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ΠΡΟΣ:

   

 
Πίνακα Αποδεκτών 

 
 

ΘΕΜΑ: Ισχύς αδειών οδήγησης στην Ελλάδα. 

ΣΧΕΤ.: α) Τα άρθρα 94 και 95 του ν.2696/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας» όπως ισχύει 
β) Το  άρθρο 31 του ν.4530/2018 (Α΄59) «Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και 
άλλες διατάξεις» 
γ) Ο ν.4266/2014 (Α΄135) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα)της Σύµβασης για 
την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη 
Σύµβαση…σε ενιαίο κείµενο» 

 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και επειδή η υπηρεσία µας γίνεται αποδέκτης πολλών 

γραπτών και προφορικών ερωτηµάτων σχετικά µε το δικαίωµα οδήγησης οχηµάτων στη χώρα 

µας, διευκρινίζουµε τα εξής: 

 

Α. ∆ικαίωµα οδήγησης στην Ελλάδα, ανά κατηγορία ελληνικής άδειας οδήγησης  

Στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος που επισυνάπτεται αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώµατα 

οδήγησης στην Ελλάδα µε ελληνική άδεια οδήγησης και ανά κατηγορία αυτής, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει. 

 

Β. ∆ικαίωµα οδήγησης στην Ελλάδα από πολίτες που δεν κατέχουν ελληνική άδεια 

οδήγησης 

 

1. ∆ικαίωµα οδήγησης µε εθνική άδεια οδήγησης έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας 

οδήγησης που έχει εκδοθεί από: 
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α) Κράτος-µέλος της Ε.Ε. και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, που αναφέρονται 

στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος που επισυνάπτεται. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

(άρθρο 2 και 6 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ όπως ισχύει, καθώς και την Απόφαση (ΕΕ) 2016/1945 

της Επιτροπής για την ισοδυναµία µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης), οι άδειες που 

χορηγούνται για οποιαδήποτε κατηγορία ισχύουν και για οχήµατα της κατηγορίας ΑΜ 

(µοτοποδήλατα και ελαφρά δίκυκλα και τετράκυκλα, όπως ορίζονται από τον Κανονισµό 

168/2013/ΕΕ). 

 

β) Την Ελβετία, ισχύουν ως έχουν επί του ελληνικού εδάφους επί 12 µήνες από την είσοδο  

του κατόχου της στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1333/1983 (Α΄31)  µε τον 

οποίο κυρώθηκε Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτων και 

µοτοσικλετών µεταξύ της Ελλάδας και της Ελβετίας. 

 

γ) Συµβαλλόµενο κράτος στη Σύµβαση της Βιέννης εφόσον οι κάτοχοι δεν έχουν την 

κανονική τους διαµονή στην Ελλάδα και είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος 

6 «Εθνική Άδεια Οδήγησης» του (γ) σχετικού. Κατά την έκδοση της παρούσας τα 

συµβαλλόµενα κράτη αναφέρονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος που επισυνάπτεται. 

Επισηµαίνεται ότι ο επικαιροποιηµένος πίνακας (σε πραγµατικό χρόνο) µε τα κράτη που έχουν 

προσχωρήσει στη Σύµβαση της Βιέννης µπορεί να αναζητείται στην επίσηµη ιστοσελίδα του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11&Temp=mtdsg3&lang=en. 

 

δ) Τα µέλη διπλωµατικών αποστολών και προξενικών αρχών, καθώς και τα µέλη ∆ιεθνών 

Οργανισµών και Γραφείων ∆ιεθνών Οργανισµών στην Ελλάδα ως και τα µέλη των οικογενειών 

τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, που είναι κάτοχοι ∆ελτίου Ταυτότητας 

εκδοθέντος από τη ∆ιεύθυνση Εθιµοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν 

ισχύουσα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από 

βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωµα οδήγησης οχήµατος βάσει των κατηγοριών που 

κατέχουν, επίσηµα µεταφρασµένης. 

 

2. ∆ικαίωµα οδήγησης στην Ελλάδα µε διεθνή άδεια οδήγησης έχουν οι κάτοχοι 

ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της 

Ελλάδος και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική τους διαµονή στην Ελλάδα. Προκειµένου η 
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διεθνής άδεια οδήγησης να έχει ισχύ θα πρέπει να συνοδεύεται από την ισχύουσα εθνική άδεια 

οδήγησης του κατόχου της. 

 

Συνηµµένα 
Παράρτηµα (σελ. 3) 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Α. ΒΟΥΡ∆ΑΣ 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Για τη ∆ιεύθυνση 
 

          
Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ 

 
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
Για ενέργεια 
α) Υπουργείο Εσωτερικών 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
Κλάδος Τάξης 
∆ιεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης 
Π. Κανελλοπούλου 4 
10177 ΑΘΗΝΑ  
β) Υπουργείο Τουρισµού 
Λεωφόρος Αµαλίας 12 
105 57 ΑΘΗΝΑ 
γ) Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Ακτή Βασιλειάδη 
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 
Για κοινοποίηση 
α) Πολ. Γραφείο Υπουργού 
β) Πολ. Γραφείο Υφυπουργού  
 
 
Εσωτερική διανοµή 
α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 
β) Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας 
γ) ∆ΟΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ1 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Α∆ΕΙΑΣ 

Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΜ 16 

Μοτοποδήλατο δίκυκλο µέγιστης ταχύτητας 45 
km/h και κυλινδρισµού έως 50 cm³ ή µε µέγιστη 
καθαρή ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα 

  

Μοτοποδήλατο τρίκυκλο µέγιστης ταχύτητας 45 
km/h και κυλινδρισµού έως 50 cm³, αν είναι 
επιβαλλόµενης ανάφλεξης (σπινθήρας) ή µε 
µέγιστη καθαρή ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό 
κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης 

  

Ελαφρό τετράκυκλο µέγιστης ταχύτητας 45 km/h, 
µάζας κενού οχήµατος έως 350 kg µη 
συµπεριλαµβανοµένης της µάζας των 
συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχηµάτων και 
κυλινδρισµού έως 50 cm³, αν είναι επιβαλλόµενης 
ανάφλεξης (σπινθήρας) ή µε µέγιστη καθαρή ισχύ 
έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα 
εσωτερικής καύσης 

  

Α1 18 

Μοτοσικλέτα κυλινδρισµού έως 125 cm³, µε ισχύ 
έως 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος µικρότερο 
από 0,1 kW/kg 

  

Μηχανοκίνητο τρίκυκλο µε ισχύ έως 15 kW 
Οδηγείται µε κατηγορία Β, εφόσον έχει 
χορηγηθεί έως 18-1-2013 

Α2 20 
Μοτοσικλέτα µε ισχύ έως 35 kW και λόγο ισχύος 
προς βάρος µικρότερο από 0,2 kW/kg 

  

Α 

24 ή 22 
εφόσον 
κατέχει 2 έτη 
την 
Κατηγορία Α2 

Οποιαδήποτε µοτοσικλέτα   

Μηχανοκίνητο τρίκυκλο µε ισχύ άνω των 15 kW 
Οδηγείται µε κατηγορία Β, εφόσον έχει 
χορηγηθεί έως 18-1-2013 

Β1 18 

Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, 
µάζας κενού οχήµατος έως 400 kg (ή 550 kg στη 
περίπτωση οχήµατος για τη µεταφορά 
εµπορευµάτων) µη συµπεριλαµβανοµένης της 
µάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών 
οχηµάτων και του οποίου η µέγιστη ισχύς του 
κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW 

Η κατηγορία Β1 δεν χορηγείται στην Ελλάδα, 
καταχωρείται στο έντυπο της ελληνικής 
άδειας οδήγησης µόνο σε περίπτωση 
ανταλλαγής 

Β 18 

Αυτοκίνητο µάζας έως 3.500 kg και έως 8 θέσεων 
εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασµός του, 
µε ρυµουλκούµενο µάζας έως 750 kg 

  

Συνδυασµός αυτοκινήτου κατηγορίας Β µε 
ρυµουλκούµενο µάζας που υπερβαίνει τα 750 kg 
και υπό την προϋπόθεση ότι η µάζα του 
συνδυασµού αυτού δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg 

Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, 
µάζας κενού οχήµατος έως 400 kg (ή 550 kg στη 
περίπτωση οχήµατος για τη µεταφορά 
εµπορευµάτων) µη συµπεριλαµβανοµένης της 
µάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών 
οχηµάτων και του οποίου η µέγιστη ισχύς του 
κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW 

Β96 18 
Συνδυασµός αυτοκίνητου κατηγορίας Β µε 
ρυµουλκούµενο µάζας που υπερβαίνει τα 750 kg 

  

ΑΔΑ: 6ΡΥΨ465ΧΘΞ-ΤΙ7



 5

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Α∆ΕΙΑΣ 

Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

και υπό την προϋπόθεση ότι η µάζα του 
συνδυασµού αυτού κυµαίνεται από τα 3.500 kg 
έως τα 4.250 kg 

ΒΕ 18 
Συνδυασµός αυτοκινήτου κατηγορίας Β µε 
ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο µάζας έως τα 
3.500 kg 

  

C1 18 

Αυτοκίνητο µεταφοράς εµπορευµάτων (Φορτηγό) 
µάζας από 3.500 kg έως 7.500 kg και έως 8 θέσεων 
εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασµός του, 
µε ρυµουλκούµενο µάζας έως 750 kg 

  

C1E 18 

Συνδυασµός αυτοκινήτου κατηγορίας C1 µε 
ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο µάζας που 
υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι, 
η µάζα του συνδυασµού αυτού δεν υπερβαίνει τα 
12.000 kg 

  

Συνδυασµός αυτοκινήτου κατηγορίας Β µε 
ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο µάζας που 
υπερβαίνει τα 3.500 kg και υπό την προϋπόθεση 
ότι, η µάζα του συνδυασµού αυτού δεν υπερβαίνει 
τα 12.000 kg 

  

C 

21 Αυτοκίνητο µεταφοράς εµπορευµάτων (Φορτηγό) 
µάζας από 3.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του 
οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασµός του, µε 
ρυµουλκούµενο µάζας έως 750 kg 

  

ή 18 µε ΠΕΙ 
(Κωδικός 95) 

  

CE 

21 Συνδυασµός αυτοκινήτου κατηγορίας C µε 
ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο µάζας που 
υπερβαίνει τα 750 kg 

  

ή 18 µε ΠΕΙ 
(Κωδικός 95) 

  

D1 21 

Αυτοκίνητο µεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) έως 
16 θέσεων εκτός του οδηγού και µέγιστου µήκους 
8 m. Επιτρέπεται ο συνδυασµός του, µε 
ρυµουλκούµενο µάζας έως 750 kg 

  

D1E 21 
Συνδυασµός αυτοκινήτου κατηγορίας D1 µε 
ρυµουλκούµενο µάζας που υπερβαίνει τα 750 kg 

  

D 

24 Αυτοκίνητο µεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) άνω 
των 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο 
συνδυασµός του, µε ρυµουλκούµενο µάζας έως 
750 kg 

  

ή 21 µε ΠΕΙ 
(Κωδικός 95) 

  

DE 

24 
Συνδυασµός αυτοκινήτου κατηγορίας D µε 
ρυµουλκούµενο µάζας που υπερβαίνει τα 750 kg 

  

ή 21 µε ΠΕΙ 
(Κωδικός 95) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Κράτη µέλη της Ε.Ε. και 
της Ε.Ζ.Ε.Σ.  

Συµβαλλόµενα κράτη στη Σύµβαση της Βιέννης (πλην της Ε.Ε. και 
της Ε.Ζ.Ε.Σ.) (29/5/2018) 

1 Αυστρία  1 Αγία Έδρα 31 Κένυα 

2 Βέλγιο  2 Αζερµπαϊτζάν 32 Κιργιζιστάν 

3 Βουλγαρία  3 Ακτή του Ελεφαντοστού 33 Άγιος Μαρίνος 

4 Γαλλία  4 Αλβανία 34 Μαρόκο 

5 Γερµανία  5 Αρµενία 35 Μαυροβούνιο 

6 ∆ανία  6 Βενεζουέλα (Βολιβαρική ∆ηµοκρατία) 36 Μεξικό 

7 Ελβετία  7 Βιετνάµ 37 Μογγολία 

8 Ελλάδα  8 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 38 Μονακό 

9 Εσθονία  9 Βραζιλία 39 Μπαχάµες 

10 Ηνωµένο Βασίλειο  10 Γεωργία 40 Μπαχρέιν 

11 Ιρλανδία  11 Κούβα 41 Νίγηρας 

12 Ισλανδία  12 Κόστα Ρίκα 42 Νότια Αφρική 

13 Ισπανία  13 Γκάνα 43 Ουζµπεκιστάν 

14 Ιταλία  14 Γουιάνα 44 Ουκρανία 

15 Κροατία  15 ∆ηµοκρατία της Κορέας 45 Ουρουγουάη 

16 Κύπρος  16 Κουβέιτ 46 Πακιστάν 

17 Λετονία  17 ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας 47 Περού 

18 Λιθουανία  18 Εκουαδόρ 48 ΠΓ∆Μ 

19 Λιχτενστάιν  19 Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό 49 Ρωσική Οµοσπονδία 

20 Λουξεµβούργο  20 Ζιµπάµπουε 50 Σαουδική Αραβία 

21 Μάλτα  21 Λευκορωσία 51 Σενεγάλη 

22 Νορβηγία  22 Λιβερία 52 Σερβία 

23 Ολλανδία  23 ∆ηµοκρατία Κεντρικής Αφρικής 53 Σεϋχέλλες 

24 Ουγγαρία  24 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 54 Ταϊλάνδη 

25 Πολωνία  25 Ινδονησία 55 Τατζικιστάν 

26 Πορτογαλία  26 Ιράκ 56 Τουρκία 

27 Ρουµανία  27 Ιράν (Ισλαµική ∆ηµοκρατία) 57 Τουρκµενιστάν 

28 Σλοβακία  28 Ισραήλ 58 Τυνησία 

29 Σλοβενία  29 Καζακστάν 59 Φιλιππίνες 

30 Σουηδία  30 Κατάρ 60 Χιλή 

31 Τσεχία      

32 Φινλανδία      
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