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Οδήγηση στη Γερμανία

Η Autobahn από την θέση ενός οδηγού

 Μερικοί άνθρωποι απογοητεύονται την πρώτη φορά που οδηγούν στην Autobahn. Νομίζουν 
ότι θα συναντήσουν έναν σουπερ μεγάλο αυτοκινητόδρομο, με 20 λωρίδες κίνησης, χωρίς 
όρια ταχύτητας. Όμως η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Είναι ένας κανονικός 
αυτοκινητόδρομος όπου και σε αυτόν μερικά κομμάτια του έχουν περιορισμούς ταχύτητας



Χάρτης με το υπάρχον Autobahn δίκτυο

Κανόνες Κυκλοφορίας στις Autobahn

Για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, σε αυτούς τους ταχύς δρόμους, εφαρμόζονται 
κάποιοι νομοι:

 Ποδήλατα, πεζοί και οποιοδήποτε όχημα του οποίου η μέγιστη ταχύτητα είναι 
μικρότερη των 60 κμ/ωρα απογορεύεται να εισέλθουν

 Προσπέραση από δεξιά απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης μετά την προσπέραση καλό 
είναι να επανέλθεις ξανά στην δεξιά λωρίδα, αφού ίσως να μην προλάβεις να δεις 
στον καθρέπτη σου την Porsche που έρχεται πίσω. Μόνο σε κίνηση όπου τα 
αυτοκίνητα πάνε σημειωτόν επιτρέπεται να προσπεράσεις από δεξιά.

 Στάση, παρκινγκ, αναστροφή απαγορεύεται έκτος και εάν αντιμετωπίζεις κάποιο 
μεγάλο πρόβλημα.

 Είσοδος και έξοδος μόνο από τα προκαθορισμένα σημεία.
 Οταν εισερχεσται πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που είναι ήδη 

στην Aυtobahn.
 Κατα την διάρκεια μποτιλιαρίσματος, πρέπει οι οδηγοί της αριστερής λωρίδας να 

πάνε όσο το δυνατόν ποιο αριστερά και οι οδηγοι των υπόλοιπων λωρίδων όσο πιο 
αρισατερα μπορούν για να επιτρέψουν απο το κενο να περάσουν τα οχήματα 
έκτακτης ανάγκης.

 Εαν έχεις κάποια μηχανική βλάβη ή ατύχημα πρέπει να μετακινήσεις το όχημα τέρμα 
αριστερά στην βοηθητική λωρίδα και να τοποθετήσεις ένα τρίγωνο 200 μέτρα πριν, 
να φορέσεις το ανακλαστικο γιλέκο και να ειδοποιήσεις τις αρχές είτε απο κινητό είτε 
απο τα τηλέφωνα που βρίσκονται κατα μήκος του δρόμου.

 Είναι παράνομο να μείνεις από βενζίνη, με την έννοια ότι κάνεις στάση χωρίς να 
αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα.

 Δεν υπάρχουν διόδια αλλά τα φορτηγά πληρώνουν με το χιλιόμετρο. Υπάρχει ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και συλλογής αυτών των πληροφοριών.



Πέρα από του επίσημους νόμους υπάρχουν και κάποιοι άγραφοι που εφαρμόζουν όλοι οι 
οδηγοί.

 Οι αυτοκινηστές που συναντήσουν ξαφνικά μποτιλιάρισμα ανάβουν τα φλας για να 
προειδοποιήσουν τους επερχόμενους οδηγούς και να αποφύγουν ένα ενδεχόμενο 
τρακάρισμα.

Ορια Ταχύτητας

Παρά του ότι είναι διαδεδομένο ότι δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας, υπάρχουν κάποια στις 
Autobahn. Μερικά κομμάτια έχουν μόνιμα όρια ταχύτητας ενώ άλλα (περίπου 3200 χλμ και 
αυξάνονται κάθε χρόνο) δυναμικά όρια ταχύτητας τα οποία αλλάζουν αναλόγως των καιρικών 
συνθηκών, της κίνησης κλπ. Γενικά περίπου τα 2/3 είναι χωρίς όρια ταχύτητας, δηλαδή με την 
προτεινόμενη των 130 χλμ/ωρα. Αυτό σημαίνει ότι αν και δεν υπάρχει περιορισμός, σε 
περίπτωση που εμπλακείς σε ατύχημα κινδυνεύεις να θεωρηθείς συνυπεύθυνος και ας μην 
φταις λόγο του ότί έτρεχες παραπάνω από την προτεινόμενη ταχύτητα.

Πινακίδες Ορίων Ταχύτητας

Προτεινόμενη Υποχρεωτική
Τέλος 

Απογόρευσεις

Έργα και παρακάμψεις

Η συντήρηση ή επέκταση της Autobahn είναι μερικοί από τους λόγους που θα σου 
ανακάμψουν την ταχύτητα και θα σε «στριμώξουν», σε αρκετά σημεία. Συνήθως σε μεγάλα 
έργα παρακάμπτουν την κυκλοφορία σε ένα ρεύμα του αυτοκινητόδρομου, και κάνουν 
καινούργια διαγράμμιση στον δρόμο με κίτρινες λωρίδες οι οποίες όπου τις συναντήσετε 
υπερισχύουν πάντα των άσπρων. Συνήθως η δεξιά λωρίδα (εάν υπάρχουν δύο) είναι πιο 
στενή και η δεξιά μεγαλύτερη. Τα όρια ταχύτητας αρχίζουν να ελαττώνονται καθώς 
πλησιάζεται σε περιοχή με έργα. 

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο (πέρα από έργα) έχει κλείσει εντελώς κάποιο κομμάτι, και 

πρέπει να βγείτε από την Autobahn, τότε θα δείτε  αυτή την πινακίδα η οποία και εάν την 
ακολουθήσετε θα σας οδηγήσει πάλι πίσω στον αυτοκινητόδρομο. Ακολουθείται πάντα την 
πινακίδα με τον ίδιο αριθμό. Σε περίπτωση που και η επόμενη είσοδος είναι κλειστή τότε θα 
υπάρχει πάλι μία ίδια πινακίδα αλλά με άλλο αριθμό. Συνεχίστε να ακολουθείτε την πινακίδα 
με τον καινούργιο αριθμό μέχρι να επιστρέψετε πάλι πίσω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν ο αριθμός είναι 



ζυγός ακολουθείστε και την επόμενη πινακίδα με τον ζυγό αριθμό διότι διαφορετικά θα 
βρεθείτε στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτός είναι και ένας τρόπος εάν θέλετε να αποφύγετε και 
ένα κομμάτι που έχει μποτιλιαριστεί. 

Σταθμοί εξυπηρέτησης

Κάθε 40 με 60 χλμ υπάρχουν σταθμοί εξυπηρέτησης. Μερικοί από αυτούς διαθέτουν μέχρι 
και ξενοδοχεία. Είναι σε λειτουργία όλο το 24ωρο.

Προτού φτάσετε θα συναντήσετε πινακίδες που θα σας ενημερώνουν για την απόσταση 
καθώς και με το είδος της εξυπηρέτησης που παρέχουν. Επίσης θα υπάρχει πινακίδα που θα 
ενημερώνει στα πόσα χλμ θα συναντήσετε τον επόμενο σταθμό εξυπηρέτησης.

Πρατήριο Βενζίνης Εστιατόρια Snack bar Ξενοδοχείο

Σήμα προσέγγισης σε σταθμό εξυπηρέτησης
Στο κάτω μέρος απόσταση του επόμενου σταθμου.



Βέβαια πέρα από τους σταθμός εξυπηρέτησης μπορείς να κάνεις και μία στάση σε 
συγκεκριμένα σημεία πάνω στην Autobahn σε μερικά απο τα οποία ίσως βρεις και τουαλέτα.  

Μερικοί σταθμοί εξυπηρέτησης, δεν βρίσκονται πάνω στην Autobahn, αλλά πρέπει βγεις σε 
κάποια έξοδο για να πας. Συνήθως έχουν καλύτερες τιμές για αυτό και τις προτιμούν και τα 
φορτηγά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να επανέλθεις στον αυτοκινητόδρομο και συνεχίσεις το 
ταξίδι σου.

Σήμανση Autobahn

Η σήμανση των Autobahn είναι σχεδόν άριστη και τυποποιημένη. Οι πινακίδες έχουν χρώμα 
μπλέ και άσπρο.

Αυτές είναι μερικές από τις πινακίδες που θα συναντήσετε:

Αριθμός Αυτοκινητόδρομου

 Αν και συνήθως η ονομασιά ειναι A84 στις πινακίδες 
παραλείπεται το Α

 Οι αρίθμηση δεν είναι τυχαία αλλά ακολουθεί κάποιους 
κανόνες (ανατολή-δύση ζυγα, το πρώτο ψηφίο είναι η 



περιοχή κλπ)

Χρήση της βοηθητικής λωρίδας

 Λόγω κίνησης είναι δυνατή η χρήση της βοηθητικής 
λωρίδας

Είσοδος σε Autobahn

 Δηλώνει την είσοδο στον αυτοκινητόδρομου και την 
εφαρμογή των κανονισμών

 Θα το δείτε και σε πινακίδες που οδηγούν προς τους 
αυτοκινητόδρομους

Αρχική πινακίδα προσέγγισης εξόδου

 Τοποθετείται 1000 μέτρα πριν την έξοδο ή 2000 μέτρα πριν 
την διασταύρωση με άλλο αυτοκινητόδρομο

 Αριθμός εξόδου και όνομα
 Το σύμβολο προσδιορίζει το είδος της εξόδου

Εξοδος Διασταυρωση

Επόμενη πινακίδα προσέγγισης εξόδου

 Τοποθετείται 500 μέτρα πριν την έξοδο ή 1000 και 500 
πριν την διασταύρωση σε άλλο αυτοκινητόδρομο

 Δείχνει σχηματικά την έξοδο και δίνει επιπλέον 
πληροφορίες για προορισμούς και αριθμούς δρόμων

 Εδώ θα καταλάβετε από το σχήμα μήπως υπάρχει και 
άλλη έξοδο μέσα στην έξοδο που πρέπει ακολουθήσετε  

Αντίστροφη μέτρηση μέτρων για την έξοδο

 Αντίστοιχα τοποθετούνται 300 μέτρα πριν (με 3 λωρίδες), 
200 μέτρα πριν (με 2 λωρίδες), 100 μέτρα πριν (με 1 
λωρίδα)

 Στην πρώτη των 300 μέτρων υπάρχει και ο αριθμός της 
εξόδου.



Πινακίδα Εξόδου

 Η έξοδος (για τα αυτοκίνητα)

Αριθμός εξόδου

 Φαίνεται στην αρχική πινακίδα εξόδου καθώς και στην 
πινακίδα προειδοποίησης των 300 μέτρων

 Οι έξοδοι αριθμούνται διαδοχικά

Προσωρινή Παράκαμψη

 Πληροφορεί για παράκαμψη σε περίπτωση που η 
Autobahn πρέπει να κλείσει.

 Ακολούθησε των ίδιο αριθμό για να επιστρέψεις στην 
επόμενη είσοδο

 Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να αποφύγεις κίνηση
 Μονοί αριθμοί οδηγούν προς μια κατεύθυνση, οι ζυγοί 

προς την αντίθετη

Σχέδιο παρακάμψεων

 Χρησιμοποιείται για καθοδήγηση όταν δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή  από την επόμενη είσοδο.

Εναλλακτική διαδρομή

 Δείχνει εναλλακτική διαδρομή από αυτοκινητόδρομους για 
συγκεκριμένα οχήματα ή συγκεκριμένους προορισμούς για 
να αποφευχθεί η δημιουργία μποτιλιαρίσματος

 Το είδος των οχημάτων ή ο προορισμός θα βρίσκεται μαζί 
με αυτή την πινακίδα

Τέλος αυτοκινητόδρομου

 Βρίσκεται στις εξόδους και δηλώνει το τέλος του 
αυτοκινητόδρομου και των κανονισμών

 Επίσης χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι παρακάτω 
τελειώνει ο αυτοκινητόδρομος

Δυναμική Σήμανση



Κατά την τελευταία εικοσαετία η Γερμανοί ανέπτυξαν ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου της 
κυκλοφορίας κατά μήκος των αυτοκινητόδρομων. Αυτό αποτελείται από κάμερες επιτήρησης, 
κάμερες ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αναγνώρισης ομίχλης, βροχής, πάγου καθώς και από 
μόνιτορ για την προβολή διαφόρων πινακίδων σήμανσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 
μείωση των ατυχημάτων κατά 30% στα πρώτα 3 χρόνια της εφαρμογής του.

Μερικά απο τα σήματα που θα δείτε είναι:

Κίνδυνος Κίνηση Έργα Ολισθηρός
Δρόμος

Προσοχή για 
πάγο ή χιόνι

Οριο Ταχύτητας Απαγορεύεται η 
προσπέραση 

οχημάτων άνω 
των 3.5 τόνων

Τέλος ορίου 
ταχύτητας

Τέλος 
απαγόρευσης 
προσπέρασης

Πέρας ΟΛΩΝ 
των 

περιορισμών

Λωρίδα ανοιχτή Η λωρίδα κλείνει Λωρίδα κλειστή



παρακάτω
Άλλαξε λωρίδα προς την 

κατεύθυνση που δείχνει το 
βέλος

Δεν μπορείς να οδηγείς σε 
αυτή τη λωρίδα

Οδήγηση εκτός Autobahn

Ορια ταχύτητας

Οι πινακίδες που θα συναντήσετε κατα την οδήγηση σας εκτος αυτοκινητόδρομων είναι οι 
παρακάτω.

>7.5t

Εντός κατοικημένων 
περιοχών

Εκτός κατοικημένων 
περιοχών

Πράγματα που πρέπει να ξέρετε:

 Η κίτρινη πινακίδα που φαίνεται παραπάνω είναι από μόνη της και περιορισμός 
ταχύτητας 50χλμ/ωρα και ας μην υπάρχει το αντίστοιχο απαγορευτικό με την ένδειξη 
50. Με το τέλος της περιοχής το όριο γίνεται αυτόματα πάλι 100 χλμ/ωρα.

 Εντός των κατοικημένων περιοχών υπάρχων και ζώνες των 30 χλμ/ωρα  όπου 

το όριο αυτό ισχύει μέχρι να συναντήσετε το αντίστοιχο  ακόμα και αν αλλάξετε 
οδό.

 Όταν περνάτε δίπλα από στάση λεωφορείου και το λεωφορείο είναι σταματημένο με 
τα φλας ανοιχτά τότε το όριο ταχύτητας και στα δύο ρεύματα είναι 7χλμ/ωρα

 Εάν βρίσκεται κοντά στο δρόμο παιδί, ηλικιωμένος ή ανάπηρος πρέπει να πάρετε το 
πόδι σας από το γκάζι και να είστε έτοιμος να πατήσετε φρένο. Υπάρχουν πολλές 
καταδίκες οδηγών από τα γερμανικά δικαστήρια, τα οποία θεωρούν των οδηγό 
εξ’ολοκλήρου υπεύθυνο σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξαρτήτως των ενεργειών του 
θύματος.



Γενικοί κανόνες οδήγησης

 Στις κυκλικές πλατείες που θα συναντήσετε και έχουν αυτή την πινακίδα , δεν 
ισχύει ο δεξιά έχει προτεραιότητα, αλλά όσοι είναι εντός της πλατείας. Επίσης κατά 
την έξοδο πρέπει να βγάζουμε φλας.

 Σε στενούς δρόμους η πινακίδα  δείχνει ότι έχεις εσυ προτεραιότητα ενώ η 

πινακίδα ότι παραχωρείς την προτεραιότητα στο άλλο όχημα. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σήμανση τότε όποιος φτάσει πρώτος έχει και την προτεραιότητα.

 Αυτοκίνητα ανάγκης όπως περιπολικά, ασθενοφόρα κλπ με ενεργοποιημένη την 
σειρήνα και τα φώτα έχουν πάντα προτεραιότητα. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όταν ακούσεις την 
σειρήνα, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή,  να είσαι έτοιμος διότι δεν κόβουν καθόλου 
στις διασταυρώσεις)

 Οι πεζοί έχουν πάντα προτεραιότητα στις διαβάσεις.

 Όταν ένα αυτοκίνητο αποβιβάζει επιβάτες στον δρόμο μην τον προσπεράσεις μέχρι 
να κλείσει τις πόρτες.

 Μερικές φορές δρόμοι που έχουν προτεραιότητα κάνουν στροφή. Εάν δείτε αυτό το 

σήμα  τότε βρίσκεστε σε ένα τέτοιο δρόμο και δεν είναι ανάγκη να 
σταματήσετε.

 Όταν ένα λεωφορείο ξεκινάει από στάση έχει προτεραιότητα 

 Όταν δείτε αυτή την πινακίδα  σημαίνει ότι υπάρχει λεωφορειόδρομος. Τα ταξί 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτή τη λωρίδα εσείς μόνο για στρίψετε δεξιά.

 Ζώνες ασφαλείας πρέπει να φοράνε και όσοι κάθονται στα πίσω καθίσματα.
 Τα παιδιά πρέπει υποχρεωτικά να κάθονται σε ειδικό κάθισμα.

 Το όριο το αλκοόλ είναι 0.3mg/ml από τα αυστηρότερα όρια που υπάρχουν

Στάθμευση

Στη Γερμανία θεωρείται  ότι έχετε παρκάρει όταν έχετε σταματήσει το όχημα σας για 
περισσότερο απο 3 λεπτά εκτός και εαν βρίσκεστε μέσα ή αποβιβάζετε κόσμο ή φορτώνεται-
ξεφορτώνεται φορτίο. 

Δεν μπορείς να παρκάρεις:

 Σε απόσταση 5 μέτρων απο διασταύρωση
 Μπροστά από εισόδους ή εξόδους παρκιγκ, ακόμα και στο αντίθετο ρευμα, εαν ο 

δρόμος είναι στενός και δεν επιτρέπει στο άλλο όχημα να εισέλθει ή εξέλθει.
 Εαν η στάθμευση εμποδίζει την χρήση προκαθορισμένων χώρων στάθμευσης
 Σε απόσταση 15 μέτρων από στάση λεωφορείου ή προκαθορισμένου χώρου στάσης 

αυτοκινήτων με αυτήν την πινακίδα 

 Σε απόσταση 50 μέτρων όπου υπάρχει διασταύρωση τρένου με αυτό το σήμα , ή 
5 μέτρων εντός κατοικημένων περιοχών

 Σε δρόμο προτεραιότητας εκτός κατοικημένων περιοχών



 Μπροστά σε πεζοδρόμιο που είναι χαμηλό (στο ύψος του δρόμου) ή είσοδο 
πεζοδρομίου (ράμπα) για αναπηρικά καροτσάκια

 Το διπλοπαρκάρισμα

 Οπου υπάρχει η πινακίδα 

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση:

 Σε στενούς δρόμους
 Κοντά σε μεγάλες στροφές που δεν υπάρχει καλή ορατότητα
 Σε απόσταση 5 μέτρων από διαβάσεις πεζών
 Εντός κυκλικής πλατείας

 Σε πιατσα ταξί με πινακίδα
 Στην Autobahn

 Σε απόσταση 10 μέτρων από τις πινακίδες , ,    και φανάρια, εάν
δεν είναι ορατές οι πινακίδες.

 Οπουδήποτε δείτε την πινακίδα αυτή

Εκτός από τις παραπάνω απαγορευμένες περιοχές, γενικά το παρκάρισμα στους δρόμους 
επιτρέπεται. Όταν παρκάρεις γενικά πρέπει να αφήνεις ενα κενό τριών μέτρων από μέσο του 
δρόμου ή της λωρίδας. Σε μερικούς δρόμους θα βρείτε και πινακίδα που σας επιτρέπει να 

παρκάρετε στο πεζοδρόμιο επάνω μερικώς, είτε ολόκληρο το αυτοκίνητο
αφήνοντας πάντα χώρο και για τους πεζούς.

Πάντα πρέπει να παρκάρετε στην σωστή πλευρά του δρόμου. Δηλαδή δεν μπορείτε να 
παρκάρετε στο αντίθετο ρεύμα.

Όταν παρκάρετε στον δρόμο κατά την νύχτα πρέπει εάν ο δρόμος δεν φωτίζεται να αφήσετε 
τα φώτα του αυτοκινήτου ανοιχτά. Υπάρχει βέβαια η πιθανότητα να υπάρχει φωτισμός ο 
οποίος όμως κατά την νύχτα να μην λειτουργεί. Τότε γύρω από αυτούς τους στύλους θα 

υπάρχει μία κόκκινη λωρίδα 

Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης

Εάν δείτε αυτήν την πινακίδα  τότε σημαίνει ότι εισέρχεστε σε περιοχή όπου όπου η 
στάθμευση είναι ελεγχόμενη και πιθανόν απαγορεύετε να σταθμεύσετε. Επιπλέον πινακίδα 
θα υποδεικνύει το λόγο του περιορισμού της στάθμευσης όπως η απαίτηση του να είσαι 
κάτοικος της γειτονιάς, ή κάτοχος ειδικού δελτίου ή περιορισμός στην ώρα παραμονής. Μέχρι 



να συναντήσετε την πινακίδα  βρίσκεστε εντός αυτής περιοχής ακόμα και εάν στρίψετε 
σε κάποιο στενό.

Στάθμευση με χρήση 
ρολογιου

Μπορείτε να παρκάρετε 
δωρεάν μέχρι 2 ωρες 

Η στάθμευση απαιτεί  την αγορά 
ενός voucher

στάθμευσης(Parkschein)

Η στάθμευση επιτρέπεται 
μόνο σε κατοίκους που 

έχουν αριθμο στάθμευσης

Για την πρώτη περίπτωση πρέπει να προμηθευτείτε ένα χάρτινο ρολόι όπως της παρακάτω 
φωτογραφίας. Σε αυτό τοποθετείτε κάτω από τον δείκτη την ώρα που σταθμεύσατε.

Εάν δείτε το δεύτερο σήμα τότε αναζητείστε ένα μηχάνημα όπως το παρακάτω της 
φωτογραφίας και βάλτε τόσα χρήματα (πρέπει να έχετε κέρματα) όσοι ώρα πιστεύτε θα 
μείνετε. Συνήθως η αγορά voucher είναι απαραίτητη μόνο για συγκεκριμένες ώρες, π.χ. από 
08.00 εως 19.00, οπότε ελέγξτε πριν δώσετε τα χρήματα σας άσκοπα. Στο voucher που θα 
βγει αναγράφεται μέχρι τι ώρα μπορείτε να παρκάρετε.

Για την τρίτη περίπτωση θα πρέπει να είστε κάτοικος της περιοχής για να το προμηθευτείτε.

Συνήθως τα πρόστιμα των παραβάσεων κυμαίνονται από 5€-25€, αναλόγως της περιοχής. 
Εάν το αμάξι σας όμως εμποδίζει την κυκλοφορία είναι σίγουρο ότι θα το ρυμουλκήσουν σε 
κάποια μάντρα. Εάν σας συμβεί, τότε καλέστε την αστυνομία και θα σας πουν που πρέπει να 
πάτε για να το παραλάβετε. Συνήθως συνεργάζονται με μάντρες με γερανούς, όπου αφού 
πάτε εκεί και πληρώσετε για την μεταφορά, περιμένετε την αστυνομία, για να πληρώσετε
ξεχωριστά σε αυτούς το πρόστιμο.

Εκτός από τον δρόμο όμως μπορείτε πάντα να παρκάρεται και σε κάποιο γκαράζ. Αυτά θα τα 

βρείτε εαν ακολουθήσετε αυτή την πινακίδα . Είναι πολύ πιθανο να δείτε και 
ηλεκτρονικές πινακίδες, οι οποίες πέρα από οδηγίες για το που είναι το γκαράζ μπορείτε να 



δείτε και τον αριθμό τον ελεύθερων χώρων στάθμευσης. Δεν είναι φτηνά αλλά είναι σίγουρο 
ότι δεν θα σας γράψουν, και ότι θα παρκάρετε πάρα πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης εάν 
όχι ακριβώς κάτω από την κεντρική της πλατεία.

Ελεύθεροι χώροι στάθμευσης και ο αριθμός αυτών!!!

Με το χαρτάκι που θα πάρετε στην είσοδο θα πληρώσετε όταν θέλετε να φύγετε πρώτου
πάρετε το αμάξι σας, σε αυτόματα μηχανήματα που υπάρχουν μέσα στο γκαράζ 
(Kassenautomat). Από την ώρα που θα πληρώσετε έχετε περίπου 15 λεπτά για να βγείτε από
το γκαράζ. 

Τα περισσότερα γκαράζ είναι 24ωρα, αλλά εάν σκοπεύετε να επιστρέψετε αργά καλό θα είναι 
να το ελέγξετε καθώς ορισμένα κλειδώνουν και ανοίγουν πρωί της επόμενης ημέρας.

Οδήγηση στην Ολλανδία

Η οδήγηση στην Ολλανδία δεν διαφέρει και κατά πολύ από αυτή της Γερμανίας οι κυριότερες 
διαφορές είναι:

 Το όρια ταχύτητας έχουν ως εξής
o Σε αυτοκινητόδρομους είναι 120-100χλμ/ωρα
o Εκτός κατοικημένων περιοχών 80-100χλμ/ωρα
o Εντός κατοικημένων περιοχών 50χλμ/ωρα

 Το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα 5mg/ml  
 Τα πρόστιμα των παραβάσεων είναι γενικά αρκετά πιο ακριβά για τα ίδια 

παραπτώματα
 Απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στους ποδηλάτες

Οδήγηση στο Βέλγιο



Και στο Βέλγιο η οδήγηση δεν διαφέρει και πολύ από την Γερμανία. Οι κυριότερες διαφορές 
είναι:

 Το όρια ταχύτητας έχουν ως εξής
o Σε αυτοκινητόδρομους είναι 120χλμ/ωρα
o Εκτός κατοικημένων περιοχών 80-90χλμ/ωρα
o Εντός κατοικημένων περιοχών 50χλμ/ωρα

 Είναι υποχρεωτική η χρήση ανακλαστικού γιλέκου προτού κατέβετε από το 
αυτοκίνητο σε μεγάλους δρόμους

 Είναι υποχρεωτικό να έχετε στο αυτοκίνητο πυροσβεστήρα

Οδική Βοήθεια

Συνιστάται  ανεπιφύλακτα να γίνεις συνδρομητής στην ίσως μεγαλύτερη στον κόσμο 
ασφάλεια οδικής βοήθειας την γνωστή ADAC. Έστω και μία φορά να την χρειασθείς κατά την 
διάρκεια της παραμονής σου στο εξωτερικό έχεις κερδίσει πολύ περισσότερα από τα έξοδα 
της συνδρομής σου.  Η ίδια εταιρεία προσφέρει πολλά και διαφορετικά πακέτα κάλυψης πού 
ξεκινούν από απλή ρυμούλκηση του αυτοκινήτου μέχρι αερομεταφορά τραυματιών, δανεισμό 
αυτοκινήτου να συνεχίσεις το ταξίδι σου χωρίς κόστος, κάλυψη σε όλη την Ευρώπη και πολλά 
άλλα. Επίσης προσφέρει  κάλυψη νομικής συνδρομής / δικαστικών εξόδων για θέματα πού 
σχετίζονται με το αυτοκίνητο. Λειτουργεί επίσης ως ταξιδιωτικός σύμβουλος και μάλιστα πολύ 
καλός. Η συνδρομή δεν είναι μεγάλη. Να είσαι σίγουρος ότι οποιοσδήποτε συνάδελφος θα  
χαρεί πολύ να σε βοηθήσει για να γίνεις συνδρομητής!!!!.

Καθεστώς αυτοκινήτων με ελληνικές πινακίδες
Σύμφωνα με την Γερμανική νομοθεσία πρέπει εντός 6 μήνου να γίνει αλλαγή στο 
γερμανικό σύστημα

Πράσινη κάρτα για είσοδο των αυτοκινήτων στις 
μεγάλες πόλεις της Γερμανίας
Δαχτύλιος στις μεγάλες γερμανικές πόλεις

Από το τέλους του 2007 έχει ξεκινήσει στην Γερμανία να ισχύει ένα καθεστώς 
δαχτυλίου σε ορισμένες πόλεις με σκοπό τον περιορισμό των ρίπων σε αυτές. Αυτό 
σιγά-σιγά επεκτείνετε, και σε λίγο όλες οι πόλεις θα έχουν αυτών των περιορισμό. 
Το αυτοκίνητο λοιπόν αναλόγως των ρίπων του ανήκει σε μία κατηγορία όπου η 
αυστηρότερη από πλευρά ρίπων είναι η πράσινη. Εάν είστε δηλαδή κάτοχος 
πράσινου σήματος, τότε μπορείτε να εισέρχεστε παντού. Εάν το αυτοκίνητο σας είναι
της τελευταίας δεκαετίας τότε το πιο πιθανό είναι να πάρετε το πράσινο σήμα.

Αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε από κάποιο TUV  είτε από το συνεργείο που 
θα πάτε για service το αυτοκίνητο σας. Σε περίπτωση που δεν το έχετε και σας 
σταματήσουν, θα σας κόψουν κλήση. Η απόκτηση του στοιχίζει 5 ευρώ και είναι 
υποχρεωτικό ανεξαρτήτως της πινακίδας σας.



Περιοχή ελεγχόμενης κίνησης για τον έλεγχο των ρίπων
Μόνο οχήματα με το αντίστοιχο έγχρωμο αυτοκόλλητο

εκπομπής ρίπων επιτρέπεται να εισέλθουν


