
Στο σχέδιο νόμου γιά τη κύρωση τής Συμφωνίας για την 
αμοιβαία άναγνώριση των άδειων οδήγησης αυτοκινήτων 
καί ιχοτοσυκλεττών πού έχει συναφθεΐ μεταξύ τής 'Ελ
λάδας καί τής Ελβετίας μέ την άνταλλαγή στήν Αθήνα 
των άπό 17.6.1980/3.7.1980 ρηματικών διακοινώσεων.

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων
Το θέμα τής σύναψης συμφωνίας για την αμοιβαία 

άναγνώριση άδειων οδήγησης αυτοκινήτων μεταξύ Ελλάδας 
καί Ελβετίας τέθηκε για πρώτη φορά τό έτος 1973 άπό 
την Ελβετική πλευρά. Μέ βάση τό σχέδιο, πού ύποβλή- 
θηκε άπό τούς Ελβετούς έγινε άνταλλαγή άπόψεων μέ 
αλληλογραφία μέσω τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών και οι 
δύο πλευρές κατάληξαν στό προτεινόμενο γιά νομοθετική 
κύρωση, σχέδιο συμφωνίας, μέ άνταλλαγή ρηματικών δια- 
κοινώσεων, διά τής διπλωματικής όδοϋ.

Μέ τή συμφωνία, πού προωθείται γιά νομοθετική κύ
ρωση, αναγνωρίζεται άμοιβαία ή ισχύς τών εθνικών ά- 
δειών οδήγησης, πού έχουν έκδοθεΐ άπό τις αρχές τών 
δύο χωρών, Αύτή ή άμοιβαία άναγνώριση σημαίνει :

α) ’Αμοιβαία άναγνώριση τής άδειας χωρίς περιορισμό, 
γιά ένα χρόνο άπό τήν είσοδο τοϋ κατόχου της, στό έδαφος 
τοϋ άλλου κράτους. Δηλαδή ό Έλληνας οδηγός, δταν εισέρ
χεται στό Ελβετικό έδαφος καί άντίστροφα ό Ελβετός 
στό Ελληνικό δικαιούνται,' χωρίς καμμία άλλη διαδικασία 
να όδηγοϋν αύτοκίνητα τών κατηγοριών, γιά τά όποια 
ισχύει ή άδειά τους γιά ένα χρόνο άπό τήν είσοδό τους στή 
χώρα πού τούς φιλοξενεί. - '

β) ’Αμοιβαία άναγνώριση τής άδειας μέ ορισμένους πε
ριορισμούς μετά άπό παραμονή τοϋ όδηγοϋ έπί ένα (1 ) 
χρόνο στή χώρα, πού τόν φιλοξενεί. ' ;, · ·' - " " λ

.... Στή δεύτερη περίπτωση παρέχεται ή εύχέρεια στόν ο
δηγό νά ζητήσει άπό τή χώρα, πού τόν φιλοξενεί τήν έκ- 

•δοση άδειας οδήγησης άντίστοιχης κατηγορίας πρός τήν 
κατεχόμενη εθνική μέ τήν προϋπόθεση, όπως προαναφέρ- 
θηκε, τής παραμονής του έπί ένα χρόνο (στήν Ελλάδα 
γιά τόν Ελβετό καί στήν Ελβετία γιά τόν Έλληνα) χωρίς 
συνεχή διακοπή τριών (3) μηνών τουλάχιστο, χωρίς νά 
ύποβληθεϊ σ’ έξετάσεις.

Σημειώνεται, οτι βάσει τής διάταξης τοϋ άρθρου 5 τοϋ 
Β.Δ. 282/1973 «περί κωδικοποιήσεως εις ένιαΐον κείμενον 
τών διατάξεων τών ν.δ/των 765/70 καί 1202/78 «περί 
έκπαιδεύσεως καί έξετάσεως υποψηφίων οδηγών αύτοκι- 
νήτων» οί κάτοχοι ξένων άδειων άδιακρίτως (έπομένως 
καί οί κάτοχοι Ελβετικής άδειας) μποροϋν ν’ άπαιτήσουν 
άντίστοιχη μέ τήν κατεχόμενη άπ’ αύτούς άδεια οδήγησης 
χωρίς θεωρητική καί πρακτική έξέταση.

Συνεπώς μέ τήν παροϋσα συμφωνία άποκτοϋν καί οί 
Έλληνες, έστω καί μέ τούς περιορισμούς πού προαναφέρ
θηκαν, τό δικαίωμα άπόκτησης Ελβετικής άδειας οδήγησης 
βάσει τής κατεχόμενης ελληνικής χωρίς νά υποβληθεί σ’ 
έξετάσεις στήν Ελβετία. .. ., . .

’Από τά παραπάνω προκύπτει μ’ εύχέρεια ή ύπαρξη 
σκοπιμότητος γιά τήν άμοιβαία άναγνώριση τών άδειών 
οδήγησης αύτοκινήτων καί μοτοσυκλεττών μεταξύ Ελλάδας 
καί Ελβετίας γιά τό λόγο δέ αύτό τίθεται υπόψη τής 
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας, γιά νά ψηφισθεΐ αύτό τό σχέ
διο Νόμου μέ τό όποιο κυρώνεται ή -Συμφωνία.

’Αθήνα, 15 ’Οκτωβρίου 1982

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οί Υπουργοί
Εξωτερικών Συγκοινωνιών

(υπογραφή) (υπογραφή )

Κύρωση τής Συμφωνίας γιά τήν άμοιβαία άναγ/ώριση^τώ 
άδειών οδήγησης αύτοκινήτων καί μοτοσυκλεττών Με
ταξύ τής Ελλάδας καί τής Ελβετίας.

Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 2<c 

παρ. 1 τοϋ Συντάγματος ή Συμφωνία, γιά τήν άμοιβαί.-. 
άναγνώριση τών άδειών οδήγησης αυτοκινήτων καί μοτο
συκλεττών πού έχει συναφθεΐ μεταξύ τής Ελλάδας κα. 
τής Ελβετίας μέ τήν άνταλλαγή στήν ’Αθήνα τών άπό 
17.6.1980/3.7.1980 ρηματικών διακοινώσεων, τών όποίω· 
τό κείμενο σέ πρωτότυπο στή Γαλλική γλώσσα καί σέ 
μετάφραση στήν Ελληνική έχει ώς εξής :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

AMBASSADE DE SUISSE
No 89/571.54

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments 
au Ministère des affaires étrangères et, aux fins de 
faciliter la circulation routière aux titulaires de permis 
de conduire suisses et liechtensteinois sur le terri
toire de la République hellénique et aux titulaires de 
permis de conduire grecs sur le territoire de la Confé
dération suisse et de la Principauté du Liechtenstein, 
a Γ honneur de proposer la conclusion d’un accord 
entre la Suisse et la Grèce en ces termes

«La Suisse et la Grèce reconnaissent réciproquement 
les permis de conduire nationaux valables, délivrés 
par les autorités des deux pays.

Le titulaire d’un permis de conduire délivré par 
l’un des Etats contractants est autorisé à conduire 
pendant un an dès son entrée sur le territoire de P 
autre Etat des voitures automobiles et motocyclettes 
des catégories pour lesquelles son permis est valable.

Après un séjour d’une année dans l’autre Etat, 
sans interruption d’au moins trois mois consécutifs, 
le titulaire d’un permis de conduire délivré par Γ 
un des Etats obtiendra un permis correspondant de 
l’autre Etat, sans avoir à subir un examen. Celui-ci 
peut néanmoins être exigé si le titulaire du permis 
a été puni pour avoir compromis la sécurité de la 
route en violant les règles de la circulation.

Les deux Etats contractants se feront panvenir, 
au moins 30 jours avant Γ entrée en vigueur de pré
sent accord, cinq modèles de leurs permis de conduire 
nationaux.

En raison d’un mandat spécial du Gouvernement 
de la Principauté du Liechtenstein, le présent accord 
est également applicable à cette Principauté.

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 
1980 et peut être dénoncé à tout moment par l’un 
des deux Gouvernements, moyennant un préavis de 
trois mois». _·

Si le Gouvernement hellénique est d’accord sur ce 
qui précède, l’Ambassade suggère que la présente 
Note et la réponse que le Ministère voudra bien lui 
faire parvenir soient considérées comme un accord 
conclu entre les deux Gouvernements.

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour 
renouveler au Ministère des affaires étrangères l’assu
rance de sa haute considération.

Au Ministère des affaires étrangères 
Athènes

Athènes le 17 Juin 19S0


