
 

Οδήγηση μετά από ένα ΠΙΕ   
(Παροδικό Ισχαιμικό Επεισόδιο) στο Οντάριο 

Πληροφορίες για μένα και την οικογένειά μου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μπορώ να οδηγήσω μετά από ένα ΠΙΕ ή εγκεφαλικό 
επεισόδιο στο Οντάριο; 
 

Στο Οντάριο, ο γιατρός μου / ο νοσηλευτής μου μπορεί να αναφέρει στο Υπουργείο Μεταφορών 
(MTO) ότι έχω υποστεί ένα ΠΙΕ.  
 

Ανάλογα με τα συμπτώματά μου, ο γιατρός ή ο νοσηλευτής μου μπορεί να με συμβουλεύσει να 
μην οδηγήσω για κάποιο χρονικό διάστημα μετά το ΠΙΕ μου παρά να υποβάλει επίσημη αναφορά 
στο Υπουργείο Μεταφορών (ΜΤΟ).  
 

Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να είναι επικίνδυνο για μένα να οδηγήσω κατόπιν του ΠΙΕ μου. Η 
κύρια ανησυχία είναι ο κίνδυνος ενός εγκεφαλικού επεισοδίου που ακολουθεί ένα ΠΙΕ, αλλά ο 
κίνδυνος αυτός μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.  
 

Οι κανόνες στο Οντάριο λένε ότι: 

• Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής μου πρέπει να αξιολογήσουν την ιατρική μου ετοιμότητα για 
οδήγηση 

• Η ετοιμότητά μου να οδηγήσω πρέπει να αξιολογηθεί πριν επιστρέψω στην οδήγηση 
 

Είναι ευθύνη του γιατρού ή του νοσηλευτή να υποβάλει έκθεση για στο Υπουργείο Μεταφορά 
(ΜΤΟ) εάν υπάρχει αρκετή ανησυχία για την ασφάλειά μου να οδηγώ. Το Υπουργείο Μεταφορών 
(ΜΤΟ) θα εξετάσει αυτήν την έκθεση και θα αποφασίσει εάν θα αναστείλει ή όχι την άδεια 
οδήγησης μου. Το Υπουργείο Μεταφορών (ΜΤΟ) θα μου κοινοποιήσει την απόφαση. 
 

 Είναι παράνομο ή οδήγηση με ανασταλείσα άδεια οδήγησης 

 

 

Βασικά σημεία 
 

Πρέπει να συζητήσω την οδήγηση με τον γιατρό μου / τον νοσηλευτή μου πριν 
ξαναρχίσω την οδήγηση για να βεβαιωθώ ότι είναι ασφαλές για μένα να οδηγώ. 
 
Ο γιατρός μου ή ο νοσηλευτής μου μπορεί να θέλουν να διενεργήσουν περαιτέρω 
εξετάσεις (π.χ. ιατρικές, κ.λπ.) πριν πουν ότι είμαι ασφαλής να οδηγήσω. 
 

 

Greek 



Οδήγηση μετά από ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΠΙΕ) 
 

Ποια είναι η διαδικασία επιστροφής στην οδήγηση; 

1. Ο γιατρός μου /ο νοσηλευτής μου πρέπει να συμφωνήσει ότι είμαι ασφαλής να 
οδηγώ πριν ξαναρχίσω την οδήγηση.  Πρέπει να μιλήσω με τον γιατρό μου ή τον 
νοσηλευτή μου εάν έχω κάποιες ερωτήσεις ή εάν οι εξετάσεις μου ολοκληρωθούν 
και δεν ξέρω αν είμαι ασφαλής να ξαναρχίσω στην οδήγηση. 
 

2. Ο γιατρός μου ή ο νοσηλευτής μου μπορεί να με παραπέμψει σε έναν 
εργοθεραπευτή για κάποιες περαιτέρω εξετάσεις που θα βοηθήσουν να διαπιστωθεί 
εάν είμαι ασφαλής να ξαναρχίσω την οδήγηση.  
 

3. Το Υπουργείο Μεταφορών (MTO), ο γιατρός μου ή ο νοσηλευτής μου μπορούν να 
απαιτήσουν τις ικανότητές μου για οδήγηση να εξεταστούν σε ειδικό κέντρο 
οδήγησης για να διαπιστωθεί αν είμαι ασφαλής να ξαναρχίσω την οδήγηση. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει: 

• Γραπτή εξέταση 

• Μια εξέταση οδήγησης στο δρόμο 

• Μία εξέταση όρασης 
 

Εάν η άδεια οδήγησης έχει ανασταλεί, η επιστολή που θα λάβω από το Υπουργείο 
Μεταφορών (ΜΤΟ) θα εξηγήσει τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια, και θα με ενημερώσει 
σχετικά με τα λειτουργικά κέντρα αξιολόγησης που έχει εγκρίνει το Υπουργείο. 
 

Πώς μπορώ να μάθω για την κατάσταση της άδειας και του 
αρχείου μου; 
 

Να καλέσω το Ιατρικό Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών: 416-235-1773 ή χωρίς 

χρέωση στο 1-800-268-1481 
 

Μπορώ επίσης να διαβάσω περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία ιατρικού ελέγχου online 

στο:  http://www.mto.gov.on.ca/english/safety/medical-review-drivers.shtml 
  

Εάν δεν συμφωνώ με την τελική απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών (ΜΤΟ), μπορώ να 

κάνω έφεση στην απόφαση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσφυγής 

θα συμπεριληφθούν στην επιστολή τους. 

 
Οι πληροφορίες προέρχονται από,  Οδήγηση μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο-πληροφορίες για τους ασθενείς και τις 
οικογένειές τους  (© 2011) με άδεια από Hamilton Health Sciences, Hamilton ON Canada 
 
Αυτό το ενημερώτικο έντυπο αναπτύχθηκε από το Southwestern Ontario Occupational Therapy Stroke Network.  Ερωτήσεις 
μπορούν να γίνουν στο  swosn@lhsc.on.ca                                                                                                                  ( Δεκεμβρίου 2018 )  
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