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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 10 Φεβρουαρίου 2021               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
& ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Βαθμός Προτ/τας: 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ30/Δ7β/BREXIT/36957
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληρ/ρίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 156 69  Παπάγου
: Δ. Δημοσθενιάδου
: 213 130 8883, 210 650 8883
: 210 650 8518
:d.dimostheniadou@yme.gov.gr

 
ΠΡΟΣ:

  

ΚΟΙΝ:

Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων Ελλάδας 
[ΣΤΕΕΑΕ], steea@steea.gr 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Τουρισμού, 
mailbox@mintour.gr 

2. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
- Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού

- Γεν. Δ/ντή Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με αναγνώριση αδειών οδήγησης Ηνωμένου Βασιλείου 
(ΗΒ), Γιβραλτάρ και εξαρτώμενα εδάφη του βρετανικού  στέμματος

ΣΧΕΤ.: α.  Η από 17.12.2020 επιστολή σας
β. Η εγκύκλιος με αριθ. Δ30/Α3/145100/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ω3ΟΧ465ΧΘΞ-Η11) του 

Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ

Σε απάντηση του (α) σχετικού που αφορά στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι 

έχει εκδοθεί η εγκύκλιος Δ30/Α3/145100/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ω3ΟΧ465ΧΘΞ-Η11) του Υφυπουργού 

ΥΠΟΜΕ (β. σχετικό) με την οποία διευκρινίζεται ότι αναγνωρίζονται στην ελληνική επικράτεια 

άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο (Μεγάλη Βρετανία και Β. Ιρλανδία), 

καθώς και από το Γιβραλτάρ και τα εξαρτώμενα εδάφη του βρετανικού  στέμματος (Γκέρνσεϊ και 

Τζέρσεϋ) που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης1 για την Οδική Ασφάλεια 

(1968), εφόσον οι κάτοχοι τους δεν έχουν τη συνήθη τους διαμονή στην Ελλάδα.

1 Στις 26 Φεβρουαρίου 2019 η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα ότι η επικύρωσή της από τη Σύμβαση θα 
επεκταθεί στα εδάφη του Γιβραλτάρ, του Γκέρνσεϊ και του Τζέρσεϋ, ως εξής: 

“… Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 
επιθυμεί να επεκταθεί η επικύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για τα ακόλουθα εδάφη:

Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϊ, Τζέρσεϋ
για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το Ηνωμένο Βασίλειο, ...”

Η κυβέρνηση του ΗΒ θεωρεί ότι η επέκταση της Σύμβασης στα παραπάνω εδάφη υφίσταται 30 μέρες 
μετά την παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης. (βλέπε σημείο 16 στην ιστοσελίδα: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-
19&chapter=11&Temp=mtdsg3&lang=en) 
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Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το εδάφ. δ, παρ. 3, άρθρο 94 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει, δεν απαγορεύεται η οδήγηση στην 

ελληνική επικράτεια σε όσους έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία που 

προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης και είναι:

«κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες 

που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα.»

Επομένως, από τα ανωτέρω προκύπτει η δυνατότητα οδήγησης στην ελληνική επικράτεια με 

την χρήση εθνικής άδειας οδήγησης, εφόσον οι κάτοχοι δεν έχουν τη συνήθη τους διαμονή στην 

Ελλάδα, του ΗΒ, του Γιβραλτάρ, του Γκέρνσεϊ και Τζέρσεϋ  (ή διεθνούς) υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση της Βιέννης όπως έχει κυρωθεί με τον ν. 4266/2014 

(Α΄135), καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνηση.

  

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Ε. ΠΑΡΙΣΗΣ

Συνημμένα ηλεκτρονικά:
Τα (β) και (γ) σχετικά
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