΚΑΝΟΣ» για οδήγηση 

Ε.∆.Χ. ή εκµισθωµένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και να εκδοθεί το «Ιατρικό Πιστοποιητικό 

Υγείας» της παρούσας απόφασης, πρέπει να διαπιστωθεί η πλήρωση των ελάχιστων 

απαιτούµενων προδιαγραφών σωµατικής και διανοητικής ικανότητας ΟΜΑ∆ΑΣ 2 του 

Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), όπως ισχύει (παράγραφος 

3). 
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2. Οι αρµόδιοι ιατροί για τη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης του ενδιαφεροµένου και οι 

ειδικότητες αυτών (Παθολόγος, Οφθαλµίατρος, Ψυχίατρος), καθώς και οι λοιπές 

προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, καθορίζονται µε τις διατάξεις των παραγρ. 1 

και 2 του άρθρου 2, αντίστοιχα. Για την περίπτωση νόσου που απαιτείται γνωµάτευση 

ειδικού ιατρού σχετικές είναι οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου, ενώ στην περίπτωση 

που ο ενδιαφερόµενος παρουσιάζει κινητικά προβλήµατα εφαρµόζονται τα οριζόµενα της 

παραγρ. 4.  

Εφόσον σε κάποια Π.Ε. της χώρας αποδεδειγµένα δεν υπάρχουν διαθέσιµοι ή 

συµβεβληµένοι µε τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. ιατροί των 

αντίστοιχων ειδικοτήτων ή δεν πραγµατοποιείται ολοήµερη λειτουργία (απογευµατινά 

ραντεβού) των υφιστάµενων κρατικών ∆οµών Υγείας, τότε οι ιατρικές εξετάσεις θα 

πραγµατοποιούνται κατ' εφαρµογή των οριζόµενων της Παραγράφου 1.1 του Κεφαλαίου Α' 

του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 του 

ν.4486/2017 (Α' 115). Αναλογικά, παροµοίως εφαρµόζονται οι ως άνω διατάξεις και, 

ειδικώς, για τις περιοχές όπου δεν υπηρετούν ιατροί των αντίστοιχων ειδικοτήτων στις 

υφιστάµενες Κρατικές ∆οµές Υγείας.  

 Οι ιατροί της παρ. 1 καθώς και τα ιατρικά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κρατικά 

κέντρα υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών ιδρυµάτων αξιολόγησης ικανότητας 

οδήγησης ΑµεΑ, που γνωµατεύουν για την κατάσταση της υγείας του εξεταζόµενου 

οφείλουν, κατά την παράγραφο 5, να συµπληρώνουν και να αποστέλλουν µηνιαίως στην 

αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών το «Ενιαίο Έντυπο Ενηµέρωσης» των 

Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ µε το χαρακτηρισµό των εξεταζοµένων ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ 

ΙΚΑΝΟΣ». 

 

3. Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της απόφασης, η ισχύς του Ιατρικού 

Πιστοποιητικού Υγείας ενδιαφερόµενου που έχει χαρακτηριστεί «ΙΚΑΝΟΣ» είναι έξι (6) 

µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής του για την έκδοση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε∆Χ 

αυτοκινήτου και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών (περίπτωση α΄), ή πέντε (5) έτη για την οδήγηση ολικώς εκµισθωµένου 

κατά τον ν.4093/2012 Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 

ίδιου άρθρου (περίπτωση β’). 

 Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση υποψηφίου που κατά την ιατρική εξέταση 

χαρακτηρισθεί µεν «ΙΚΑΝΟΣ», αλλά πάσχει από πάθηση που δύναται να τον καταστήσει 

ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστηµα µικρότερο της 5ετίας ή της 2ετίας (για τους 

67χρονους οδηγούς Ε∆Χ οχηµάτων που αιτούνται την ανανέωση της ισχύουσας ειδικής 

τους άδειας οδήγησης), τότε εισάγεται παρατήρηση από τον ιατρό στο σχετικό Ιατρικό 

Πιστοποιητικό Υγείας για υποχρέωση επανεξέτασης του ενδιαφερόµενου σε συντοµότερο 

χρονικό διάστηµα και, συνακόλουθα, εκδίδεται η ειδική άδεια οδήγησης Ε.∆.Χ. οχήµατος 

µε διάρκεια ισχύος που ταυτίζεται µε το χρονικό διάστηµα για το οποίο ο υποψήφιος έχει 
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κριθεί «ΙΚΑΝΟΣ» για ασφαλή οδήγηση, όπως προκύπτει από το Ιατρικό Πιστοποιητικό 

Υγείας  (παράγρ. 3 άρθρου 3). 

 Με την παράγραφο 4 θεσπίζεται η διαδικασία ενηµέρωσης της αρµόδιας 

Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας από τον ιατρό, το κρατικό 

νοσηλευτικό ίδρυµα ή κέντρο υγείας, κατά περίπτωση, δια του «Ενιαίου Εντύπου 

Ενηµέρωσης» των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της υ.α. στις περιπτώσεις έκδοσης Ιατρικού 

Πιστοποιητικού Υγείας µε αποτέλεσµα «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» ή ανάγκης παΡαποµπής του 

εξεταζόµενου σε ιατρό άλλης ειδικότητας.  

 

4. Τα δικαιολογητικά για την ιατρική εξέταση για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας 

οδήγησης Ε.∆.Χ. οχήµατος είναι τα οριζόµενα της περίπτωσης α’ και β’ της παραγ. 1 

του άρθρου 4 της υ.α., καθώς και τα δικαιολογητικά της υποενότητας 2.3 του Κεφαλαίου 

Α’ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 για ενδιαφερόµενο που παρουσιάζει κινητικά 

προβλήµατα και εξετάζεται από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης 

Ικανότητας και Προετοιµασίας Οδήγησης για οδηγούς µε αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» του 

Υπουργείου Υγείας ή οποιδήποτε ισότιµο κρατικό ίδρυµα.  

Οι ενδιαφερόµενοι για οδήγηση ολικώς εκµισθωµένου, κατά το ν.4093/2012, Ε.Ι.Χ. 

αυτοκινήτου, πλέον της συνδροµής των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγρ. 1 του άρθρου, 

καταθέτουν την αίτηση του Παραρτήµατος ΙΙ σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της χώρας.  

Με την παράγραφο 4, υπενθυµίζεται η υποχρέωση κατά τον ν.4093/2012 όπως οι 

επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 τηρούν στο αρχείο τους και 

επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές τα Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας των 

οδηγών που απασχολούνται σε αυτές. Επιπλέον, θεσπίζεται υποχρέωση όπως ο οδηγός 

του εκµισθωµένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου διαθέτει εντός του οχήµατος βεβαίωση εξάµηνης 

ισχύος µε την οποία η επιχείρηση θα βεβαιώνει ότι ο συγκεκριµένος οδηγός έχει κριθεί 

ικανός από την ιατρική εξέταση της παρούσας υ.α. και ότι τηρείται στο αρχείο αυτής το 

σχετικό Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας και θα την επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί από 

τα αρµόδια όργανα.     

 

5. Με το άρθρο 5 ρυθµίζονται λοιπά σχετικά θέµατα µε την εφαρµογή της υ.α. όπως οι 

επιβαλλόµενες στους παραβάτες αυτής κυρώσεις κατά τις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 17 του 

π.δ. 51/2012 (παράγραφος 1), οι συγκεκριµένες περιπτώσεις που η αρµόδια Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών υποχρεούται να µην αποδέχεται Ιατρικό Πιστοποιητικό 

Υγείας ή Πόρισµα Εξέτασης για τη χορήγηση ή την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης 

Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου (περιπτ. α’ και β’ παραγράφου 2), η υποχρέωση όπως όπως σε 

Π.Ε. που λειτουργούν περισσότερες από µία Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

αυτές να αποδέχονται τα Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας όλων των ιατρών της ίδιας αυτής 

Π.Ε., µε ειδική µνεία στις Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής (παράγραφος 3) κ.ά 
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6. Το άρθρο 6 (Παραρτήµατα) περιλαµβάνει υποδείγµατα του Ενιαίου Εντύπου 

Ενηµέρωσης, του Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας, του Πορίσµατος Εξέτασης και της 

σχετικής αίτησης τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της υ.α.  

 

7. Κατά το άρθρο 7, η ισχύς της απόφασης αρχίζει δύο (2) µήνες µετά τη δηµοσίευσή στο 

ΦΕΚ. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόµενοι για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης 

Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου που υποβάλουν σχετικές αιτήσεις από την 27η Φεβρουαρίου 2018 και 

εξής οφείλουν να είναι υγιείς βάσει των ιατρικών εξετάσεων που καθορίζονται µε την υπ’ 

αριθµ. οικ Α 79574/5488/16 υ.α.  που θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του οριζόµενου 

σε αυτήν Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας µε τον χαρακτηρισµό ως "ΙΚΑΝΟΣ" για οδήγηση 

Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου. 

 

Τέλος, το Υπουργείο Τουρισµού, όπου κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις 

ενέργειές του προκειµένου να ενηµερωθούν εγκαίρως τα τουριστικά γραφεία και τα 

γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του 

ν.2160/1993 (Α' 118), που απασχολούν οδηγούς Ε.Ι.Χ. οχηµάτων για την υποχρέωση των 

τελευταίων όπως εκδώσουν, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης σε οποιαδήποτε 

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, το Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας της 

υπ' αριθµ. οικ Α 79574/5488/16 υ.α.. Υπενθυµίζεται ότι κατά το εδάφιο α' της περίπτωσης 

6 της υποπαραγράφου Η.2 του ν.4093/2012, για κάθε παράβαση της περίπτωσης 2 

επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο ύψους τριακοσίων ευρώ (300 €) το οποίο 

αυξάνεται, σε περίπτωση υποτροπής, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση του Ειδικού Σήµατος 

Λειτουργίας αυτής για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. 

 
 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Α. ΒΟΥΡ∆ΑΣ 

 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 

Κατερίνα Σαρρή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 
 
1. Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειών 

 

2. ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών και Επικοινωνιών  

 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   

∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Τουριστικής Πολιτικής, Νοµοθετικών Ρυθµίσεων και Μέτρων   

Λεωφ. Αµαλίας 12, ΤΚ 105 57, Αθήνα 

 µε την παράκληση όπως ενηµερώσει τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) 

 

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ 

Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 106 74, Αθήνα 

µε την παράκληση όπως ενηµερώσει τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

 
 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 
 
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ (π.ο.ε.ι.α.τ.α.) 

Πειραιώς 4, ΤΚ 104 31, Αθήνα 

 

2. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑ∆Ι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ξενοφώντος 

14, Αθήνα 105 57 

 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.) 

Πανεπιστηµίου 57, 1ος όροφος ΤΚ 105 64, Αθήνα 

 

4. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

Τερτσέτη 6, ΤΚ 546 30, Θεσσαλονίκη 

 

5. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

Κουµουνδούρου 1,  ΤΚ 41222, Λάρισα 

 

6. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Φ.Α.Ε.) 

Πατησίων 351, ΤΚ 11144, Αθήνα  
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7.  ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Υπ. Με. & ∆ι. (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) 

Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Τ.Κ. 101 91, Αθήνα 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

 

1. Γραφείο Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών  

2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδοµών & Μεταφορών  

3. Γραφείο Γεν. Γραµ. Υποδοµών & Μεταφορών  

4. Γραφ. Γεν. ∆/ντρια Μεταφορών 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή:  

∆/νση Επιβατικών Μεταφορών: -Τµήµα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών  

 

ΑΔΑ: ΩΞΣ5465ΧΘΞ-ΔΧΖ
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