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ΘΕΜΑ: 

 

ΣΧΕΤ.: 

Σημεία πώλησης, εκτός Ουγγαρίας, αποδεικτικού πληρωμής διοδίων (vignette) για 

χρήση ουγγρικών αυτοκινητοδρόμων (“HU-GO”).  
Έγγραφό μας με Α.Π.: Φ 2760 / 0034 / 20.01.2016 

 

   Οι αρμόδιες ουγγρικές αρχές, προκειμένου να διευκολύνουν τις αλλοδαπές μεταφορικές 

επιχειρήσεις και να αποσυμφορήσουν τις σειρές αναμονής στα σημεία εισόδου της Ουγγαρίας 

(μεθοριακοί τελωνειακοί σταθμοί), έδωσαν τη δυνατότητα διάθεσης/πώλησης των ουγγρικών 

αποδεικτικών πληρωμής διοδίων (vignette/matrica) και σε συνορεύουσες, με την Ουγγαρία, χώρες. 
  

  Ειδικότερα, πέραν των περίπου 1.000 σημείων πώλησης εντός της χώρας, υπάρχει η 

δυνατότητα προμήθειας του σχετικού αποδεικτικού (vignette), και από συνολικά 70 συμβεβλημένες 

επιχειρήσεις (κυρίως πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμοί ανεφοδιασμού, ανταλλακτήρια, κ.ά.), σε 

πέντε(5) από τις συνολικά επτά(7) χώρες με τις οποίες η Ουγγαρία διαθέτει χερσαία σύνορα. Οι 

χώρες και ο αριθμός των σημείων πώλησης (σε παρένθεση) έχουν ως ακολούθως: Ρουμανία (50), 

Σερβία (4), Σλοβακία (5), Αυστρία (4), Σλοβενία (7). 
 

  Στην επισυναπτόμενη κατάσταση, έξι-6 σελίδων, περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες 

για τα σημεία πώλησης, εκτός της ουγγρικής επικράτειας (δ/νση, γεωγραφικό μήκος και πλάτος, 

ώρες και ημέρες λειτουργίας, κ.ά), προκειμένου με τη σειρά σας να ενημερώσετε τις ελληνικές 

επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών και τους έλληνες διαμεταφορείς. Η μη εκ των προτέρων έκδοση 

του πλέον κατάλληλου για το όχημα αποδεικτικού (vignette), προκειμένου να γίνει νόμιμη χρήση 

των ουγγρικών αυτοκινητοδρόμων (σύστημα “HU-GO”), επιφέρει σημαντικά πρόστιμα, για τα 

οποία σας είχαμε ενημερώσει αναλυτικά με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας.  
 

 Το Γραφείο μας παραμένει, όπως πάντα, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη 

συμπληρωματική πληροφορία τυχόν χρειαστείτε. 

 

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 
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