Ελπίηοντασ ότι κα βρείτε χριςιμεσ τισ παρακάτω πλθροφορίεσ
ασ ευχόμαςτε Κ Α Λ Ο Σ Α Ξ Ι Δ Ι
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΗΩΝΕ Ε ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΘΜΑΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Πελάτεσ που πρόκειται να ταξιδζψουν ςε Γερμανικζσ πόλεισ πρζπει να γνωρίηουν ότι, από
01.01.2008 ξεκίνθςε ςταδιακά θ εφαρμογι περιβαλλοντικϊν ηωνϊν ςτισ πόλεισ Βερολίνου, τθσ
Κολωνίασ και του Αννοβερου και κα επεκτακοφν και ςε άλλεσ πόλεισ και περιοχζσ τθσ Γερμανίασ με
ςκοπό τθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ.
Πλθροφορίεσ για τισ ιδθ υφιςτάμενεσ, αλλά και τισ προγραμματιςμζνεσ περιβαλλοντικζσ ηϊνεσ
διατίκενται ςτθν Ομοςπονδιακι Περιβαλλοντικι Τπθρεςία.
Προκειμζνου τα οχιματα να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ περιβαλλοντικζσ ηϊνεσ, πρζπει να προμθκευτοφν
τισ ειδικζσ πλακζτεσ μικροςωματιδίων διαφορετικϊν χρωμάτων, ανάλογα με τισ τιμζσ καυςαερίων
των οχθμάτων. Σο μζτρο ιςχφει για όλα τα οχιματα Ι.Χ., φορτθγά, λεωφορεία, τόςο για τουσ
τουρίςτεσ όςο και για κείνουσ που κάνουν επαγγελματικά ταξίδια.
Οι περιβαλλοντικζσ πλακζτεσ διατίκενται από τισ υπθρεςίεσ ζκδοςθσ αδειϊν και πινακίδων
κυκλοφορίασ, κακϊσ και από τα αναγνωριςμζνα ςθμεία ελζγχου καυςαερίων (δθλ. ςυνεργεία
αυτοκινιτων, πρατιρια καυςίμων με προςαρτθμζνα ςυνεργεία, κακϊσ και οργανιςμοφσ
πιςτοποίθςθσ και υπθρεςίεσ μθχανολογικοφ ελζγχου όπωσ π.χ. Dekra und TUV. Για τθν ζκδοςθ τθσ
πλακζτασ απαιτείται θ επίδειξθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ζκδοςθσ.
Οχιματα που διαςχίηουν τισ περιβαλλοντικζσ ηϊνεσ χωρίσ να ζχουν προμθκευτεί το ανάλογο ςιμα
κινδυνεφουν με πρόςτιμο.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ – ςε διάφορεσ γλϊςςεσ – ςχετικά με τθν προμικεια του ςιματοσ
διατίκενται ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ:
http:// www.bmu.de.luftreinhaltung/aktuell/doc40730.php
www.adac.de/umwelt
www.deutschland-tourism.de (Reiseplanung Reisen in Deutschland)
Home page der Deutschen Botschaft Athen: www.athen.diplo.de

2) ΕΙΔΙΚΘ ΚΑΡΣΑ ΔΙΟΔΙΩΝ - ΒΙΝΙΕΣΑ ΓΙΑ ΟΟΤ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΑΞΙΔΕΨΟΤΝ Ε:
ΛΟΒΕΝΙΑ-ΑΤΣΡΙΑ-ΟΤΓΓΑΡΙΑ-ΣΕΧΙΑ-ΛΟΒΑΚΙΑ (E.I.X. & E.I.X. MOT/TΕ)
ΠΡΟΟΧΗ: Πριν τθν είςοδό ςασ ςτισ παραπάνω χϊρεσ, φροντίςτε να προμθκευτείτε τθν ειδικι κάρτα
διοδίων (ΒΙΝΙΕΣΑ – VIGNETE), από τουσ ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ ι τα ςυνοριακά πρατιρια καυςίμων
όμορων χωρϊν.

3) «ΦΤΛΑΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΣΑΘΜΕΤΘ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΟΧΕ ΣΑΕΩΝ» ΣΘΝ ΙΣΑΛΙΑ.
Αναφορικά με το ταξίδι ςασ ςτθν Ιταλία, με τθν επιςτολι μασ αυτι ςασ ενθμερϊνουμε ότι υπάρχουν
«φυλαςςόμενεσ περιοχέσ ςτάθμευςησ» και «περιοχέσ ςτάςεων» ςτθν Ιταλία. Λεπτομζρειεσ γι’
αυτζσ κα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου Οδικισ Αςφάλειασ τθσ Ζνωςησ Αςφαλιςτικών
Εταιριών Ιταλίασ (ΑΝΙΑ).
Η θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ είναι: http://sosta.smaniadisicurezza.it/
(οι πλθροφορίεσ παρζχονται ςτα Ιταλικά και Αγγλικά)
τθν εν λόγω ιςτοςελίδα υπάρχει ζνα πρόγραμμα, που ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα από τθν ΑΝΙΑ, με
τθν επωνυμία «GEOSOSTA» το οποίο αποτελείται από μία τράπεηα πλθροφοριϊν, με λογιςμικό
χαρτογράφθςθσ ςυνδεδεμζνο και με ςυςτιματα πλοιγθςθσ (GPS).
Οι χριςτεσ του προγράμματοσ αυτοφ, μποροφν εφκολα και χωρίσ κόςτοσ, μζςω του λογιςμικοφ
πλοιγθςθσ, να εντοπίςουν τισ «φυλαςςόμενεσ περιοχέσ ςτάθμευςησ» και τισ «περιοχέσ ςτάςησ»,
αλλά και να ειςάγουν ι και να ανανεϊςουν ςτοιχεία ςχετικά με τισ περιοχζσ αυτζσ.
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ε περίπτωςθ που εμπλακείτε ςε ατφχθμα ςτο εξωτερικό επικοινωνιςτε με το Γραφείο Διεκνοφσ
Αςφάλιςθσ τθσ χϊρασ που βρίςκεςτε για περαιτζρω οδθγίεσ. ασ επιςθμαίνουμε ότι ςτο πίςω
μζροσ τθσ Πράςινθσ Κάρτασ ςασ, αναγράφονται όλα τα ςτοιχεία των Γραφείων Διεκνοφσ
Αςφάλιςθσ των χωρϊν που μετζχουν ςτο φςτθμα.
Είτε επιλθφκεί θ Σροχαία για να καταγράψει το ατφχθμα είτε όχι, ηθτιςτε από τον αλλοδαπό
οδθγό να ςυμπλθρϊςετε τθν φιλικι διλωςθ ατυχιματοσ. Είναι πολφ πικανόν να διακζτει και
εκείνοσ μία παρόμοια ςτθν δικι του γλϊςςα. Η φιλικι διλωςθ κα ςασ βοθκιςει ςτον
διακανονιςμό του ατυχιματοσ.
ε περίπτωςθ που ευκφνεςτε εςείσ για το ατφχθμα, δϊςτε ςτον άλλο οδθγό αντίγραφο τθσ
πράςινθσ κάρτασ ςασ ι του αςφαλιςτιριου ςυμβολαίου ςασ, και επικοινωνιςτε με τθν
αςφαλιςτικι ςασ εταιρία ι με το Γραφείο Διεκνοφσ Αςφάλιςθσ τθσ χϊρασ που βρίςκεςτε για να
δθλϊςετε το ατφχθμα.
ε περίπτωςθ που δεν ευκφνεςτε εςείσ για το ατφχθμα, και διεκδικείτε αποηθμίωςθ φροντίςτε
να κρατιςετε πλιρθ ςτοιχεία αςφαλιςτικισ κάλυψθσ του οχιματοσ που ςασ χτφπθςε και
ηθτιςετε από τον άλλο οδθγό να κάνει διλωςθ ςτθν αςφαλιςτικι του εταιρία όπου κα πρζπει να
απευκυνκείτε για τθν αποηθμίωςι ςασ εάν το αυτοκίνθτο ςασ πρζπει να επιςκευαςτεί όςο
βρίςκεται ςτο εξωτερικό.
Εάν το ατφχθμα ζχει ςυμβεί ςε χϊρα τθσ ΕΕ μπορείτε να διεκδικιςετε τθν αποηθμίωςθ ςασ
επιςτρζφοντασ ςτθν Ελλάδα κάνοντασ χριςθ τθσ 4θσ Οδθγίασ τθσ Ε.Ε.
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