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Θέμα: BREXIT - Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-ΗΒ - Θέματα οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών  

  
1. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) 
κατέληξαν στις 24 Δεκεμβρίου 2020 στην Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ, που 
ισχύει προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021. Το κείμενο της συμφωνίας είναι διαθέσιμο για 
ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L 444/14 της 31-12-2-20) και στον σύνδεσμο  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN   
Η Συμφωνία ρυθμίζει θέματα οδικών εμπορευματικών μεταφορών στα άρθρα 416 - 429 (ROAD.1 
έως ROAD.14). Τα κύρια σημεία των ρυθμίσεων είναι τα εξής: 
 
2. Μεταφορείς εγκατεστημένοι στην ΕΕ. Από την 1-1-2021, οι οδικοί μεταφορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην ΕΕ και διαθέτουν την κοινοτική άδεια του κανονισμού 1072/2009 
πραγματοποιούν:  

α) Εμπορευματικές μεταφορές από το έδαφος της ΕΕ προς το έδαφος του ΗΒ (Αγγλία, 
Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία) και αντίστροφα, με ή χωρίς διέλευση από το έδαφος τρίτης 
χώρας, χωρίς καθεστώς ποσοστώσεων και αδειών διέλευσης. Το κράτος μέλος εγκατάστασης 
του μεταφορέα και το κράτος μέλος φόρτωσης/εκφόρτωσης μπορούν να είναι διαφορετικά, 
και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια ΕΔΥΜ και αρκεί η κοινοτική άδεια. 
Παραδείγματα επιτρεπόμενων μεταφορών: 
- Ελληνικό όχημα παραλαμβάνει φορτίο από την Ιταλία με προορισμό το ΗΒ 
- Βουλγάρικο όχημα παραλαμβάνει φορτίο από Ελλάδα με προορισμό το ΗΒ και 

αντίστροφα 
β) Διελεύσεις (transit) από το έδαφος του ΗΒ, χωρίς καθεστώς ποσοστώσεων και αδειών 
διέλευσης 
γ) Ενδομεταφορές: μέχρι δύο μεταφορές με σημείο φόρτωσης και εκφόρτωσης εντός του 
εδάφους ΗΒ, εφ’ όσον οι ενδομεταφορές ακολουθούν μια μεταφορά από την ΕΕ προς το ΗΒ 
και πραγματοποιούνται εντός 7 ημερών από την εκφόρτωση στο ΗΒ. 

Το γνήσιο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας του κανονισμού 1072/2009 πρέπει να βρίσκεται επί 
του οχήματος και να επιδεικνύεται στα αρμόδια όργανα ελέγχου.  
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3. Μεταφορείς εγκατεστημένοι στο ΗΒ: Από την 1-1-2021 οι οδικοί μεταφορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στο ΗΒ μπορούν να πραγματοποιούν: 

α) Εμπορευματικές μεταφορές από το έδαφος του ΗΒ προς το έδαφος της ΕΕ και αντίστροφα, 
με ή χωρίς διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας, χωρίς ποσοστώσεις και καθεστώς αδειών 
β) Διελεύσεις (transit) από το έδαφος της ΕΕ, χωρίς ποσοστώσεις και καθεστώς αδειών  
γ) Ενδομεταφορές εντός ΕΕ:  

γα) μέχρι δύο (2) μεταφορές από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος χωρίς επιστροφή 
στο έδαφος του ΗΒ, εφ’ όσον έχει προηγηθεί ένα επιτρεπόμενο δρομολόγιο από το ΗΒ 
γβ) μία (1) μεταφορά στο έδαφος κράτους μέλους, εφ’ όσον έχει προηγηθεί δρομολόγιο από 
το ΗΒ και η ενδομεταφορά πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την εκφόρτωση της 
εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς 
Μετά από δύο μεταφορές των στοιχείων γα’ και γβ’ στο έδαφος της ΕΕ, οι οδικοί 
μεταφορείς του ΗΒ είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο ΗΒ. 

 
4. Οι μεταφορείς του ΗΒ πρέπει να διαθέτουν την ειδική άδεια που εκδίδει το ΗΒ για μεταφορές 
στην ΕΕ («UK License for the Community»). Το υπόδειγμα τη άδειας επισυνάπτεται σε 
παράρτημα. Επικυρωμένο αντίγραφο θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος και να 
επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου. Οι κοινοτικές άδειες του κανονισμού 1072/2009 που είχαν 
χορηγηθεί σε μεταφορείς του ΗΒ πριν την 31-12-2020 έχουν παύσει να ισχύουν από 1-1-2021 και 
δεν γίνονται δεκτές κατά τον έλεγχο. 
 
5. Τα ανωτέρω δικαιώματα μεταφοράς από τη Συμφωνία ΕΕ-ΗΒ αναγνωρίζονται για οχήματα 
ταξινομημένα στην  ΕΕ ή το ΗΒ ή για συνδυασμούς οχημάτων όπου το μηχανοκίνητο όχημα είναι 
ταξινομημένο στην ΕΕ ή το ΗΒ, ανεξάρτητα από τη χώρα ταξινόμησης του ρυμουλκουμένου.  
 

6. Δεν απαιτείται κοινοτική άδεια ή «Άδεια του ΗΒ για την Κοινότητα» για τις μεταφορές για ίδιο 
λογαριασμό (μεταφορές με ΦΙΧ) και ορισμένες άλλες εξαιρούμενες μεταφορές, ιδίως μεταφορές 
ταχυδρομείου ως καθολικής υπηρεσίας, μεταφορές οχημάτων που έχουν υποστεί ζημία ή βλάβη, 
μεταφορές εμπορευμάτων με οχήματα μ.β. κάτω των 3,5 τόνων κ.α. 
 
7. Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών, ταχογράφος. Οι οδηγοί που πραγματοποιούν τις  
μεταφορές που προβλέπονται από τη Συμφωνία ΕΕ-ΗΒ συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις κάρτες 
οδηγού ψηφιακού ταχογράφου που τους έχουν χορηγηθεί από την χώρα συνήθους διαμονής τους 
και εφαρμόζουν τους κανόνες της Συμφωνίας για τον χρόνο οδήγησης και εργασίας, τις περιόδους 
ανάπαυσης, τα διαλείμματα και τη χρήση των ταχογράφων, οι οποίοι επαναλαμβάνουν τις βασικές 
ρυθμίσεις των κανονισμών 561/2006 και 165/2014. 
 
Πληροφορίες για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΒ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΕ 
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_el, στην εθνική ιστοσελίδα για το Brexit 
https://brexit.gov.gr/ και ειδικά για τις μεταφορές στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας 
https://www.yme.gr/brexit. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των 
ανωτέρω.    

     Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
 

Ασπασία Γκουρβέλου 
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Πίνακας Διανομής 
 
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια 
 
1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 
- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών 
- Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία  
Με την παράκληση να ενημερωθούν και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ) αρμοδιότητάς τους 
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
- Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Διεύθυνση Όρων Εργασίας, Τμήμα Χρονικών Ορίων Εργασίας, Σταδίου 
29 Αθήνα  
- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Δραγατσανίου 8 Αθήνα 10110  
Με την παράκληση να ενημερωθούν και τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους.  
3. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
- Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Καραγιώργη Σερβίας 10 Αθήνα 
- Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων  
Υψηλάντου 15 10675 Αθήνα 
- Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 Αθήνα 11853 
Με την παράκληση να ενημερωθούν και τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους. 
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και 
Ενημέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα 10177 
Με την παράκληση να ενημερωθούν και τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς του. 
5. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων  
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς  

Mε την παράκληση να ενημερωθούν και τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς του. 
 
ΙΙ. Αποδέκτες για ενημέρωση 
1. Υπουργείο Εξωτερικών, Γ2 Διεύθυνση, Βασιλίσσης Σοφίας 1 Αθήνα 10671 
2. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΕΒΕΑ), Διεύθυνση Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, Τμήμα Εμπορίου, Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671 
3. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών 
Μεταφορών Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ). 
Πατησίων 351, 11144 Αθήνα 
4.  Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ)  
Πειραιώς  4 Αθήνα 10431 

 Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους 
 
 
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Σώμα 
Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, 
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών  
  
Παράρτημα: Υπόδειγμα άδειας «UK License for the Community». 
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·  Part B 

· Licence model for the United Kingdom 

 

    

 
UK Licence for the Community 

 

 (a) 

(Colour Pantone light blue, format DIN A4 cellulose paper 100 g/m2 or more) 

(First page of the licence) 

(Text in English or Welsh) 

UK 
 NAME OF THE UK COMPETENT AUTHORITY 

(1) 

LICENCE No: 

Or 

CERTIFIED TRUE COPY No: 

for the international carriage of goods by road for hire or reward 

 

This licence entitles(2)   

   

   

to engage in the international carriage of goods by road for hire or reward by any route, for journeys or 

parts of journeys carried out for hire or reward within the territory of a Member State as laid down in 

Regulation (EC) 1072/2009(3). 

Particular remarks: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

This licence is valid from ………………. to ……………………………………………… 

Issued in ……………………………………….. on ……………………………………………… 
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___________________________ 

(1) Competent authority for the relevant region for which the certificate is issued. 

(2) Name or business name and full address of the haulier. 

 (3) Regulation (EC) 1072/2009 as retained in UK law by section 3 of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and 

as amended by regulations made under section 8 of that Act.  
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(b) 

(Second page of the licence) 

(Text in English or Welsh) 

 

 
 

GENERAL PROVISIONS 

This licence is issued under Regulation (EC) No 1072/2009(1). 

 

It entitles the holder to engage in the international carriage of goods by road for hire or reward by any 

route for journeys or parts of journeys carried out within the territory of a Member State permitted by 

any international agreement between the United Kingdom and the European Union or a Member State. 

 

In the case of carriage from the United Kingdom to a third country or vice versa, this licence is valid for 

that part of the journey carried out within the territory of any Member State. 

 

The licence is personal to the holder and is non-transferable. 

 

It may be withdrawn by a traffic commissioner or the Department for Infrastructure (Northern Ireland), 

for example, where the holder has: 

– not complied with all the conditions for using the licence, 

– supplied incorrect information with regard to the data needed for the issue or extension of the 

licence. 

 

The original of the licence must be kept by the haulage undertaking. 

 

A certified copy of the licence must be kept in the vehicle(2). In the case of a coupled combination of 

vehicles it must accompany the motor vehicle. It covers the coupled combination of vehicles even if the 

trailer or semi-trailer is not registered or authorised to use the roads in the name of the licence holder 

or if it is registered or authorised to use the roads in another State. 

 

The licence must be presented at the request of any authorised inspecting officer. 

 
Within the territory of the United Kingdom or each Member State, the holder must comply with the 

laws, regulations and administrative provisions in force in that State, in particular with regard to 

transport and traffic. 

 
(1) Regulation (EC) 1072/2009 as retained in UK law by section 3 of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and 

as amended by regulations made under section 8 of that Act.  

(2) 'Vehicle' means a motor vehicle registered in the United Kingdom or a Member State, or a coupled combination 

of motor vehicles the motor vehicle of which at least is registered in the United Kingdom or a Member State, used 

exclusively for the carriage of goods. 
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