
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α3/75185/8916 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ της Επιτρο-

πής της 7ης Ιουλίου 2016 η οποία τροποποιεί την 

Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/

1983 (Α’/34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
(Α’/101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 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), 48 
του ν. 3427/2005 (Α’/312), 91 του ν. 3862/2010 (Α’/113) 
και 50 του ν. 4342/2015 (Α’/143).

β) Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α’/136) 
«Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περι-
λαμβάνεται στην Τελική πράξη».

γ) Της παραγράφου 8 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 
(Α’/57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 51/2012 (Α’/101) «Προσαρμογή της ελλη-
νικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης 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», όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98).

στ) Του π.δ.123/2017 (Α’/151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

ζ) Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (Α’/114) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-

μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

η) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’/208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

θ) Του π.δ.125/2016 (Α’/210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ι) Της υπ’ αριθ. οικ. 4402/88/23-1-2017 (Β’/127) απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών Νικολάου Μαυραγάνη».

2. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. Δ7β/48101/5864/18-5-2017 και 
Δ7β/69117/8241/29-9-2017 έγγραφα.

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.76996/13-10-2017 
έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας. 

4. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομο-
θεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106 της 
Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2016.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2016/1106/ΕΕ

1. Αντικαθίσταται το σημείο 11 της ΟΜΑΔΑΣ 1 της 
παραγράφου 4 (ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ-
ΠΕΠΤΙΚΟΥ-ΝΕΦΡΩΝ-ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΟΣΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΙΣ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ) του Κεφαλαίου 
Β (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ AΠAITOYMENEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) του Παραρτήμα-
τος III του άρθρου 21 του π.δ.51/2012 (Α’/101), ως εξής:

«11. Σε σακχαρώδη διαβήτη 1

• συνοδευόμενο από σοβαρές επιπλοκές σε επίπε-
δο οφθαλμών, καρδιαγγειακού συστήματος νευρικού 
συστήματος και νεφρών, για υποψηφίους οδηγούς ή 
οδηγούς

• που αντιμετωπίζεται με ινσουλίνη και παραμένει αρ-
ρύθμιστος, για υποψηφίους οδηγούς ή οδηγούς

• με μειωμένη επίγνωση της υπογλυκαιμίας για υπο-
ψηφίους οδηγούς ή οδηγούς

• με υποτροπιάζουσα σοβαρή υπογλυκαιμία για υπο-
ψηφίους οδηγούς ή οδηγούς, εκτός εάν η αίτηση υπο-
στηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και τακτικό 
ιατρικό έλεγχο. Στην περίπτωση υποτροπιάζουσας σο-
βαρής υπογλυκαιμίας που σημειώνεται κατά τις ώρες 
εγρήγορσης, η άδεια δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται 
έως τρεις (3) μήνες μετά το τελευταίο επεισόδιο.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας σε 
πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη όταν δεν εμφανί-
ζουν επιπλοκές και το σάκχαρό τους ρυθμίζεται ικανο-
ποιητικά με ινσουλίνη, έχουν συνεχή παρακολούθηση, 
ώστε να διατηρούν ικανοποιητικά επίπεδα σακχάρου 
αίματος, γλυκοζυλιομένης αιμοσφαιρίνης και απουσία 
κρίσεων υπογλυκαιμίας. Επίσης ο υποψήφιος ή ο οδηγός 

1  Ο όρος σοβαρή κρίση υπογλυκαιμίας σημαίνει ότι είναι ανα-
γκαία η παροχή βοήθειας από άλλο άτομο, ενώ ο όρος υπο-
τροπιάζουσα υπογλυκαιμία σημαίνει δεύτερη σοβαρή κρίση 
υπογλυκαιμίας εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών. 

που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη σε περίπτωση φαρ-
μακευτικής αγωγής που συνεπάγεται κίνδυνο υπογλυκαι-
μίας πρέπει να αποδείξει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τον 
κίνδυνο έλευσης υπογλυκαιμίας και ότι διαθέτει επαρκή 
έλεγχο της κατάστασης. Η άδεια χορηγείται ή ανανεώ-
νεται μέχρι πέντε (5) χρόνια, κατόπιν γνωμάτευσης του 
διαβητολόγου που να βεβαιώνει όλα τα ανωτέρω.

Η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανε-
ώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται 
δεόντως από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ασθενείς υποβάλλονται σε τακτικές 
ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ελέγχεται η ικανότητά 
τους να οδηγούν το όχημά τους με ασφάλεια, λαμβανο-
μένων υπόψη των επιπτώσεων της ασθένειας.»

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 (ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑ-
ΘΗΣΕΙΣ) του Κεφαλαίου Β (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ AΠAITOYMENEΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑ-
ΝΟΤΗΤΑΣ) του Παραρτήματος III του άρθρου 21 του 
π.δ. 51/2012 (Α’/101), ως εξής:

«5. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
1. Οι καρδιαγγειακές ασθένειες ή παθήσεις μπορούν 

να προκαλέσουν αιφνίδια αλλοίωση των εγκεφαλικών 
λειτουργιών η οποία συνιστά κίνδυνο για την οδική 
ασφάλεια. Οι εν λόγω ασθένειες μπορούν να αποτελέ-
σουν λόγο προσωρινών ή μόνιμων περιορισμών στην 
οδήγηση.

1.1. Για τις ακόλουθες καρδιαγγειακές ασθένειες, η 
άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται 
για υποψηφίους ή οδηγούς που ανήκουν στις κατωτέρω 
ομάδες, μόνο κατόπιν αποτελεσματικής θεραπείας της 
ασθένειας και υπό την προϋπόθεση αρμόδιας ιατρικής 
βεβαίωσης και, εφόσον απαιτείται, τακτικού ιατρικού 
ελέγχου:

ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2

1.1.1. βραδυαρρυθμίες (φλεβοκομβική διαταραχή και 
διαταραχές αγωγιμότητας) και ταχυαρρυθμίες (υπερκοι-
λιακές και κοιλιακές αρρυθμίες) με ιστορικό συγκοπής ή 
συγκοπικών επεισοδίων που οφείλονται σε διαταραχές 
του καρδιακού ρυθμού.

1.1.1. βραδυαρρυθμίες (φλεβοκομβική διαταραχή και 
διαταραχές αγωγιμότητας) και ταχυαρρυθμίες (υπερκοι-
λιακές και κοιλιακές αρρυθμίες) με ιστορικό συγκοπής ή 
συγκοπικών επεισοδίων που οφείλονται σε διαταραχές 
του καρδιακού ρυθμού.
1.1.2. βραδυαρρυθμίες: φλεβοκομβική διαταραχή και 
διαταραχές αγωγιμότητας με δευτέρου βαθμού κολπο-
κοιλιακό αποκλεισμό τύπου Mobitz 2, τρίτου βαθμού 
κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή εναλλασσόμενο αποκλει-
σμό σκέλους.

1.1.2. ταχυαρρυθμίες (υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρ-
ρυθμίες) με δομική καρδιοπάθεια και εμμένουσα κοιλι-
ακή ταχυκαρδία

1.1.3. ταχυαρρυθμίες (υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρ-
ρυθμίες) με:
•  δομική καρδιοπάθεια και εμμένουσα κοιλιακή ταχυ-

καρδία
•  πολύμορφη μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία, εμ-

μένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία ή για την οποία ενδεί-
κνυται απινιδωτής

1.1.3. συμπτώματα στηθάγχης 1.1.4. συμπτώματα στηθάγχης
1.1.5. εμφύτευση ή αντικατάσταση μόνιμου βηματοδότη

1.1.4. εμφύτευση ή αντικατάσταση απινιδωτή ή κατάλληλη 
ή ακατάλληλη απινίδωση
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ΟΜΑΔΑ 1 (συνέχεια) ΟΜΑΔΑ 2 (συνέχεια)

1.1.5. συγκοπή (παροδική απώλεια συνείδησης και του 
τόνου στάσεως που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρ-
ξη, σύντομη διάρκεια και αυθόρμητη ανάρρωση και 
οφείλεται σε γενική εγκεφαλική υποαιμάτωση η οποία 
αποδίδεται σε αντανακλαστικά αίτια άγνωστης αιτίας, 
χωρίς την ένδειξη υφέρπουσας καρδιοπάθειας)

1.1.6. συγκοπή (παροδική απώλεια συνείδησης και του 
τόνου στάσεως που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρ-
ξη, σύντομη διάρκεια και αυθόρμητη ανάρρωση και 
οφείλεται σε γενική εγκεφαλική υποαιμάτωση η οποία 
αποδίδεται σε αντανακλαστικά αίτια άγνωστης αιτίας, 
χωρίς την ένδειξη υφέρπουσας καρδιοπάθειας)

1.1.6. οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 1.1.7. οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

1.1.7. σταθερή στηθάγχη εφόσον τα συμπτώματα δεν 
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ήπιας άθλησης

1.1.8. σταθερή στηθάγχη εφόσον τα συμπτώματα δεν 
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ήπιας άθλησης

1.1.8. διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) 1.1.9. διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI)

1.1.9. χειρουργική αορτοστεφανιαίας παράκαμψης 
(CABG)

1.1.10. χειρουργική αορτοστεφανιαίας παράκαμψης 
(CABG)

1.1.10. εγκεφαλικό επεισόδιο/παροδικό ισχαιμικό αγγει-
ακό εγκεφαλικό επεισόδιο (TIA)

1.1.11. εγκεφαλικό επεισόδιο/παροδικό ισχαιμικό αγγει-
ακό εγκεφαλικό επεισόδιο (TIA)
1.1.12. σημαντική στένωση της καρωτίδας αρτηρίας
1.1.13. μέγιστη διάμετρος αορτής άνω των 5,5 cm

1.1.11. καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου I, II και III κατά New 
York Heart Association (NYHA)

1.1.14. καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου I και II κατά NYHA, 
εφόσον το κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας είναι 
τουλάχιστον 35 %

1.1.12. μεταμόσχευση καρδιάς 1.1.15. μεταμόσχευση καρδιάς

1.1.13. συσκευή υποβοήθησης της καρδιάς

1.1.14. εγχείρηση βαλβίδων 1.1.16. εγχείρηση βαλβίδων

1.1.15. κακοήθης υπέρταση (άνοδος της συστολικής αρ-
τηριακής πίεσης ≥ 180 mmHg ή της διαστολικής αρτηρι-
ακής πίεσης ≥ 110 mmHg που συνδέεται με επικείμενη 
ή προϊούσα βλάβη των οργάνων)

1.1.17. κακοήθης υπέρταση (άνοδος της συστολικής αρ-
τηριακής πίεσης ≥ 180 mmHg ή της διαστολικής αρτηρι-
ακής πίεσης ≥ 110 mmHg που συνδέεται με επικείμενη 
ή προϊούσα βλάβη των οργάνων)
1.1.18. αρτηριακή πίεση τρίτου βαθμού (διαστολική πί-
εση ≥ 110 mmHg και/ή συστολική πίεση ≥ 180 mmHg)

1.1.16. συγγενής καρδιακή πάθηση 1.1.19. συγγενής καρδιακή πάθηση

1.1.17. υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, εφόσον δεν συ-
νοδεύεται από συγκοπικά επεισόδια

1.1.18. σύνδρομο μακρού QT που συνοδεύεται από συ-
γκοπικά επεισόδια, ριπιδοειδή ταχυκαρδία ή διάστημα 
QT > 500 ms

1.2. Για τις ακόλουθες καρδιαγγειακές ασθένειες, η άδεια οδήγησης δεν μπορεί να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται 
για υποψηφίους ή οδηγούς που ανήκουν στις κατωτέρω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2

1.2.1. εμφύτευση απινιδωτή

1.2.1. περιφερική αρτηριακή νόσος - ανεύρυσμα θωρα-
κικής και κοιλιακής αορτής, εφόσον η τιμή της μέγιστης 
διαμέτρου αορτής συνιστά σημαντικό παράγοντα κιν-
δύνου για αιφνίδια ρήξη και, ως εκ τούτου, για αιφνίδιο 
περιστατικό που επιφέρει ανικανότητα

1.2.2. περιφερική αρτηριακή νόσος - ανεύρυσμα θωρα-
κικής και κοιλιακής αορτής, εφόσον η τιμή της μέγιστης 
διαμέτρου αορτής συνιστά σημαντικό παράγοντα κιν-
δύνου για αιφνίδια ρήξη και, ως εκ τούτου, για αιφνίδιο 
περιστατικό που επιφέρει ανικανότητα

1.2.2. καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου IV κατά NYHA 1.2.3. καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου III και IV κατά NYHA
1.2.4. συσκευή υποβοήθησης της καρδιά

1.2.3. βαλβιδοπάθεια με αορτική παλινδρόμηση, στένωση 
αορτής, παλινδρόμηση ή στένωση μιτροειδούς, εφόσον η 
φυσική λειτουργία εκτιμάται ότι θα είναι σταδίου IV κατά 
NYHA ή εφόσον έχουν εκδηλωθεί συγκοπικά επεισόδια
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1.2.5. βαλβιδοπάθεια σταδίου III ή IV κατά NYHA με κλά-
σμα εξώθησης κάτω του 35%, στένωση μιτροειδούς και 
σοβαρή πνευμονική υπέρταση ή με σοβαρή στένωση 
αορτής βάσει υπερηχοκαρδιογραφήματος ή στένωση 
αορτής που προκαλεί συγκοπή, με την εξαίρεση πλήρως 
ασυμπτωματικής σοβαρής στένωσης αορτής εφόσον 
πληρούνται οι απαιτήσεις της δοκιμασίας κόπωσης

1.2.6. δομικές και ηλεκτρικές καρδιομυοπάθειες - υπερ-
τροφική καρδιομυοπάθεια με ιστορικό συγκοπής ή με 
ταυτόχρονη ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων εκ των ακό-
λουθων συνθηκών: πάχος τοιχώματος αριστερής κοιλίας 
> 3 cm, μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία, οικογενει-
ακό ιστορικό αιφνίδιου θανάτου (σε συγγενή πρώτου 
βαθμού), διατήρηση της αρτηριακής πίεσης κατά την 
άθληση

1.2.7. σύνδρομο μακρού QT που συνοδεύεται από συ-
γκοπικά επεισόδια, ριπιδοειδή ταχυκαρδία και διάστημα 
QT > 500 ms

1.2.4. σύνδρομο Brugada με συγκοπή ή αιφνίδιο καρδια-
κό θάνατο που ανετράπη

1.2.8. σύνδρομο Brugada με συγκοπή ή αιφνίδιο καρδια-
κό θάνατο που ανετράπη

Η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται ή να ανανεώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται δεό-
ντως από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση και υπό την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς υποβάλλονται σε τακτικές ιατρικές 
εξετάσεις προκειμένου να ελέγχεται η ικανότητά τους να οδηγούν το όχημά τους με ασφάλεια, λαμβανομένων 
υπόψη των επιπτώσεων της ασθένειας.

1.3. Λοιπές καρδιομυοπάθειες
Ο κίνδυνος αιφνίδιου περιστατικού που επιφέρει ανικανότητα ελέγχεται σε υποψηφίους ή σε οδηγούς που πάσχουν 

από ευρέως γνωστές καρδιομυοπάθειες (όπως αρρυθμογόνο καρδιομυοπάθεια της δεξιάς κοιλίας, μη συμπιεστική 
καρδιομυοπάθεια, κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία και σύνδρομο σύντομου QT) ή από νέες 
καρδιομυοπάθειες που ενδέχεται να ανακαλυφθούν. Απαιτείται προσεκτική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό και 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προγνωστικοί παράγοντες της συγκεκριμένης καρδιομυοπάθειας.».

Άρθρο 2
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 2 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Υποδομών
και Ανάπτυξης  και Μεταφορών
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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