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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0260/2012 του Günther Dillikrath, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με υποχρεωτικό δίπλωμα πρώτων βοηθειών για όλους τους κατόχους άδειας 
οδήγησης στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την εισαγωγή υποχρεωτικού και ομοιόμορφου διπλώματος πρώτων 
βοηθειών για όλους τους κατόχους άδειας οδήγησης στην ΕΕ. Το δίπλωμα πρώτων βοηθειών 
θα ανανεώνεται/ θα παρατείνεται ανά πενταετία εφόσον ο κάτοχός του παρακολουθήσει 
μάθημα επιμόρφωσης όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες. Το δίπλωμα πρώτων βοηθειών θα 
αποτελεί, όπως και η άδεια οδήγησης, όρο για την κυκλοφορία μηχανοκίνητου οχήματος. 
Ακόμα, ο αναφέρων ζητεί την εισαγωγή υποχρεωτικής οφθαλμολογικής εξέτασης για τους 
κατόχους άδειας οδήγησης ανά δεκαετία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα παραπάνω θα 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια της κυκλοφορίας στην ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις  26 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30  Αυγούστου 2012

Η Επιτροπή δεν προβλέπει επί του παρόντος την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού και ενιαίου 
πιστοποιητικού πρώτης βοήθειας για όλους τους κατόχους άδειας οδήγησης. Πριν εξετάσει 
οιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία στο εν λόγω τομέα, θα ήταν σημαντικό να αξιολογήσει 
πρώτα το διοικητικό βάρος και τις δαπάνες τα οποία θα δημιουργούσε καθώς και την 
αναγκαιότητα να εισαχθεί ένα παρόμοιο εναρμονισμένο μέτρο. Η ανανέωση μαθημάτων 
επιμόρφωσης όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες ασφαλώς θα αποτελούσε προστιθέμενη αξία 
για τους επαγγελματικούς οδηγούς.  Η ικανότητα να αξιολογηθούν έκτακτες καταστάσεις, 
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δηλαδή η χορήγηση πρώτης βοήθειας αναφέρεται ήδη έως ένα από τα αντικείμενα για 
αρχική και περιοδική εκπαίδευση των επαγγελματικών οδηγών στο Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με τα αρχικά επαγγελματικά προσόντα και την περιοδική 
εκπαίδευση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή 
επιβατών. ΄Οσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο όρασης, οι επαγγελματίες οδηγοί απαιτείται 
να πραγματοποιούν τακτικούς ιατρικούς ελέγχους σύμφωνα με το εθνικό σύστημα όπως
προβλέπεται από την Οδηγία 2006/126/ΕΚ για  τις άδειες οδήγησης. Οι ιδιώτες οδηγοί δεν 
απαιτείται να υποβάλλονται σε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, αλλά εναπόκειται στην ευθύνη 
των κρατών μελών να εξασφαλίσουν ότι οι εν λόγω οδηγοί πληρούν τα ιατρικά πρότυπα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 3 της εν λόγω Οδηγίας. 


