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Αριθ. N 375 / 1

380L1263

31.12.80

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Δεκεμβρίου 1980

περί καθιερώσεως κοινοτικής άδειας όδηγήσεως

(80/ 1263/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος καί ιδίως τό άρθρο 75 παράγρα
φος 1 περίπτωση γ),
τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,
τή γνώμη τής Συνελεύσεως^),

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτρο
πής(2),

ότι τόσο ή αμοιβαία άναγνώριση τών αδειών οδηγή
σεως, πού εκδίδονται άπό τά διάφορα Κράτη Μέλη,
όσο καί ή άλλαγή τής άδειας, στήν περίπτωση πού ό
κάτοχος της αλλάζει τόπο διαμονής ή έργασίας από
μία χώρα τής Κοινότητος σέ άλλη, προϋποθέτουν μία
πρώτη εναρμόνιση τών διατάξεων πού αφορούν τήν
έκδοση καί ισχύ τών άδειών·
ότι, μέ τήν επιφύλαξη τών οριστικών διατάξεων πού
θά θεσπίσει τό Συμβούλιο γιά τίς κατηγορίες όχη
μάτων, είναι σκόπιμο νά θεσπισθούν κοινοί κανόνες
σχετικά μέ τήν ισχύ τών άδειών οδηγήσεως τών δια
φόρων κατηγοριών όχημάτων, ετσι ώστε ή άδεια κατά
τό κοινοτικό υπόδειγμα νά χορηγείται υπό παρεμ
φερείς προϋποθέσεις ·

Εκτιμώντας :

δτι, στα πλαίσια τών σκοπών τής κοινής πολιτικής
μεταφορών, γιά νά γίνει πιό άσφαλής ή όδική κυκλο
φορία καί γιά νά διευκολυνθεί ή κυκλοφορία τών
προσώπων πού έγκαθίστανται σέ άλλο Κράτος Μέλος
άπό έκεΐνο στό όποιο έδωσαν εξετάσεις γιά τήν άπό
κτηση άδειας όδηγήσεως ή τών προσώπων πού δικαι

ούνται στό έσωτερικό τής Κοινότητος, είναι σκόπιμο
νά καθιερωθεί μιά κοινοτική άδεια όδηγήσεως·

δτι ή καθιέρωση κοινοτικής άδειας όδηγήσεως προϋ
ποθέτει τήν έναρμόνιση τών υπαρχόντων έθνικών
συστημάτων έξετάσεων όδηγήσεως καί δτι ό στόχος
αυτός μόνο σταδιακά μπορεί νά πραγματοποιηθεί
δτι τό πρώτο στάδιο αύτής τής έναρμονίσεως μπορεί
νά έπιτευχθεΐ μέ τήν κατάρτιση ένός κοινοτικού υπο
δείγματος έθνικής άδειας όδήγήσεως, τήν άμοιβαία
άναγνώριση άπό τά Κράτη Μέλη τών έθνικών άδειών
όδηγήσεως καί τήν άλλαγή τών άδειών όταν οί κάτο
χοι τους άλλάζουν τόπο διαμονής ή έργασίας άπό ενα
Κράτος Μέλος σέ άλλο·

ότι, πάντως, στό πλαίσιο αύτής τής πρώτης έναρμονί
σεως καί έν άναμονή θεσπίσεως του οριστικού συστή

ματος, είναι σκόπιμο νά γίνει δεκτό ότι τά Κράτη
Μέλη δύνανται νά καθορίζουν τίς προϋποθέσεις
πού άφορούν τήν ηλικία καί τή διάρκεια ισχύος τών
άδειών, καθώς καί υπό όρισμένες προϋποθέσεις, νά
παρεκκλίνουν άπό τίς κατηγορίες, τίς ταχύτητες καί
τίς προϋποθέσεις Ισχύος πού προβλέπονται άπό αυτή
τήν όδηγία καί κατά περίπτωση νά ελέγχουν τήν
τήρηση τών προσθέτων όρων πού άπαιτοΰνται γιά τήν
άλλαγή τών άδειών όδηγήσεως ορισμένων κατηγοριών
όχημάτων ·

δτι είναι σκόπιμο νά πραγματοποιηθεί τό συντομό
τερο δυνατό μία περαιτέρω εναρμόνιση τών κανόνων
πού άφορούν τίς εξετάσεις τών υποψηφίων οδηγών
καί τήν έκδοση τών άδειών όδηγήσεως,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

δτι τό κοινοτικό υπόδειγμα εθνικής άδειας όδηγήσεως
πρέπει νά εχει ώς βάση έκεΐνο τής τελικής πράξεως τής
συμβάσεως περί τής οδικής κυκλοφορίας πού καταρ
τίσθηκε στή Βιέννη, τόν Νοέμβριο τού 1968 , άπό τή
διάσκεψη τών Ηνωμένων 'Εθνών γιά τήν όδική
κυκλοφορία ·

Τά Κράτη Μέλη καθιερώνουν μιά εθνική αδεία οδη
γήσεως κατά τό κοινοτικό ύπόδειγματού άρθρου 2 . Ή
άδεια όδηγήσεως κατά τό κοινοτικό υπόδειγμα, μέ τήν

( 1 ) ΕΕ άριθ. A 238 τής 11.10.1976 , σ. 43 .
( 2) ΕΕ άριϋ. A 197 της 23.8.1976 , σ . 32 .

δικαίωμα νά οδηγεί, τόσο στό έσωτερικό τής χώρας
δσο καί διεθνώς, όχήματα τών κατηγοριών, γιά τίς
όποιες ή άδεια αύτή εχει εκδοθεί.

Άρϋρο 1

επιφύλαξη τού άρθρου 8 , παρέχει στόν κάτοχο της τό
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H αδεία οδηγήσεως κατά τό κοινοτικό υπόδειγμα
έκδίδεται άπό τά Κράτη Μέλη σύμφωνα μέ τίς διατά
ξεις της παρούσης οδηγίας .

ισχύει ή άδεια τού οδηγού άλλά πού οι
ίδιοι οί συνδυασμοί δέν υπάγονται
στήν κατηγορία ή στίς κατηγορίες
αυτές .

"Αρϋρο 2

2 . Γιά τήν εφαρμογή της παραγράφου 1 :

H άδεια οδηγήσεως του άρθρου 1 έκδίδεται σύμφωνα
μέ τό υπόδειγμα του παραρτήματος I.
Στό έλλειψοειδές σχήμα τής πρώτης σελίδας του υπο
δείγματος πρέπει νά εγγράφεται τό διακριτικό σήμα
του Κράτους Μέλους πού εκδίδει τήν άδεια.

Κατόπιν διαβουλεύσεως μέ τήν 'Επιτροπή, τά Κρά
τη Μέλη μπορούν νά επιφέρουν στό υπόδειγμα τού
παραρτήματος I τίς τροποποιήσεις πού είναι άνα
γκαίες :

— γιά τήν έπεξεργασία τών στοιχείων τού διπλώματος
άπό ηλεκτρονικό υπολογιστή ,
— γιά τήν εγγραφή στήν άδεια οδηγήσεως τών κα
τηγοριών οχημάτων πού κατ' εφαρμογή τοϋ άρ
θρου 9 , διαφέρουν άπό τίς κατηγορίες πού προβλέ
πονται στό άρθρο 3 .
Τά Κράτη Μέλη θεσπίζουν δλες τίς άναγκαΐες διατά
ξεις γιά νά άποφευχθεί ό κίνδυνος πλαστογραφήσεως
τών άδειών οδηγήσεως.

"Αρυρο 3

1 . Με τήν επιφύλαξη τών οριστικών διατάξεων πού
θά θεσπισθούν άπό τό Συμβούλιο σχετικά μέ τίς
κατηγορίες οχημάτων, ή άδεια οδηγήσεως τού άρθρου
1 παρέχει στόν κάτοχο της τό δικαίωμα νά οδηγεί σέ
δημόσιους δρόμους όχήματα τών άκολούθων κατηγο
ριών :

κατηγορία A : μοτοσυκλέττες μέ ή χωρίς καλάθι
κατηγορία B : αυτοκίνητα εκτός άπό εκείνα της κατη
γορίας A, τών όποιων τό άνώτατο έπι
τρεπόμενο βάρος δέν υπερβαίνει τά
3 500 χλγρ . καί ό άριθμός τών θέσεων,
έκτός άπό τή θέση τού οδηγού , δέν
υπερβαίνει τίς 8 ·

κατηγορία Γ : αύτοκίνητα πού προορίζονται γιά τή
μεταφορά εμπορευμάτων μέ άνώτατο
έπιτρεπόμενο βάρος περισσότερο άπό
3 500 χλγρ . ·

κατηγορία Δ : αύτοκίνητα πού προορίζονται γιά τή
μεταφορά προσώπων καί έχουν περισ
σότερες άπό 8 θέσεις έκτός άπό τή θέση
τοϋ οδηγού ·
κατηγορία E: συνδυασμοί οχημάτων, ό έλκυστήρας
τών όποιων υπάγεται στήν κατηγορία ή
στίς κατηγορίες B , Γ ή Δ γιά τίς όποιες

α) στά αυτοκίνητα της κατηγορίας B πού άναφέρο
νται παραπάνω μπορεί νά προσαρτηθεί ρυμουλ
κούμενο όχημα μέ ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος
μέχρι 750 χλγρ . Μπορεί επίσης νά προσαρτηθεί
ρυμουλκούμενο όχημα μέ άνώτατο έπιτρεπόμενο
βάρος μέχρι 750 χλγρ ., εφόσον πληρούνται καί οί
άκόλουθες προϋποθέσεις :

— τό άνώτατο έπιτρεπόμενο βάρος τού ρυμουλ
κούμενου δέν υπερβαίνει τό άπόβαρο τού αύτο
κινήτου , καί

— τό άνώτατο έπιτρεπόμενο βάρος τού συνδυα
σμού οχημάτων δέν ύπερβαίνει τά 3 500 χλγρ.

β) στά αυτοκίνητα τών κατηγοριών Γ καί Δ μπορεί νά
προσαρτηθεί ρυμουλκούμενο μέ άνώτατο έπιτρε
πόμενο βάρος μέχρι 750 χλγρ .
3 . Γιά τήν εφαρμογή τού παρόντος άρθρου :

— ô όρος « μοτοσυκλέττα » υποδηλώνει κάθε δίκυκλο
ή τρίκυκλο όχημα μέ άνώτατη ταχύτητα εκ κατα
σκευής περισσότερη άπό 50 χλμ . τήν ώρα , ή, αν
πρόκειται γιά όχημα μέ θερμικό κινητήρα προωθή
σεως, μέ χωρητικότητα κυλίνδρων περισσότερη
άπό 50 κ.κ. "Αν πρόκειται γιά τρίκυκλο όχημα τό
άπόβαρό του πρέπει νά μήν υπερβαίνει τά 400
χλγρ .

— ό δρος « μηχανοκίνητο όχημα » υποδηλώνει κάθε
όχημα μέ κινητήρα προωθήσεως καί αυτοκινούμε
νο , εκτός άπό τά οχήματα πού κινούνται πάνω σέ
σιδηροτροχιές ■
— ό δρος « αυτοκίνητο » υποδηλώνει τά μηχανοκίνητα
όχήματα, εκτός άπό τίς μοτοσυκλέτες, πού χρησιμο
ποιούνται κανονικά γιά τήν όδική μεταφορά προ
σώπων ή πραγμάτων ή γιά τήν όδική Ιλξη όχημά
των πού χρησιμοποιούνται γιά τή μεταφορά προ
σώπων ή πραγμάτων. Ό όρος αυτός περιλαμβάνει
τά τρόλεϋ, τά όχήματα δηλαδή πού συνδέονται μέ
γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος καί δέν κινούνται
πάνω σέ σιδηροτροχιές. Δέν περιλαμβάνει τούς
γεωργικούς καί δασικούς έλκυστηρες·
— ό δρος «γεωργικός ή δασικός έλκυστήρας » υποδη
λώνει κάθε μηχανοκίνητο δχημα μέ τροχούς ή
έρπύστριες, πού εχει δύο τουλάχιστον άξονες καί ή
κύρια λειτουργία του συνίσταται στήν ελκτική του
δύναμη· εχει σχεδιασθεί ειδικά γιά νά ελκει, νά
ώθεΐ, νά μεταφέρει ή νά θέτει σέ κίνηση ορισμένα
εργαλεία, μηχανήματα ή ρυμουλκούμενα άχήματα
πού χρησιμοποιούνται στίς γεωργικές ή δασικές
έργασίες καί ή χρησιμοποίησή του γιά τήν όδική

Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρίυπαϊκών Κοινοτήτων
μεταφορα προσώπων ή πραγμάτων ή γιά την όδική
ελξη όχημάτων πού χρησιμοποιούνται γιά τη μετα
φορά προσώπων ή πραγμάτων εχει μόνο δευτε
ρεύοντα χαρακτήρα.
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2 . Κατά την έκδοση άδειων οδηγήσεως τα Κράτη
Μέλη δύνανται νά εφαρμόζουν τίς σχετικές διατάξεις
της εθνικής τους νομοθεσίας, πού άναφέρονται σε
προϋποθέσεις άλλες άπό αύτές της παραγράφου I του
παρόντος άρθρου .

"Λρνρο 4

1 . Ή ισχύς της άδειας οδηγήσεως πού προβλεπεται
άπό τό άρθρο 1 καθορίζεται ώς έξης :
α) οί άδειες πού χορηγούνται γιά τίς κατηγορίες Γ καί
Δ, ισχύουν έπίσης καί γιά τήν οδήγηση όχημάτων
της κατηγορίας B ·

β) ή άδεια πού χορηγείται γιά τήν κατηγορία E ισχύει
γιά τήν οδήγηση συνδυασμού όχημάτων μέ τήν
έπιφύλαξη τών διατάξεων της περιπτώσεως γ) ·
γ) ή άδεια γιά τά οχήματα της κατηγορίας E χορηγεί
ται μόνο στούς οδηγούς πού έχουν ήδη τό δικαίωμα
νά οδηγούν οχήματα τών κατηγοριών B , Γ ή Δ .
2 . Οί άδειες πού χορηγούνται σέ άτομα έχοντα άνα
πηρία φέρουν ειδική ενδειξη πού ορίζει τούς όρους μέ
τούς όποιους τά άτομα αυτά έχουν τό δικαίωμα νά
οδηγούν.
"Αρϋρο 5

1 . Με τήν επιφύλαξη τοΰ άρθρου 5 τού κανονισμού
(ΕΟΚ) άριθ. 543/69 τού Συμβουλίου της 25ης Μαρ
τίου 1969 περί εναρμονίσεως ορισμένων διατάξεων
κοινωνικού περιεχομένου στόν τομέα τών όδικών
μεταφορών( ] ), κάθε Κράτος Μέλος ορίζει τό έλάχιστο
δριο ηλικίας πού απαιτείται γιά τή χορήγηση άδειας
οδηγήσεως .
2 . Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά μήν άναγνωρίσουν
στήν έπικράτειά τους τήν ισχύ οποιασδήποτε άδειας
οδηγήσεως πού χορηγήθηκε σέ άτομα ήλικίας κάτω
τών 18 ετών .

"Αρι/ρο 6

1 . Γιά τήν έκδοση αδείας οδηγησεως απαιτείται επί
σης :

α) ό υποψήφιος νά εχει επιτύχει σέ μιά πρακτική καί
θεωρητική έξέταση καί νά εκπληρώνει ορισμένες
προϋποθέσεις υγείας, τά έλάχιστα όρια τών όποιων
δέν μπορούν νά διαφέρουν ούσιαστικά άπό εκείνα
πού καθορίζονται στά παραρτήματα II καί III ·
β) ό υποψήφιος νά εχει τή διαμονή του στό έδαφος
τού Κράτους Μέλους, τό όποιο έκδίδει τήν άδεια,
εφ' όσον αύτό προβλέπεται άπό τήν .νομοθεσία τού
έν λόγω Κράτους .

( ! ) ΕΕ άριθ. N 77 της 29.3.1969 , o . 49 .

"Λρυρο 7

Μέ τήν επιφύλαξη τών διαταξεων πού θα θεσπίσει
σχετικά τό Συμβούλιο, κάθε Κράτος Μέλος διατηρεί
τό δικαίωμα νά καθορίζει, σύμφωνα μέ τά εθνικά
κριτήρια, τή διάρκεια ισχύος τών άδειών οδηγήσεως
κατά τό κοινοτικό υπόδειγμα, τίς όποιες εκδίδει ή
άλλάζει σύμφωνα μέ τό άρθρο 8 .

Άρϋρο 8

Τά Κράτη Μελη θεσπίζουν τίς άναγκαΐες διατάξεις
ώστε άν ό κάτοχος ισχυούσης εθνικής άδειας ή άδειας
κατά τό κοινοτικό υπόδειγμα πού εχει εκδοθεί άπό
ενα Κράτος Μέλος, άποκτήσει διαμονή σέ ενα άλλο
Κράτος Μέλος, ή άδειά του νά διατηρεί τήν ισχύ της
γιά διάστημα ενός έτους, κατ' άνώτατο δριο, άπό τήν
άπόκτηση της νέας διαμονής . Εντός αυτής της προθε
σμίας καί άφού ό κάτοχος υποβάλει σχετική αίτηση
καί καταθέσει τήν άδειά του, τό κράτος της νέας
διαμονής τού χορηγεί άδεια οδηγήσεως (κατά τό
κοινοτικό υπόδειγμα) της άντίστοιχης κατηγορίας ή
κατηγοριών χωρίς νά τηρηθούν οί προϋποθέσεις τού
άρθρου 6 . Πάντως τό Κράτος Μέλος μπορεί νά
άρνηθεΐ τήν άλλαγή της άδειας στήν περίπτωση πού ή
εθνική του νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων τών
άπαιτουμένων προϋποθέσεων υγείας, άποκλείει τή
χορήγηση τής άδειας.
Πρίν άπό τήν άλλαγή ό αιτών πρέπει νά δηλώσει ότι ή
άδεια οδηγήσεως εξακολουθεί νά ισχύει . Εναπόκει
ται στό Κράτος Μέλος πού προβαίνει στήν άλλαγή νά
εξακριβώσει, κατά περίπτωση, αν αυτή ή δήλωση
είναι άληθής. Τό Κράτος Μέλος πού προβαίνει στήν
άλλαγή άποστέλλει τήν παλιά άδεια οδηγήσεως στίς
άρχές τού Κράτους Μέλους πού τήν εξέδωσε .
2 . Τά Κράτη Μέλη πού , βάσει τού άρθρου 9 , δεν
δέχονται τίς κατηγορίες Γ, Δ καί E όπως καθορίζο
νται στό άρθρο 3 παράγραφος 1 δύνανται :

— είτε νά άλλάξουν τίς άδειες τών κατηγοριών Γ, Δ
καί E όπως όρίζει ή παράγραφος 1 τοΰ παρόντος
άρθρου,
— είτε νά ζητήσουν άπό τόν αιτούντα νά άποδείξει
τήν πείρα του ώς οδηγός αυτοκινήτου καί στήν
περίπτωση αυτή νά τού χορηγήσουν άδεια οδηγή
σεως όχημάτων της εθνικής κατηγορίας γιά τήν
όποία άπέδειξε δτι εχει επαρκή πείρα, ή όχημάτων
μιας κατώτερης κατηγορίας.
Σε κάθε περίπτωση τα κράτη αυτά χορηγούν στόν
αιτούντα άδεια όδηγήσεως τών όχημάτων τής κατώτε
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ρης εθνικής κατηγορίας πού αντιστοιχεί στίς κατηγο
ρίες Γ, Δ καί E πού καθορίζονται στό άρθρο 3
παράγραφος 1 .

"Αν ό όδηγός δεν εχει ζητήσει τήν αλλαγή της άδειας
του, τά κράτη αυτά άναγνωρίζουν ότι εχει ισοδύναμη
τουλάχιστον ισχύ μέ τίς άδειες της κατώτερης αντί
στοιχης εθνικής κατηγορίας κατά τή διάρκεια του
έτους μετά τήν άπόκτηση της νέας διαμονής .
3 . "Οταν ενα Κράτος Μέλος άλλάζει άδεια πού εχει
εκδοθεί άπό τρίτη χώρα μέ άδεια οδηγήσεως κατά τό
κοινοτικό υπόδειγμα, ή άλλαγή αυτή πρέπει νά άνα
γράφεται στήν άδεια όπως καί κάθε μεταγενέστερη
άνανέωση ή άντικατάσταση . Σέ περίπτωση μεταγενέ
στερης αλλαγής της άδειας τά Κράτη Μέλη δεν είναι
υποχρεωμένα νά εφαρμόσουν τήν παράγραφο 1 . Πά
ντως, άδεια οδηγήσεως κατά τό κοινοτικό υπόδειγμα
χορηγείται μόνο έφ' όσον ή εκδοθείσα άπό τρίτη χώρα
άδεια οδηγήσεως εχει παραδοθεί στίς άρμόδιες άρχές
τοϋ Κράτους Μέλους πού τήν εκδίδει.

"Αρϋρο 9

Μέχρι θεσπίσεως τοϋ οριστικού καθεστώτος, τά Κρά
τη Μέλη δύνανται κατόπιν διαβουλεύσεως μέ τήν
'Επιτροπή νά παρεκκλίνουν, υπό τήν προϋπόθεση δτι
αυτό άναγράφεται στήν άδεια, άπό τίς διατάξεις της
παρούσης οδηγίας όσον άφορά :
— τίς κατηγορίες πού καθορίζονται στό άρθρο 3 ,
παράγραφος 1 ·

— τίς ταχύτητες πού άναφέρονται στό άρθρο 3 παρά
γραφος 3 , περίπτωση 1 , μέ τήν προϋπόθεση δτι
προβλέπουν μικρότερες ταχύτητες·

υποψήφιων οδηγών καί την έκδοση των άδειων οδη
γήσεως, μέ στόχο, μεταξύ άλλων, νά γίνει στό μέλλον
πιό ασφαλής ή όδική κυκλοφορία στό σύνολο της
Κοινότητος.

"Αρϋρο U

Τά Κράτη Μέλη καθορίζουν τίς λεπτομέρειες άντικα
ταστάσεως των έν ίσχύϊ εθνικών άδειων οδηγήσεως
πού έχουν εκδώσει, μέ άδειες κατά τό κοινοτικό υπό
δειγμα της άντίστοιχης κατηγορίας ή κατηγοριών. Ή
άντικατάσταση αυτή γίνεται χωρίς συμμετοχή στίς
έξετάσεις πού προβλέπει τό άρθρο 6 , κατόπιν καταθέ
σεως της παλιάς άδειας καί άνταλλαγής μέ αυτήν.

"Αρϋρο 12

1 . Κατόπιν διαβουλεύσεως μέ τήν Επιτροπή, τά Κρά
τη Μέλη θεσπίζουν έγκαιρα, τό άργότερο μέχρι τίς 30
'Ιουνίου 1982, τίς άναγκαΐες νομοθετικές, κανονιστι
κές ή διοικητικές διατάξεις γιά τήν εφαρμογή της
παρούσης οδηγίας άπό 1ης 'Ιανουαρίου 1983 .

2 . Παρ' όλα αυτά, ενα Κράτος Μέλος δύναται, μέ τήν
έπιφύλαξη τών άλλων διατάξεων τής παρούσης οδη
γίας, νά ορίσει ότι οί άδειες οδηγήσεως κατά τό
κοινοτικό υπόδειγμα θά άρχίσουν νά εκδίδονται σέ
μιά μεταγενέστερη ήμερομηνία άλλά όχι άργότερα άπό
τήν 1η 'Ιανουαρίου 1986 .

3 . Γιά τήν εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τά Κράτη
Μέλη παρέχουν άμοιβαία τή συνδρομή τους.

— τίς προϋποθέσεις ισχύος πού προβλέπονται στό
άρθρο 4 .

'Επί πλέον σέ περίπτωση πού οί εθνικές κατηγορίες
διαφέρουν, τά Κράτη Μέλη καθορίζουν κατά τή
διαδικασία τοϋ άρθρου 12 τήν άντιστοιχία μεταξύ τών
διαφόρων κατηγοριών.

"Αρϋρο 13

Ή παρούσα οδηγία άπευθύνεται στά Κράτη Μελη.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 4 Δεκεμβρίου 1980.
"Αρϋρο 10

Τό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής, θά
προβεί, τό συντομότερο δυνατόν, σέ περαιτέρω εναρ
μόνιση τών κανόνων πού άφοροϋν τίς εξετάσεις τών

Γιά το Συμόονλιο

Ό Πρόεδρος
J. BARTHEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΠΣ (M

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

Korekort
Fûhrerschein

Driving Licence
Permit d· conduire
Ceadunae Tiomana

Parente di guida
Rilbewiis

Υπόδειγμα τών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κατηγορίες όχημάτων γιά τίς όποιες ισχύ

1 . Επώνυμο

ει ή άδεια

2. " Ονομα

3. Ημερομηνία καί τόπος γεννήσεως
4 . Κατοικία

A
B

5 . ' Εκδόθηκε άπό

σημο

Συμπληρωματικά στοιχεία

Αύτοκίνητα έκτός άπό έκεϊνα πού
ύπάγονται στήν κατηγορία A μέ
άνώτατο έπιτρεπόμενο βάρος
μέχρι 3,5 τόν. καί μέ θέσεις ,

έκτός άπό τή θέση τοϋ όδηγοϋ ,
δχι περισσότερες άπό όκτώ

6 . Τόπος καί ήμερομηνία
έκδόσεως

C

7 . ' Ισχύει μέχρι
8 . Άριθ.

Χαρτό

Μοτοσυκλέττες δίκυκλες ή
τρίκυκλες μέ ταχύτητα
μεγαλύτερη άπό 50 χλμ. τήν ώρα,
μέ ή χωρίς καλάθι

Αύτοκίνητα προοριζόμενα γιά τή
μεταφορά έμπορευμάτων καί μέ
άνώτατο έπιτρεπόμενο βάρος
μεγαλύτερο άπό 3,5 τόν.

(Φωτογραφία)

D

Αύτοκίνητα πού προορίζονται γιά
τήν μεταφορά προσώπων καί
έχουν περισσότερες άπό 8
θέσεις, έκτός άπό τή θέση τοϋ
όδηγοϋ

('Υπογραφή κλπ.)

Συνδυασμοί όχημάτων έφόσον ό

E

έλκυστήρας τους ύπάγεται στίς
κατηγορίες B , Γ ή Δ άλλα οί Ιδιοι
οί συνδυασμοί δέν ύπάγονται
στήν κατηγορία ή στίς
κατηγορίες αύτές

222χλστ.

( i ) Στη σελίδα 6 αύχοΰ τού παραρτήματος άναγράφονται οί έπεξηγηματικές σημειώσεις γιά τό κοινοτικό υπόδειγμα άδειας
όδηγήσεως. Στη σελίδα 7 αύτοΰ τοϋ παραρτήματος υπάρχει παράδειγμα άδειας όδηγησεως κατά τό κοινοτικό υπόδειγμα
(Βελγική άδεια).
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Επεξηγηματικές σημειώσεις γιά τό ύπόδειγμα άδειας όδηγησεως τής σελίδας 1

1 . Το χρώμα της κοινοτικής άδειας είναι ρόζ.
2 . Στο εξώφυλλο :
— ή μνεία τοΰ ονόματος τοΰ έκδίδοντος τήν αδεία Κράτους Μέλους είναι προαιρετική,

— στό έλλειψοειδές σχήμα έγγράφεται τό διακριτικό σήμα τοΰ Κράτους Μέλους πού εκδίδει τήν
άδεια,

— ή ένδειξη « άδεια όδηγήσεως » άναγράφεται μέ κεφαλαία στη γλώσσα ή στίς γλώσσες τοΰ
Κράτους Μέλους που έκδίδει τήν αδεία , καί μετά τό άπαραίτητό διάστημα άναγράφεται μέ
μικρά τυπογραφικά στοιχεία σέ δλες τίς άλλες γλώσσες τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
— ή ενδειξη « υπόδειγμα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων » άναγράφεται στή γλώσσα ή στίς γλώσσες
τοΰ Κράτους Μέλους πού έκδίδει τήν άδεια.
3 . Τό περιεχόμενο τών άλλων σελίδων συντάσσεται στή γλώσσα ή στίς γλώσσες τοΰ Κράτους Μέλους
πού έκδίδει τήν άδεια .

4 . Ή σελίδα πού επιγράφεται « Συμπληρωματικά στοιχεία » προορίζεται γιά τήν άναγραφή , κατά
περίπτωση, περιορισμών ή έπεκτάσεων τών προϋποθέσεων ισχύος της άδειας. Στήν ίδια σελίδα
μπορεί έπίσης νά άναγραφεΐ καί ή διάρκεια ισχύος τής άδειας σέ περίπτωση πού ποικίλλει .

Συμπληρωματικοί στοιχεία
Ισχύει μέχρι :

Ανανεώθηκε μέχρι :

Ήμερομ. εκδόσεως

ήμερομ.

5 . "Αλλες παρατηρήσεις μπορούν νά καταχωρηθούν στίς κενές σελίδες . Τά Κράτη Μέλη μπορούν,
κατά περίπτωση, νά αναγράψουν κατηγορίες πού δέν προβλέπονται άπό τήν παρούσα όδηγία ή
υποδιαιρέσεις τών κατηγοριών A, B , Γ, Δ καί E στήν άντίστοιχη σελίδα.
6 . Τά Κράτη Μέλη έχουν τή δυνατότητα.
— νά καταργήσουν τή φωτογραφία ·

— νά άντικαταστήσουν τήν κατοικία μέ τήν ταχυδρομική διεύθυνση ·

— νά άντικαταστήσουν τήν ήμερομηνία έκδόσεως μέ τήν ημερομηνία ένάρξεως ισχύος τής άδειας.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΒΕΑΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

KONINKRIJK BELGIË

ROYAUME DE BELGIQUE

(D

CD

RIJBEWUS

PERMIS
DE CONDUIRE

Karekort
FUhrerechein

Karekort
Fûhrerachein

"Afota
66ηγήσ«ως
Driving Licence

~Α6αα 66ηγήσβως
Driving Licence

Permis de Conduire
Ceadûnat Tiomàna

Ceadûnat Tioména

Patente di guida

Patente di guida
Riibewija

Model van de

Modèle des

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΑΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Τρόπος διεξαγωγής

1.

Ή θεωρητική έξέταση θά διεξάγεται κατά τρόπο πού θά είναι δυνατό νά διαπιστώνεται δν ό
υποψήφιος £χει τήν άπαιτούμενη γνώση καί κατανόηση τών θεμάτων πού άπαριθμοΰνται στίς
παραγράφους 2 καί 3 τοΰ παρόντος παραρτήματος.

Περιεχόμενο

2.

Γνώση καί κατανόηση τών σχετικών ρυθμίσεων καί ειδικότερα τών διατάξεων πού άφοροΰν
τή χρήση τών όχημάτων τής κατηγορίας πού άντιστοιχεΐ στόν τύπο τής ζητούμενης άδειας:

2.1 .

Γνώση καί κατανόηση τών κανόνων όδικής κυκλοφορίας, τής φωτεινής σηματοδοτήσεως, της
κατακόρυφης καί όριζόντιας σημάνσεως καί τής σημασίας τους·

2.2 .

Στοιχειώδης γνώση καί κατανόηση τών τεχνικών κανονισμών πού άφοροΰν τήν άσφάλεια τών
όχημάτων πού βρίσκονται σέ κυκλοφορία·

2.3 .

Γνώση καί κατανόηση τών κανόνων πού άφοροΰν τόν όδηγό σχετικά μέ τήν άσφάλεια τής
όδικής κυκλοφορίας. Γιά τούς όδηγούς τών κατηγοριών Γ καί Δ μόνο, συμπεριλαμβάνονται
καί οί κανόνες πού άφοροΰν τίς ώρες έργασίας καί τίς περιόδους άναπαύσεως·

2.4 .

Γνώση καί κατανόηση τών κανόνων πού όρίζουν τί πρέπει νά κάνει ό όδηγός σέ περίπτωση
άτυχήματος .

3.

Γνώση καί κατανόηση άλλων τομέων:

3.1 .

'Επαρκής γνώση καί κατανόηση τής σπουδαιότητας τών ζητημάτων άσφαλείας τής όδικής
κυκλοφορίας καί ειδικώς τών άκόλουθων παραγόντων άτυχημάτων:

3.1.1 . Κίνδυνοι πού προέρχονται άπό τόν τρόπο όδηγήσεως, δπως ό κίνδυνος κατά τήν προσπέ
ραση, ή έσφαλμένη έκτίμηση τής ταχύτητας (έπιπτώσεις στήν άπόσταση πεδήσεως καί
άσφαλείας), ή έπίδραση τών άτμοσφαιρικών συνθηκών (χιόνι, βροχή, όμίχλη, πλάγιος
άνεμος, ύδρολίσθηση), ή συμπεριφορά τών δλλων άτόμων πού χρησιμοποιούν τό δρόμο καί
ιδιαίτερα τών ήλικιωμένων καί τών παιδιών·
3.1.2 . Παράγοντες πού ένδέχεται νά άμβλύνουν τήν προσοχή τοΰ όδηγοΰ καί τή φυσική καί
πνευματική του ικανότητα, δπως κούραση, άρρώστεια, οινόπνευμα, ναρκωτικά κλπ :
3.1.3 . Παράγοντες άσφαλείας σχετικά μέ τό φορτίο τού άχήματος καί τά μεταφερόμενα πρόσωπα.
3.2.

Μόνο γιά τά όχήματα τών κατηγοριών A καί B : βασική γνώση τών έξαρτημάτων τοΰ
άχήματος πού Ιχουν ούσιαστική σημασία γιά τήν προστασία τών έπιβατών καί τήν άσφάλεια
τής όδικής κυκλοφορίας, δπως τά φρένα, τά έλαστικά, ή στάθμη τών όρυκτελαίων, οί ζώνες
άσφαλείας κλπ :
Μόνο γιά τά όχήματα τών κατηγοριών Γ, Δ καί E: γνώση τής λειτουργίας καί άπλής
συντηρήσεως τών έξαρτημάτων πού προαναφέρθηκαν καί δλων τών δλλων μηχανισμών καί
έξαρτημάτων τοΰ αυτοκινήτου πού ίχουν Ιδιαίτερη σημασία άπό άποψη άσφαλείας·

3.3 .

Γνώση τών μέτρων πού πρέπει νά ληφθοΰν, κατά περίπτωση, γιά τή βοήθεια τών θυμάτων
όδικών άτυχημάτων.
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Τό όχημα καί ό έζοπλισμός του

4.

"Αν ό υποψήφιος έξεταστεΐ σέ όχημα μέ αυτόματη άλλαγή ταχυτήτων αύτό άναγράφεται στήν
άδεια πού τοΰ χορηγείται μέ βάση αυτή τήν έξέταση.

— 'Οχήματα τής κατηγορίας Γ : τό άνώτατο έπιτρεπόμενο βάρος δεν θά είναι κατώτερο άπό
7 000 χλγρ :

— 'Οχήματα τής κατηγορίας Δ : οί θέσεις δέν θά είναι λιγότερες άπό 28 καί τό μήκος τοΰ
όχήματος μικρότερο άπό 7 μ :

— 'Οχήματα τής κατηγορίας E : έάν ό έλκυστήρας άνήκει στήν κατηγορία Γ καί δέν πρόκειται
γιά ήμιρυμουλκούμενο όχημα, τό ρυμουλκούμενο δχημα θά Εχει τουλάχιστον δύο δξονες
πού θά άπέχουν μεταξύ τους περισσότερο άπό 1 μέτρο.
Περιεχόμενο

5.

Χειρισμός τοΰ όχήματος : οί κυριώτεροι έλιγμοί πού θά πρέπει νά πραγματοποιήσει ό
υποψήφιος γιά νά άποδείξει δτι εχει τόν ίλεγχο τοΰ όχήματος είναι οί άκόλουθοι:

5.1 .

Ξεκίνημα σέ άνηφόρα

5.2 .

Μόνο γιά τά όχήματα τών κατηγοριών B , Γ, Δ καί E : όπισθοπορεία καί στροφή κατά τήν
όπισθοπορεία ·

5.3 .

Πέδηση καί στάση σέ διάφορες ταχύτητες, περιλαμβάνεται καί ή διακοπή πορείας σέ Ικτακτες
περιπτώσεις έφ' δσον οί συνθήκες τοΰ δρόμου καί τής κυκλοφορίας τό έπιτρέπουν·

5.4 .

Μόνο γιά τά όχήματα τών κατηγοριών B , Γ, Δ καί E πλάγια στάθμευση σέ άνηφόρα ή σέ
κατηφόρα ·

5.5 .

Στροφή 180° σέ περιορισμένο χώρο·

5.6 .

Μόνο γιά τά όχήματα τής κατηγορίας A : όδήγηση μέ μικρή ταχύτητα.

6.

Συμπεριφορά κατά τήν κυκλοφορία
Θά πρέπει κυρίως νά διαπιστωθεί δν ό υποψήφιος :

6.1 .

'Οδηγεί τό αυτοκίνητο του στό σωστό μέρος τοΰ όδοστρώματος ·

6.2 .

Παίρνει σωστά τίς δεξιές καί άριστερές στροφές·

6.3 .

'Εκτελεί σωστά τούς χειρισμούς άλλαγής λωρίδας καί κατευθύνσεως στίς διασταυρώσεις -

6.4.

Προσέχει τήν κυκλοφορία -

6.5 .

Συμπεριφέρεται σωστά στίς διασταυρώσεις λαμβάνοντας ύπόψη δλες τίς κινήσεις τών δλλων
άτόμων πού χρησιμοποιούν τό δρόμο καί ιδίως δν τηρεί τίς προτεραιότητες·

6.6.

Προσαρμόζει τήν ταχύτητά του στίς περιστάσεις·

6.7 .

Χρησιμοποιεί τούς καθρέφτες τοΰ αυτοκινήτου·

6.8 .

Σηματοδοτεί σωστά τούς χειρισμούς πού προτίθεται νά κάνει·

6.9 .

Ξέρει νά θέτει σέ λειτουργία τά φώτα τοΰ όχήματος, τούς μηχανισμούς προειδοποιήσεως καί
τούς άλλους βοηθητικούς μηχανισμούς·

6.10. Όδηγεΐ μέ τήν άπ'αιτούμενη σύνεση καί προσοχή γιά τούς πεζούς καί τά δλλα δτομα πού
χρησιμοποιούν τό δρόμο·
6.11 . Συμπεριφέρεται σωστά άπέναντι στά δημόσια συγκοινωνιακά όχήματα·
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6.12 . Συμμορφώνεται μέ τή φωτεινή σηματοδότηση καί τίς υποδείξεις τών άστυφυλακων τροχαίας
κινήσεως ·

6.13 . 'Αντιδρά σωστά στά καθορισμένα άπό τή νομοθεσία σήματα τών άλλων άτόμων πού χρη
σιμοποιούν τό δρόμο·

6.14. Συμμορφώνεται μέ τήν οριζόντια καί κατακόρυφη σήμανση καί προσέχει τίς διαβάσεις τών
πεζών -

6.15 . Τηρεί έπαρκή άπόσταση άπό τό όχημα πού προηγείται καί άπό τά όχήματα πού κινούνται
παράλληλα μέ τό δικό του·
6.16 . Εκτελεί τούς σωστούς χειρισμούς κατά τήν προσπέραση .

6.17 . Χρησιμοποιεί σωστά τή ζώνη άσφαλείας έφ' όσον ή τοποθέτησή της στό δχημα είναι
υποχρεωτική .

Σειρά διεξαγωγής τών έπιμέρους δοκιμασιών της πρακτικής έξετάσεως

7.

Τό τμήμα της πρακτικής έξετάσεως πού περιγράφεται στήν παράγραφο 5 θά πρέπει, έφόσον

αυτό είναι δυνατό, νά προηγηθεί έκείνου πού περιγράφεται στήν παράγραφο 6.
Διάρκεια της έξετάσεως

8.

Ή διάρκεια τής έξετάσεως καί ή άπόσταση πού θά διανύσει ό υποψήφιος όδηγός πρέπει νά

είναι έπαρκεΐς γιά νά διαπιστωθεί ή ικανότητα έκτελέσεως τών έπί μέρους δοκιμασιών τών
παραγράφων 5 καί 6. Ή διάρκεια τοΰ τμήματος τής έξετάσεως πού περιγράφεται στήν
παράγραφο 6 πρέπει νά είναι μεγαλύτερη άπό 30 λεπτά καί σέ καμμιά περίπτωση δέν μπορεί
νά είναι μικρότερη άπό 20 λεπτά.
Τόπος διεξαγωγής της πρακτικής έξετάσεως

9.

Τό τμήμα τής έξετάσεως πού περιγράφεται στήν παράγραφο 5 μπορεί νά διεξαχθεί σέ είδικό
έξεταστικό χώρο . Στήν περίπτωση αυτή πρέπει νά τεθούν έπακριδώς καθορισμένα κριτήρια
πού θά έπιτρέψουν τήν άντικειμενική έκτίμηση τής ικανότητας τοΰ υποψήφιου νά χειρίζεται
τό όχημα . Τό τμήμα τής έξετάσεως πού προβλέπεται στήν παράγραφο 6 πρέπει, έφ' δσον αύτό

είναι δυνατό, νά διεξαχθεί σέ δρόμους πού βρίσκονται 2ξω άπό τίς κατοικημένες περιοχές, σέ
αυτοκινητόδρομους καθώς καί μέσα στήν άστική κυκλοφορία .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.

Γιά τους σκοπούς τοΰ παρόντος παραρτήματος οί όδηγοί κατατάσσονται σέ δύο όμάδες:

1.1 .

'Ομάδα 1 : όδηγοί όχημάτων τών κατηγοριών A καί Β·

1.2 .

'Ομάδα 2: όδηγοί όχημάτων τών κατηγοριών Γ, Δ καί E.

2.

Κατ' άναλογία, οί υποψήφιοι γιά Εκδοση ή άνανέωση άδειας όδηγήσεως κατατάσσονται στήν
όμάδα στήν όποία θά άνήκουν μετά τήν έκδοση ή την άνανέωση της άδειας.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

3.

Όμάδα 1 : Οί υποψήφιοι υποχρεούνται νά υποβληθούν σέ ιατρική έξέταση δν, κατά τήν
έκπλήρωση τών άπαιτοΰμενων διατυπώσεων ή κατά τή διάρκεια τών έξετάσεων στίς όποιες
πρέπει νά συμμετάσχουν γιά τήν άπόκτηση της άδειας, διαπιστωθεί δτι παρουσιάζουν μία ή
περισσότερες άπό τίς ανικανότητες πού άναφέρονται στό παρόν παράρτημα γιά τήν όμάδα
αύτή .

4.

Όμάδα 2: Οί υποψήφιοι Υποχρεούνται νά υποβληθούν σέ ιατρική έξέταση, πρίν άπό τήν
πρώτη Εκδοση άδειας καί στή συνέχεια νά υποβάλλονται στίς περιοδικές έξετάσεις πού
πιθανόν προβλέπονται άπό τήν έθνική νομοθεσία.

"Οραση

5.

Όλοι οί υποψήφιοι άδειας όδηγήσεως πρέπει νά ύποβληθούν σέ έξέταση άπό κατάλληλα
ειδικευμένο προσωπικό. Στίς άμφισβητούμενες περιπτώσεις ή έξέταση πρέπει νά γίνει άπό
άρμόδια Ιατρική άρχή . Κατά τήν έξέταση της όράσεως πρέπει νά δοθεί ιδιαίτερο βάρος στήν
όξύτητα της όράσεως, στό όπτικό πεδίο, στήν όπτική ικανότητα κατά τή νύχτα, στίς
προοδευτικά έπιδεινούμενες όφθαλμικές παθήσεις κλπ . "Αν ή άρχή πού έκδίδει τήν άδεια
θεωρεί άπαραίτητη γιά τήν όδήγηση τή χρήση διορθωτικών φακών, αύτό πρέπει νά
άναγράφεται στήν άδεια όδηγήσεως.

6.

Όμάδα 1 : Οί όδηγοί αυτής της όμάδας πρέπει νά ύποβληθούν σέ έξέταση της όράσεως τό
άργότερο σέ ήλικία 70 έτών άν καί θά ήταν προτιμότερο ή έξέταση αύτή νά γίνει νωρίτερα.
Στή συνέχεια οί έξετάσεις πρέπει νά έπαναλαμβάνονται περιοδικά στά κατάλληλα διαστή
ματα. Στήν περίπτωση όδηγών ή υποψηφίων πού είναι τουλάχιστον 40 έτών καί παρά τή
χρήση διορθωτικών φακών Εχουν δράση κατώτερη άπό τήν κανονική , ένώ ταυτόχρονα
έκπληρώνουν τίς έλάχιστες προϋποθέσεις πού άναγράφονται στίς παραγράφους 6.1 καί 6.2,
άναζητεΐται ή αίτία της έλαττώσεως της όράσεως πρίν άπό τήν Εκδοση ή τήν άνανέωση της
άδειας. "Αν διαπιστωθεί ή πιθανολογείται ή ύπαρξη κάποιας όφθαλμικής παθήσεως οί
περιοδικές έξετάσεις πρέπει νά γίνονται σέ συχνά διαστήματα.

6.1 .

Οί υποψήφιοι γιά τήν Εκδοση ή άνανέωση άδειας όδηγήσεως πρέπει νά Εχουν όξύτητα

όράσεως, μέ διορθωτικούς φακούς άν είναι άπαραίτητο, τουλάχιστον 0,4 καί κατά προτίμηση
μεγαλύτερη στό υγιέστερο μάτι ή τουλάχιστον 0,5 καί στά δύο μάτια μαζί καί τουλάχιστον 0,2,
έξακριβωμένη μετά άπό ιατρική έξέταση στό άσθενέστερο μάτι. "Αδεια όδηγήσεως δέν
χορηγείται οΰτε άνανεώνεται άν διαπιστωθεί μετά άπό Ιατρική έξέταση δτι ή δράση τού
υποψήφιου ή τού όδηγού Εχει έλαττωθεΐ περισσότερο άπό 20 βαθμούς στό κροταφικό μέρος
τοΰ όπτικοΰ του πεδίου ή άν ό υποψήφιος ή ό όδηγός πάσχει άπό διπλωπία ή άμφοτεροφθάλ
μιο έλάττωμα της όράσεως.

6.2.

"Αν οί υποψήφιοι ή οί όδηγοί δέν βλέπουν άπό τό Ενα μάτι, είναι δυνατόν νά τούς χορηγηθεί
άδεια όδηγήσεως ή νά άνανεωθεί ή υφιστάμενη άδεια μέ τήν προϋπόθεση δτι άρμόδια Ιατρική
άρχή θά πιστοποιήσει δτι ή κατάσταση αύτή της μονοφθαλμίας προϋπάρχει ήδη γιά άρκετό
διάστημα ώστε ό ένδιαφερόμενος νά Εχει προσαρμοστεί σ' αύτήν καί δτι ή όξύτητα της
όράσεως, μέ διορθωτικούς φακούς άν είναι άπαραίτητο, είναι τουλάχιστον 0,8. Αυτά τά
πρόσωπα πρέπει νά Εχουν άπεριόριστο πεδίο όράσεως άπό αύτό τό μάτι.
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7.

'Ομάδα 2: ΟΙ υποψήφιοι καί ol οδηγοί αύτής της όμάδας πρέπει νά υποβληθούν σέ έξέταση

της όράσεως κατά την αίτηση έκδόσεως άδειας όδηγήσεως · στη συνέχεια θά ήταν σκόπιμο ή
έξέταση αύτη νά έπαναλαμβάνεται σέ περιοδικά χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωση

όδηγών ή υποψηφίων πού είναι τουλάχιστον 40 έτών καί παρά τη χρήση διορθωτικών φακών
Εχουν δράση κατώτερη άπό τήν κανονική ένώ ταυτόχρονα έκπληρώνουν τίς έλάχιστες
προϋποθέσεις της κατωτέρω παραγράφου 7.1 , άναζητεΐται ή αίτία της έλαττώσεως της
όράσεως πρίν άπό τήν Εκδοση ή άνανέωση της άδειας.

7.1 .

ΟΙ ύποψήφιοι γιά Εκδοση ή άνανέοκτη άδειας όδηγήσεως, πρέπει νά Εχουν άμφοτερόφθαλμη

δράση καί όξύτητα όράσεως, μέ διορθωτικούς φακούς δν είναι άναγκαΐο, τουλάχιστον 0,75
στό υγιέστερο μάτι καί τουλάχιστον 0,5 στό Ασθενέστερο μάτι. "Αν ό ένδιαφερόμενος

χρησιμοποιεί διορθωτικούς φακούς, ή δρασή του χωρίς αυτούς δέν πρέπει νά είναι κατώτερη
άπό 0,1 . Ή χρήση τών φακών πρέπει νά είναι ικανοποιητικά άνεκτή άπό τόν ένδιαφερόμενο.
"Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται δν ό υποψήφιος ή ό όδηγός Εχει
έλαττωμένο όπτικό πεδίο ή δν πάσχει άπό διπλωπία ή άμφοτεροφθάλμιο έλάττωμα της
όράσεως.
7.2.

Ή χρησιμοποίηση φακών έπαφης άπό τούς όδηγούς αύτης της όμάδας μπορεί νά έπιτραπει δν
υπάρχει σύμφωνη γνώμη της άρμόδιας Ιατρικής άρχης.

Ακοή

8.

"Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ υποψήφιο ή όδηγό της όμάδας 2 δν ή
άκοή του είναι τόσο κακή ώστε νά έπιδρά δυσμενώς στήν έκπλήρωση τών καθηκόντων του.

Γενική κατάσταση καί σωματικές άναπηρίες

9.

'Ομάδα 1 : "Αδεια όδηγήσεως χωρίς περιοριστικούς δρους δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται
σέ σωματικά μειονεκτοΰντες υποψηφίους όδηγούς έκτός δν υποβληθούν σέ έξέταση όδηγή
σεως καί διαπιστωθεί δτι Εχουν τήν Ικανότητα νά όδηγοΰν δχημα μέ συνήθη μηχανισμό
κινήσεως.

9.1 .

"Αδειες όδηγήσεως μέ περιοριστικούς δρους είναι δυνατόν νά χορηγηθούν ή νά άνανεωθοΰν
σέ σωματικά μειονεκτοΰντες υποψήφιους ή όδηγούς έφ' δσον τά όχήματα πού όδηγοΰν είναι
προσαρμοσμένα στήν κατάστασή τους. Κάθε περιορισμός πού άναγράφεται στήν δδεια

όδηγήσεως πρέπει νά διευκρινίζει τό είδος της μετατροπής πού πρέπει νά γίνει στό δχημα.
9.2 .

Σέ περίπτωση άμφιβολίας, ό υποψήφιος, κατόπιν Ιατρικής έξετάσεως άπό τήν άρμόδια άρχή
θά υποβληθεί σέ μιά πρακτική έξέταση γιά νά έξακριβωθοΰν οί ίκανότητές του, καί στή

συνέχεια, είναι δυνατό νά έκδοθεϊ μιά δδεια περιορισμένης Ισχύος, έάν είναι σκόπιμο, Ετσι
ωστε νά είναι δυνατή ή παρακολούθηση της περιπτώσεώς του. Ή έκτίμηση τών σωματικών
άναπηριών πρέπει νά βασίζεται κυρίως σέ κριτήρια κινητικότητας, πού νά έπιτρέπουν νά
έξακριβωθεϊ δν ή διαπιστωμένη άναπηρία ένδέχεται γιά Ινα μεγάλο χρονικό διάστημα νά
έμποδίσει Εναν άποτελεσματικό καί ταχύ έλιγμό ή νά έπηρεάσει δυσμενώς τό χειρισμό τών
μηχανισμών έλέγχου, Ιδίως σέ περιπτώσεις Εκτακτης άνάγκης.
10.

'Ομάδα 2: "Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται στούς υποψήφιους ή τούς
όδηγούς πού πάσχουν άπό άναπηρία ή όποία ένδέχεται νά έμποδίσει τήν όρθή καί άκίνδυνη
όδήγηση όχήματος.

10.1 . Ή Ιατρική έξέταση τών υποψηφίων ή τών όδηγών πρέπει νά καλύπτει τό σύνολο τών κι
νήσεων τοΰ σώματος — μυϊκή δύναμη, Ελεγχος καί συντονισμός — ιδιαίτερα δσον άφορα τά
δνω καί κάτω δκρα.
10.2 . "Οταν μιά άναπηρία, πού υπάρχει κίνδυνος νά έμποδίζει τήν όρθή καί άκίνδυνη όδήγηση
όχήματος, προκληθεί μετά τή χορήγηση της άδειας, ό όδηγός όφείλει νά σταματήσει νά όδηγεϊ
καί νά υποβληθεί σέ έξέταση πού θά πραγματοποιήσει ή άρμόδια Ιατρική άρχή .
Καρδιοαγγειακές παθήσεις

11 .

"Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ υποψήφιους ή όδηγούς πού υπο
φέρουν άπό καρδιοαγγειακές παθήσεις, έκτός δν ή αίτηση βασίζεται σέ άρμοδίως χορηγου
μένη ιατρική γνωμάτευση.

12 .

"Οσον άφορα τούς ύποψήφιους ή τούς όδηγούς της όμάδας 2, ή άρμόδια ιατρική άρχή πρέπει
νά λάβει υπόψη της, τούς πρόσθετους κινδύνους, πού μπορεί νά προκύψουν άπό τήν όδήγηση
τών όχημάτων πού έμπίπτουν σέ αύτη τήν όμάδα.
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Ενδοκρινικές άνωμαλίες

13 .

Ή νομοθεσία τών Κρατών Μελών πρέπει νά περιλαμβάνει κατάλληλες διατάξεις σχετικά μέ
τήν Ικδοση καί άνανέωση άδειών όδηγήσεως σέ άτομα πού πάσχουν άπό σοβαρές ένδοκρινι
κές άνωμαλίες έκτός άπό τό διαβήτη.

14.

'Ομάδα 1 : "Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται, οΰτε άνανεώνεται σέ διαβητικούς υποψήφιους
ή όδηγούς πού πάσχουν άπό όφθαλμικές, νευρικές ή καρδιοαγγειακές έπιπλοκές ή άπό μή
άγτιρροπηθείσα όξέωση .

14.1 . "Αδεια όδηγήσεως περιορισμένης διαρκείας είναι δυνατό νά χορηγηθεί ή νά άνανεωθεΐ σέ
διαβητικούς υποψήφιους ή όδηγούς, έφ' όσον δέν παρουσιάζουν καμμία άπό τίς έπιπλοκές
πού προαναφέρθηκαν στήν παράγραφο 14, μέ τήν προϋπόθεση δτι βρίσκονται κάτω άπό
ιατρική παρακολούθηση.

15 .

'Ομάδα 2: "Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ διαβητικούς υποψήφιους ή
όδηγούς πού ίχουν άνάγκη θεραπείας μέ Ινσουλίνη .

Παθήσεις τοΰ νευρικού συστήματος

16.

"Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ υποψήφιους ή όδηγούς ol όποιοι
πάσχουν :
α) άπό έγκεφαλίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, βαρείας μορφής μυασθένεια ή κληρονομικές
παθήσεις τοΰ νευρικού συστήματος, πού συνεπάγονται προοδευτική μυϊκή άτροφία ή
συγγενείς μυοτονικές άνωμαλίες·
β) άπό άσθένειες τοΰ περιφερειακού νευρικού συστήματος - ή

γ) άπό τραυματισμούς τοΰ κεντρικού ή περιφερειακού νευρικού συστήματος, έκτός άν ή
αίτηση βασίζεται σέ άρμοδίως χορηγουμένη Ιατρική γνωμάτευση καί οι ένδιαφερόμενοι

είναι σέ θέση νά χειρίζονται μέ άσφάλεια τούς μηχανισμούς έλέγχου τοΰ όχήματος καί νά
τηρούν τούς κανόνες όδικής κυκλοφορίας. Οί περιπτώσεις αυτές πρέπει νά έπανεξετάζον
ται περιοδικά.

17 .

'Ομάδα 1 : "Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ έπιληπτικούς υποψήφιους

ή όδηγούς. Ή έθνική νομοθεσία είναι δυνατό νά προβλέπει δτι μπορεί νά χορηγηθεί άδεια
όδηγήσεως σέ άτομα πού ύπέφεραν στό παρελθόν άπό έπιληψία καί δέν Ιχουν παρουσιάσει
κρίσεις γιά μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. δύο χρόνια) κατόπιν Ιατρικής γνωματεύσεως
χορηγουμένης άρμοδίως .
17.1 . "Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ υποψήφιους ή όδηγούς πού υπο
φέρουν άπό έγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, έκτός δν ή αίτηση συνοδεύεται άπό άρμοδίως
χορηγουμένη ιατρική γνωμάτευση καί μέ τήν προϋπόθεση δτι Ιχουν γίνει οί άναγκαΐες
άναδιατάξεις ή μετατροπές τών μηχανισμών έλέγχου τοΰ όχήματος ή δτι χρησιμοποιείται ό
κατάλληλος είδικός τύπος όχήματος. Οί άδειες πού έκδίδονται ή άνανεώνονται στίς
περιπτώσεις αύτές Ισχύουν γιά περιορισμένο χρονικό διάστημα πού έξαρτάται άπό τήν
Ιατρική γνωμάτευση.

17 .2. "Αδεια χορηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ υποψήφιους ή όδηγούς πού πάσχουν
άπό βλάβη τοΰ νωτιαίου μυελού, ή όποία 2χει προκαλέσει παραπληγία, έκτός δν τό δχημα
είναι έφοδιασμένο μέ είδικούς μηχανισμούς έλέγχου.
18 .

'Ομάδα 2: "Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ υποψήφιους ή όδηγούς οί
όποιοι πάσχουν ή Ιπασχαν στό παρελθόν άπό έπιληψία, έγκεφαλοαγγειακή πάθηση ή βλάβη
τοΰ νωτιαίου μυελού πού Ιχει προκαλέσει παραπληγία.

Διανοητικές διαταραχές

19 .

"Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ υποψήφιους ή όδηγούς οί όποιοι:

α) πάσχουν άπό διανοητικές διαταραχές πού όφείλονται σέ άσθένειες, τραυματισμούς ή
χειρουργικές έπεμβάσεις στό κεντρικό νευρικό σύστημα ·
β) παρουσιάζουν μεγάλη διανοητική καθυστέρηση·
γ) υποφέρουν άπό ψύχωση πού 1-χει προκαλέσει ιδίως γενική παράλυση· ή
δ) υποφέρουν άπό νευροψυχικές διαταραχές ή διαταραχές της προσωπικότητας,
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έκτός αν ή αίτηση συνοδεύεται άπο αρμοδίως χορηγούμενη ιατρική γνωμάτευση .

20 .

"Οσον άφορα τους υποψήφιους ή τους όδηγούς της όμάδας 2 , ή αρμόδια ιατρική αρχή πρέπει
νά λάβει υπόψη της, τους πρόσθετους κινδύνους πού μπορεί νά προκύψουν άπό τήν όδήγηση
τών όχημάτων πού έμπίπτουν στήν όμάδα αυτή .

Οινόπνευμα

21 .

"Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται, οΰτε ανανεώνεται σέ υποψήφιους ή όδηγούς πού πάσχουν
άπό χρόνιο άλκοολισμό. "Αν ή αίτηση συνοδεύεται άπό άρμοδίως χορηγούμενη ιατρική
γνωμάτευση είναι δυνατό νά χορηγηθεί ή νά άνανεωθεί άδεια όδηγήσεως περιορισμένης
διαρκείας σέ υποψήφιους ή όδηγούς πού έπασχαν στό παρελθόν άπό χρόνιο άλκοολισμό, οί
περιπτώσεις αυτές πρέπει νά έπανεξετάζονται περιοδικά.

22 .

"Οσον άφορα τούς υποψήφιους ή τούς όδηγούς της όμάδας 2, ή άρμόδια ιατρική άρχή πρέπει
νά λάβει υπόψη της τούς πρόσθετους κινδύνους πού είναι δυνατό νά προκύψουν άπό τήν
όδήγηση τών όχημάτων πού έμπίπτουν στήν όμάδα αυτή .

Ναρκωτικά καί φάρμακα

23 .

Κατάχρηση ναρκωτικών: αδεία όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ υποψήφιους
ή όδηγούς πού βρίσκονται σέ κατάσταση έξαρτήσεως άπό ψυχότροπες ουσίες.

24 .

Τακτική λήψη ναρκωτικών ή φαρμάκων: αδεία όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται
σέ υποψήφιους ή όδηγούς πού παίρνουν τακτικά ναρκωτικά γιά θεραπευτικούς λόγους ή
φάρμακα πού ένδέχεται νά έπηρεάσουν δυσμενώς τήν ίκανότητά τους νά όδηγοΰν χωρίς
κίνδυνο, εκτός άν ή αϊτησή τους συνοδεύεται άπό άρμοδίως χορηγουμένη ιατρική γνωμά
τευση .

24. 1 . "Οσον άφορα τούς υποψήφιους ή τούς όδηγούς της όμάδας 2 , ή άρμόδια Ιατρική άρχή πρέπει
νά λάβει υπόψη της τούς πρόσθετους κινδύνους πού μπορεί νά προκύψουν άπό τήν όδήγηση
τών όχημάτων πού έμπίπτουν σέ αυτή τήν όμάδα.
Ασθένειες τοϋ αίματος

25 .

"Αδεια όδηγησεως δεν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται στους υποψήφιους ή όδηγούς πού
πάσχουν άπό σοβαρές άσθένειες τοΰ αίματος, έκτός αν ή αίτηση συνοδεύεται άπό έπίσημη
Ιατρική γνωμάτευση χορηγουμένη άρμοδίως.

Παθήσεις τοΰ γεννητικού ουροποιητικού συστήματος

26 .

"Αδεια όδηγήσεως δέν χορηγείται οΰτε άνανεώνεται σέ υποψήφιους ή όδηγούς πού πάσχουν
άπό σοβαρή νεφρική άνεπάρκεια.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

27 .

Ή εθνική νομοθεσία πρέπει νά περιλαμβάνει διατάξεις γιά τήν άνάκληση της άδειας όδη
γήσεως, κατόπιν άρμοδίως χορηγουμένης ιατρικής γνωματεύσεως , δταν οί άρμόδιες άρχές
πληροφορηθούν δτι ή κατάσταση της υγείας τοΰ κατόχου της είναι τέτοια ωστε αίτηση
χορηγήσεως ή άνανεώσεως της άδειας δέν θά γινόταν δεκτή.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

i)

Οί διατάξεις τοΰ παρόντος παραρτήματος δέν έμποδίζουν τά Κράτη Μέλη νά όρίσουν δτι
όδηγός πού άπέκτησε άδεια όδηγήσεως πρίν άπό τήν 1η 'Ιανουαρίου 1983 μέ προϋποθέσεις
λιγότερο αύστηρές άπό αύτές πού προβλέπονται στό παρόν παράρτημα, μπορεί νά άνανεώνει
περιοδικά τήν δδειά του μέ τίς προϋποθέσεις πού ίσχυαν δταν τήν άπέκτησε.

ii)

Τά Κράτη Μέλη μπορούν νά παρεκκλίνουν άπό τίς διατάξεις τοΰ παρόντος παραρτήματος έφ'
όσον, άνάλογα μέ τήν άνάπτυξη της Ιατρικής έπιστήμης, οί παρεκκλίσεις αύτές συμβιβάζονται
μέ τούς κανόνες πού περιέχονται στό παράρτημα. Οί παρεκκλίσεις αύτές έφαρμόζονται μόνο
αν οί αιτούντες Ιχουν υποβληθεί σέ ιατρική έξέταση καί βασίζουν τήν αϊτησή τους σέ ιατρική
γνωμάτευση χορηγουμένη άρμοδίως.

