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 Στο πλαίσιο διασφάλισης της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων των 
άρθρων 11Α & 11Β της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) και της ίσης μεταχείρισης των 
πολιτών, με αφορμή σχετικά ερωτήματα από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αλλά 
και ενδιαφερόμενους πολίτες, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 
 Από γενικότερες διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου αναφορικά με τις άδειες οδήγησης αλλά 
και ειδικότερα, από τις Συμφωνίες μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Δημοκρατιών 
της Σερβίας και της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή των αδειών 
οδήγησης (οι οποίες κυρώθηκαν με τις διατάξεις των ν. 4644/2019 και 4657/2020 
αντιστοίχως), απορρέει ότι κρίσιμο χρονικό σημείο είναι η ημερομηνία απόκτησης της 
συνήθους διαμονής του κατόχου στην Ελλάδα.  
 Προς επίρρωση τούτου, επισημαίνονται, ενδεικτικά, οι διατάξεις του άρθρου 2 των 
Συμφωνιών, στο οποίο ορίζεται ρητώς ότι, άδεια οδήγησης εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της 
Σερβίας ή Αλβανίας αντιστοίχως, παύει να ισχύει για οδήγηση στην ελληνική επικράτεια από 
την ημερομηνία που ο κάτοχός της αποκτήσει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. 
 
 Δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες υλοποίησης των ανωτέρω Συμφωνιών καθορίστηκαν και 
γνωστοποιήθηκαν με τη δημοσίευση, αντιστοίχως, της γ’ σχετικής αποφάσεως (26 
Φεβρουαρίου 2020) και της β’ σχετικής αποφάσεως (19 Μαΐου 2020), με τις παρ. 4 & 5, 
αντιστοίχως, του άρθρου 1 της δ’ σχετικής αποφάσεως τέθηκε ως καταληκτική ημερομηνία: 

 η 26η Φεβρουαρίου 2020, για τις σερβικές άδειες. 
Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που ανανεώθηκε από τη Δημοκρατία της Σερβίας σε 
ημερομηνία μεταγενέστερη της 26ης Φεβρουαρίου 2020, εφόσον κατά την 
ημερομηνία ανανέωσης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. 

 η 19η Μαΐου 2020, για τις αλβανικές άδειες. 
Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που ανανεώθηκε από τη Δημοκρατία της Αλβανίας σε 
ημερομηνία μεταγενέστερη της 19ης Μαΐου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία 
ανανέωσης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. 
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Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)  
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--------------------------------------  
Ταχ. Δ/νση      : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Ως πίνακας αποδεκτών 
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Θέμα : Διευκρινίσεις ως προς την ανταλλαγή αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τη 

Δημοκρατία της Σερβίας ή της Αλβανίας με ελληνικές  
Σχετ. : α. Τα άρθρα 11Α & 11Β της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, 

εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και 
αυτοκινήτων» 
β. H υ.α. A3/10901/1420/2020 (Β’ 1923/19-05-2020) 
γ. Η υ.α. A3/1517/264/2020 (B’ 615/26-02-2020) 
δ. H υ.α. A3/45459/5417/2020 (Β’ 3854/10-09-2020) 
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Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω, αφορούν κατηγορίες με ημερομηνία αρχικής χορήγησης 
από τη Δημοκρατία της Σερβίας ή της Αλβανίας έως τη 2η Ιουνίου 2001, ανεξαρτήτως εάν 
κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης οι ενδιαφερόμενοι είχαν ή όχι τη συνήθη 
διαμονή στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν ανταλλάσσεται 
κατηγορία με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τη Δημοκρατία της Σερβίας ή της 
Αλβανίας μετά τη 2η Ιουνίου 2001, εφόσον κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης ο 
ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. 

  
Για λόγους ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής, από εκδόσεως της παρούσας, η 
ανωτέρω απαγόρευση ανταλλαγής εφαρμόζεται για κάθε κατηγορία που εμπεριέχεται σε 
έντυπο άδειας οδήγησης: 
 της Δημοκρατίας της Σερβίας με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου 

μεταγενέστερη της 26ης Φεβρουαρίου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία του 
σημείου 4α ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. 

 της Δημοκρατίας της Αλβανίας με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου 
μεταγενέστερη της 19ης Μαΐου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α ο 
ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. 

 
 Παρακαλείστε για την εφαρμογή των ανωτέρω. 

 
Ο Πρ/μενος 

Γενικής Δ/νσης Στρατ/κού Σχεδ/μού 
Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας 

Δημήτριος Παπαγιαννίδης  
 
Πίνακας αποδεκτών 
 
Αποδέκτες για ενέργεια 
 
 Περιφέρειες της χώρας 

Δ/νσεις & Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
 
 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Γενική Δ/νση Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών 
Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών 
Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr) 
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας) 

 
Αποδέκτες για κοινοποίηση 
 
 Υπουργείο Εξωτερικών 

Ειδική Νομική Υπηρεσία 
Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων (enyds@mfa.gr) 

 
 Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού  

▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού  
▪ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών 

▪ Πρ/μενο Γενικής Δ/νσης Στρ/κού Σχεδ/μού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας 
 

 Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σερβίας (embassy.athens@mfa.rs) 
 

 Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αλβανίας (embassy.athens@mfa.gov.al)  
 

 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (seeyme@yme.gov.gr) 
 

 Περιφέρειες της χώρας 
▪ Γραφεία Περιφερειαρχών 

▪ Πρ/μένους Γενικών Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών 
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