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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα της ΟΦΑΕ – 6μηνη η βίζα 

των Ελλήνων μεταφορέων προς την Τουρκία  

Ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα της ΟΦΑΕ που αφορά την έκδοση βίζας 

των Ελλήνων μεταφορέων για την Τουρκία. Έτσι σύμφωνα με απόφαση 

της τουρκικής κυβέρνησης, οι Έλληνες μεταφορείς στο εξής θα λαμβάνουν 

βίζα 6μηνης διάρκειας, από 3μηνης που ίσχυε έως σήμερα, χωρίς επιπλέον 

κόστος.  

Η θετική αυτή εξέλιξη, ήταν αποτέλεσμα αλλεπάλληλων επαφών που είχε 

η ΟΦΑΕ τα τελευταία χρόνια. Το σχετικό αίτημα είχε τεθεί προ πολλού και 

κατ΄ επανάληψη υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ πρόσφατα 

υπήρξαν για τον σκοπό αυτό συναντήσεις στις Βρυξέλλες με τους Έλληνες 

ευρωβουλευτές, οι οποίοι και υποσχέθηκαν ότι θα ασκήσουν όλη τους την 

επιρροή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν προκειμένου να 

ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα της ΟΦΑΕ.  

Παράλληλα υπήρχε ανοικτή γραμμή ανάμεσα στην ΟΦΑΕ και την 

αντίστοιχη Ομοσπονδία των Τούρκων μεταφορέων. Οι Τούρκοι μάλιστα 

συνάδελφοι υποσχέθηκαν ότι θα μεταφέρουν τον σχετικό αίτημα προς την 

κυβέρνησή τους και θα το ενισχύσουν στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.  

Η μέχρι πρότινος κατάσταση αύξανε την ανισότητα μεταξύ Ελλήνων και 

Τούρκων οδηγών φορτηγών δημοσίας χρήσεως στις σχετικές διελεύσεις 

και μεταφορές. 

Οι μεν Τούρκοι οδηγοί εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος έχοντας πάντοτε 

προξενική θεώρηση (βίζα) διαρκείας μέχρι και ενός έτους, οι δε Έλληνες 

οδηγοί για να εισέλθουν στο τουρκικό έδαφος λαμβάνουν προξενική 

θεώρηση (βίζα) διαρκείας τριών μηνών κατ’ ανώτατο όριο. 

Η παραπάνω πρακτική δημιουργούσε όπως είναι αυτονόητο άνισους 

κανόνες ανταγωνισμού και είχε ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

εκτέλεση του έργου των Ελλήνων οδηγών προς την Τουρκία ή τη διέλευσή 

τους από το τουρκικό έδαφος, αφού απαιτούταν τουλάχιστον τετραπλάσιος 

χρόνος και κόπος για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, 

απώλεια εργασίμων ημερών, οικονομικό κόστος, καθυστέρηση εκτέλεσης 

δρομολογίων και εν τέλει αδυναμία ανάληψης μεταφορικού έργου προς 

την Τουρκία ή μέσω της Τουρκίας, αφού ανά πολύ μικρά χρονικά 

διαστήματα παρεμβάλλεται διαρκώς η ανάγκη έκδοσης νέας προξενικής 

θεώρησης.  
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