
 
 

Γνωρίζετε ότι το νέο σύστημα συλλογής 
διοδίων e-TOLL θα ξεκινήσει τον Ιούνιο; 
 

   

 
Το σύστημα e-TOLL είναι μια σύγχρονη λύση βασισμένη στην τεχνολογία 

εντοπισμού θέσης μέσω δορυφόρου και σε ασύρματη μετάδοση δεδομένων. 

Θα επιτρέπει την πληρωμή ηλεκτρονικών διοδίων για τη μεταφορά βαρέων 

οχημάτων (με Μικτό Βάρος άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένων 

λεωφορείων και επιβατικών αυτοκινήτων με ρυμουλκούμενο) σε διόδια 

αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών στην Πολωνία. 

Θα αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα viaTOLL. Το σύστημα e-TOLL θα 

ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος κατά την 

οποία θα λειτουργούν και τα δύο συστήματα διοδίων - e-TOLL και viaTOLL. 

Η τελική ημερομηνία λήξης του συστήματος viaTOLL θα επιβεβαιωθεί σύντομα 

και θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το e-TOLL; 

1. Εγγραφείτε στο σύστημα e-TOLL σήμερα. 

Μάθετε πως θα το κάνετε στο etoll.gov.pl 

2. Επιλέξτε τη μέθοδο μεταφοράς δεδομένων στο σύστημα. 

Μπορείτε να επιλέξετε: 

• Μία δωρεάν εφαρμογή e-TOLL PL, θα είναι διαθέσιμη στο 

Google Play  και το APP STORE 

• ZSL (Εξωτερικό Σύστημα Τοποθεσίας) 

– δείτε την τρέχουσα λίστα εγκεκριμένων προμηθευτών ZSL  

• OBU (Ενσωματωμένη στο όχημα μονάδα) 

– δείτε την τρέχουσα λίστα εγκεκριμένων προμηθευτών OBU 

3. Καθορίστε τον τρόπο πληρωμής για ταξίδια. 

Μπορείτε να επιλέξετε: 

• Λογαριασμό χρέωσης προπληρωμής 

• Έναν λογαριασμό διακανονισμού στον τρόπο περιοδικής πληρωμής με 
ασφάλεια 

Ως τμήμα του e-TOLL, θα είναι δυνατή η χρήση της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Διοδίωνl (EETS). 

 

 
Το σύστημα e-TOLL προσφέρει οφέλη στους χρήστες: 
 
• δεν χρειάζεται να συνάψετε συμβάσεις, αρκεί η εγγραφή στο e-TOLL 
• δυνατότητα επιλογής εργαλείου για μεταφορά δεδομένων στο σύστημα 
  Λογαριασμός πελάτη Διαδικτύου (IKK) με ολοκληρωμένη διαδικτυακή     
  υπηρεσία, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε σημεία εξυπηρέτησης πελατών 
• σύγχρονα μέσα πληρωμής και κανάλια επικοινωνίας διαθέσιμα 24/7 
• υπηρεσία e-TOLL και SENT σε μία εφαρμογή για κινητά 
• διαμεσολάβηση των χειριστών καρτών στόλου (FCI) στην εγγραφή και τα τέλη 
 

 

Έχετε οποιαδήποτε ερώτηση; 

• Καλέστε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 

800 101 101 αριθμός χωρίς χρέωση για χρήστες σταθερού δικτύου στην 
Πολωνία 

+48 22 521 10 10 αριθμός διοδίων για χρήστες κινητών τηλεφώνων 

και για χρήστες από το εξωτερικό / πληροφορίες στα Πολωνικά, 

Αγγλικά, Γερμανικά και Ρωσικά 

• e-mail kontakt@etoll.gov.pl 

• επισκεφθείτε τα Σημεία εξυπηρέτησης πελατών. Η λίστα των 

ανοιχτών MOK θα είναι διαθέσιμη στο etoll.gov.pl 

Επισκεφθείτε το etoll.gov.pl and find out more. 
 

 
Toll Collector: Επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων 

Υπουργείο Οικονομικών, 12 Świętokrzyska, 00-916 Warsaw 
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