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Πρακτικός οδηγός για οδηγούς που ταξιδεύουν μέσω Σλοβενίας - επιβατικά αυτοκίνητα 

     Λόγω των πολυάριθμων επαναλαμβανόμενων προβλημάτων οδηγών από άλλες χώρες στους 

δρόμους της Σλοβενίας, παρατίθεται παρακάτω μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τις 

τρέχουσες πρακτικές της σλοβενικής αστυνομίας, της DARS (Διεύθυνση Διαχείρισης Κρατικών 

Αυτοκινητοδρόμων) και της τελωνειακής υπηρεσίας FURS (Κρατικό Οικονομικό Γραφείο). Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν ειδικά τους οδηγούς επιβατικών αυτοκινήτων, οι οποίοι 

παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους προς αποφυγή «δυσάρεστων εκπλήξεων»: 

Πρόστιμα αστυνομίας και DARS 

1. Για διαπιστωθείσες παραβάσεις των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας, επιβάλλεται ως 

πρόστιμο το ποσό που καθορίζεται σε σχετικό τιμολόγιο, ενώ η σλοβενική νομοθεσία 

πρακτικά δεν δίνει σε αξιωματικό τη δυνατότητα να προσδιορίσει ο ίδιος το ποσό αυτού 

του προστίμου. Είναι σημαντικό ότι στην περίπτωση οχημάτων ιδιοκτησίας της 

εταιρείας, το πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί τόσο στον οδηγό όσο και στην εταιρεία (δύο 

φορές). Μπορεί να πληρωθεί επί τόπου (συνήθως σε μετρητά και μερικές φορές η 

αστυνομία, το DARS ή το FURS μπορεί να είναι εξοπλισμένα με συσκευή ανάγνωσης 

καρτών, αν και αυτό δεν είναι ο κανόνας) ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία (με τραπεζικό 

έμβασμα, σε μετρητά στην υποδεικνυόμενη θέση, στο βενζινάδικο, στα σημεία DARS, 

τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.dars.si/INTERACTIVE_MAP). 

2. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μη πληρωμή επί τόπου εγκυμονεί τον κίνδυνο παρακράτησης 

εγγράφων. Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη Σλοβενία, οι αξιωματικοί των 

προαναφερόμενων υπηρεσιών μπορούν να παρακρατούν τα έγγραφα ταυτότητας του 

οδηγού (διαβατήριο, ταυτότητα) και τα έγγραφα του οχήματος (κάρτα κυκλοφορίας). 

Ανεξάρτητα από το εάν το πρόστιμο έχει βεβαιωθεί ή όχι, για τη βεβαίωση 

παρακράτησης εγγράφων, ο παραβάτης πρέπει να λάβει βεβαίωση παράβασης/επιβολή 

προστίμου, η οποία θα αναφέρει τα συγκεκριμένα έγγραφα. 

3. Τα έγγραφα που κατασχέθηκαν έναντι απόδειξης θα επιστραφούν μόνο μετά την 

πληρωμή. Σε περίπτωση μη πληρωμής, η αστυνομία/DARS θα τα διαβιβάσει μετά από 

τουλάχιστον 6 μήνες στην Πρεσβεία, η οποία στη συνέχεια θα τα στείλει πίσω στον 

εκδότη (η ταυτότητα ή το διαβατήριο πρέπει να ακυρωθεί εκ των προτέρων). 

4. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πληρωμή του προστίμου εντός 8 ημερών από την 

έκδοσή του συνεπάγεται μείωση του απαιτούμενου ποσού κατά το ήμισυ - αναφέρεται 

σαφώς στο έγγραφο που παραδίδεται. Σε περίπτωση προβλημάτων με την κατανόηση 

του περιεχομένου του, θα μπορούσατε να ζητήσετε από τον αστυνομικό/DARS/FURS 

μια μετάφραση. 

5. Ο οδηγός έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά του επιβληθέντος προστίμου εντός                   

8 ημερών από την έκδοσή του, εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα στο έγγραφο 

επιβολής προστίμου (δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή η προσφυγή). Μια 

έγγραφη δήλωση για το θέμα αυτό θα πρέπει να συνταχθεί στα σλοβενικά ή στη γλώσσα 

που υποδεικνύεται στη διεύθυνση της αρχής, η οποία επέβαλε την ποινή. Λεπτομέρειες 
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σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο, το 

οποίο παραδίδεται. 

Υπηρεσίες ρυμούλκησης ή ρυμούλκησης και επισκευής 

Στην περίπτωση οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος έως 3.500 κιλά, σταθμευμένων στη 

λωρίδα έκτακτης ανάγκης ή σε παράπλευρο ελεύθερο χώρο του αυτοκινητοδρόμου, ο οδηγός θα 

πρέπει να φροντίζει ώστε το όχημα να ρυμουλκείται εντός 2 ωρών (χρησιμοποιώντας τις 

υπηρεσίες οποιασδήποτε εταιρείας ρυμούλκησης). Εάν η ρυμούλκηση δεν πραγματοποιηθεί από 

τον οδηγό εντός της καθορισμένης περιόδου, η DARS δικαιούται να καλέσει μία από τις 

αδειοδοτημένες εταιρείες ρυμούλκησης για να ρυμουλκήσει ένα τέτοιο όχημα. 

Οι οδηγοί πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι οι αυτοκινητόδρομοι της Σλοβενίας έχουν χωριστεί 

σε τμήματα. Δύο εταιρείες ρυμούλκησης έχουν λάβει άδεια για καθένα από αυτά.  

Η AMZS d.d. είναι κρατική εταιρεία, ενώ οι υπόλοιπες (ήτοι Žonta d.o.o., Avtovleka Jerneja 

Kopitar s.p., Enes Draganović s.p., Avtovleka Požar d.o.o., Junik M d.o.o.) είναι ιδιωτικές 

εταιρείες (είναι όμως δυνατό η AMZS να αναθέτει ως υπεργολαβία αυτές τις υπηρεσίες σε 

ιδιωτικούς φορείς). Η πρακτική μας δείχνει ότι οι αναφορές αφορούν κυρίως τις εταιρείες Žonta 

και Draganovic, οι οποίες μάλιστα κατέχουν μονοπωλιακή θέση στη Σλοβενία. Επομένως, 

συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τους. 

Οι αδειοδοτημένες εταιρείες ρυμούλκησης θα πρέπει να τηρούν τον επίσημο τιμοκατάλογο 

DARS που καθορίζει τις μέγιστες τιμές για την υπηρεσία και τον μέγιστο χρόνο μετάβασης στο 

σημείο που βρίσκεται το όχημα: 

https://www.dars.si/Content/doc/Vzdrzevanje/Price%20list%20of%20towing%20services.pdf 

Στην πράξη, εφαρμόζονται οι μέγιστοι συντελεστές. 

 

Βινιέτες 

Πριν εισέλθει στους αυτοκινητοδρόμους της Σλοβενίας, ο οδηγός του οχήματος πρέπει να 

αγοράσει και να τοποθετήσει σωστά την κατάλληλη βινιέτα για οχήματα έως 3,5 τόνους. 

Συνιστάται να αγοράσετε τη βινιέτα ηλεκτρονικά, πριν περάσετε τα σύνορα ή στο καθορισμένο 

σημείο στη συνοριακή διέλευση. Σημειωτέον ότι υπάρχουν διαφορετικές βινιέτες για 

διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων. Ο καθοριστικός παράγοντας εδώ είναι το ύψος του 

οχήματος, το οποίο μετράται πάνω από τον μπροστινό άξονα. Εάν είναι μεγαλύτερο από 130 cm, 

θα πρέπει να αγοράσετε την πιο ακριβή βινιέτα 1Β.  

Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα υποχρεούμενα οχήματα εδώ: 

https://www.dars.si/Vignette_system/The_list_of_measured_vehicles. 

https://www.dars.si/Content/doc/Vzdrzevanje/Price%20list%20of%20towing%20services.pdf
https://www.dars.si/Vignette_system/The_list_of_measured_vehicles
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Κλιματικές συνθήκες 

Στη Σλοβενία, όλα τα οχήματα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν χειμερινά ελαστικά κατά την 

περίοδο από 15 Νοεμβρίου έως 15 Μαρτίου κάθε έτους και, σε περίπτωση χειμερινών οδικών 

συνθηκών, και εκτός αυτής της περιόδου. 

Επιβάλλονται συχνά περιορισμοί κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Α1 προς Ιταλία λόγω των 

ισχυρών ανέμων (ειδικά για οχήματα με μουσαμάδες, λεωφορεία κ.λπ.). Συνιστούμε συνεχή 

παρακολούθηση των πληροφοριών και των σημάτων κυκλοφορίας. Ενημερωμένες πληροφορίες 

σχετικά με την είσοδο στη Σλοβενία και την κατάσταση της κυκλοφορίας μπορείτε να βρείτε 

στον ιστότοπο: https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx.  

Με βάση στοιχεία Πρεσβείας της Ελλάδας στην Σλοβενία (από Νοέμβριο 2021)  

https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx

