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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΠΡΟΣ:    Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών  
  Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών - ΟΦΑΕ 
  Υπόψιν κας Ηρούς Δουμάνη, Γενικής Διευθύντριας  

  Tηλ. : + 30 210 2019760 , Fax : +30 210 2284368 

   Ηλεκτρ. Ταχ. : info.doumani@ofae.gr,  

  Ιστοσελίδα : www.ofae.gr  

  Πατησίων 351, 111 44, ΑΘΗΝΑ 

  
ΚΟΙΝ.:  Υπουργείο Εξωτερικών 

-Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
-Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού 
-Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Διπλωματικά Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας  
-κ.κ. Α΄, Β΄ και Γ΄ Γεν. Διευθυντές 
- Α13, Β4, Β8 και Γ1 Διευθύνσεις 

 
Ε.Δ.: Υπ’ όψιν κου Πρέσβεως 
 
ΘΕΜΑ: Σύστημα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Ουγγαρίας, BIREG. 
ΣΧΕΤ: Επιστολή σας με σημερινή ημερομηνία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και κατόπιν επαφών μας με εδώ αρμόδιες Αρχές, σας πληροφορούμε 
ότι από 1ης Ιανουαρίου 2021, το Υπουργείο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, κατόπιν σχετικών προτάσεων  
φορέων επαγγελματιών αυτοκινητιστών, έθεσε σε λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης άδειας 
(Advance Electronic Authorization Registration -BIREG), βάσει της Κυβερνητικής Απόφασης 722/2020 
(ΧΙΙ. 31). Η σχετική νομοθεσία είναι δημοσιευμένη στο υπ’ αριθμ. 298/31.12.2020 Φύλλο της Εφημερίδας 
Κυβερνήσεως 

Το σύστημα BIREG επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των μεταφορών με άδεια CEMT. 
Απαιτείται η εγγραφή στο σύστημα, όλων των μεταφορέων (αφορά οχήματα που καταφθάνουν από τρίτες 
χώρες, τους μεταφορείς των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και τρίτους μεταφορείς που διαθέτουν άδεια 
CEMT), συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών της ΕΕ που λειτουργούν με κοινοτική άδεια. Το σύστημα 
εφαρμόζεται σε φορτηγά με μικτό βάρος οχήματος άνω των 3,5 τόνων, που εκτελούν διεθνή οδική 
εμπορευματική μεταφορά έναντι αμοιβής, φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος φορτίου άνω των 7,5 
τόνων για διεθνείς οδικές μεταφορές με δικά τους έξοδα, καθώς και για εσωτερικές μεταφορές, εντός 
Ουγγρικής επικράτειας (cabotage).  

 
 

 
 
 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 
   Βουδαπέστη, 28  Ιανουαρίου 2021 

ΑΠΦ: 2760/0043  Τηλ.: 
FAX:    
E-mail: 

+36 1 4132612, +36 1 4132613  
+36 1 3217403  
ecocom-budapest@mfa.gr  

 

mailto:info.doumani@ofae.gr
http://www.ofae.gr/
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Αποτελεί ευθύνη του χειριστή (operator) ή του μεταφορέα, να προβεί στην εγγραφή των απαραίτητων 
στοιχείων στο σύστημα BIREG. Από  1ης Ιανουαρίου 2021, είναι υπεύθυνοι για την εγκυρότητα των στοιχείων 
που καταγράφουν στο σύστημα, ενώ από 1ης Ιουλίου 2021, θα οφείλουν να καταγράφουν και στοιχεία που 
σχετίζονται με τη μεταφορά.  

Οι Αρχές, έως τα τέλη Ιανουαρίου 2021, θα διενεργούν ελέγχους, θα προειδοποιούν και θα 
ενημερώνουν για το νέο σύστημα, χωρίς επιβολή προστίμων (περιόδος χάριτος). Κατά τον έλεγχο, θα 
εξετάζεται η επάρκεια, η ακρίβεια και η πληρότητα των καταχωρημένων στοιχείων. 
Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, από  1ης Φεβρουαρίου 2021, η μη χρήση του BIREG αντιμετωπίζεται με 
τον ίδιο τρόπο όπως και η περίπτωση «μη εξουσιοδοτημένης μεταφοράς», συνεπώς, θα επιβάλλονται 
κυρώσεις και πρόστιμα. Το ποσό του προστίμου σε περίπτωση μη εγγραφής στο BIREG είναι 800.000 HUF 
(€2.238). 
Η εγγραφή στο σύστημα, θα πρέπει να γίνει στους ακόλουθους ιστότοπους:  
https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login 
https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/register 
 
Η ανωτέρω σχετική νομοθεσία, τροποποιήθηκε με την από 27/1/2021 νέα Κυβερνητική Απόφαση 
(18/2021. Ι.27), η οποία καταχωρήθηκε αυθημερόν στο υπ’ αριθμόν 12 Φύλλο της Εφημερίδας 
Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την  τροποποίηση, από 4 Φεβρουαρίου 2021 θα εξαιρούνται από την 
υποχρεωτική εγγραφή στο σύστημα BIREG, όσοι διενεργούν μεταφορές με κοινοτική άδεια. 
Επισημαίνουμε, ότι μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, ισχύει η υποχρεωτική εγγραφή στο 
σύστημα BIREG. Επισυνάπτουμε σχετική ανακοίνωση στην αγγλική.  

 
  

 Ο Προϊστάμενος 
 
 
 

Γεώργιος Επ. Τοσούνης 
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄ 

Συν.: 3 σελ  

https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login
https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/register

