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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Data publikacji 25.05.2012
Έχοντας υπόψη την ασφάλεια των Κυπρίων επισκεπτών που διαμένουν στη Βαρσοβία,
η Αστυνομία της Πολωνίας προετοίμασε τις πιο κάτω χρήσιμες συμβουλές και εισηγήσεις.

Α’) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε περίπτωση που χρειαστείτε άμεση βοήθεια, παράκληση όπως καλέσετε δωρεάν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης –
112. Οι κλήσεις απαντώνται στην πολωνική και αγγλική γλώσσα.
Επίσης, στην επικράτεια της Πολωνίας ισχύουν οι εξής αριθμοί έκτακτης ανάγκης;
Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών τηλ. 999
Πυροσβεστική
τηλ. 998
Αστυνομία
τηλ. 997
Χωροφυλακή
τηλ. 986
Μπορείτε να καλέσετε τους πιο πάνω αριθμούς δωρεάν από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
ή και από τηλεφωνικό θάλαμο. Μετά την επιλογή του αριθμού έκτακτης ανάγκης, παράκληση όπως αναμείνετε την
απάντηση της κλήσης σας. Παράκληση όπως αποφεύγετε να καλείτε εκ νέου τον αριθμό έκτακτης ανάγκης διότι
αυξάνεται ο χρόνος αναμονής τηλεφωνικής κλήσης. Ανάλογα με το συμβάν, ο τηλεφωνητής διαβιβάζει την κλήση
στην κατάλληλη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.
Η επείγουσα τηλεφωνική κλήση πρέπει να είναι σύντομη και ουσιώδης. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες
για:
τον τόπο του συμβάντος (πχ. χαρακτηριστικό σημείο, σε περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης της ονομασίας
της οδού),
το είδος του συμβάντος (πχ. επίθεση, χτύπημα, κλοπή, τροχαίο, ατύχημα)
Χρήσιμο λεξιλόγιο:
-

kradzież [κράτζιες] – κλοπή
zabójstwo [ζαμπούιστβο] – φόνος
zgwałcenie [ζγκβάουτσενιε] – βιασμός
bójka / pobicie [μπούικα/πομπίτσιε] – συμπλοκή/χτύπημα
kolizja / wypadek drogowy [κολίζια/βιπάντεκ ντρογκόβι] – τροχαίο/ατύχημα
włamanie [βουαμάνιε] – διάρρηξη
kradzież pojazdu [κράτζιες πόγιαστου] – κλοπή οχήματος
oszustwo [οσούστβο] – απάτη

το πρόσωπο που καλεί τη βοήθεια (όνομα, επίθετο καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου για ενδεχόμενη
επικοινωνία).

Β’) ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στην Πολωνία, οδηγούμε στη δεξιά πλευρά του δρόμου. ΟΧΙ στην αριστερή.

Στους δρόμους της πόλης πρέπει να έχετε αναμμένα συνεχώς τα φώτα του αυτοκινήτου σας, ανεξάρτητα από την
ώρα της ημέρας ή εποχή του χρόνου. Ο οδηγός καθώς και οι επιβάτες (επίσης αυτοί που κάθονται στα οπίσθια
καθίσματα) πρέπει να δένουν τις ζώνες ασφαλείας.
Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μόνο με τη συσκευή «hands free car
kit». Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου που κρατιέται στο χέρι, κατά την οδήγηση.
Τα οχήματα που κυκλοφορούν εντός της Πολωνίας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα υποχρεωτικά με πυροσβεστήρα και
προειδοποιητικό τρίγωνο. Η έλλειψη τους επιβαρύνεται με σχετικό χρηματικό πρόστιμο.
Παιδιά ύψους κάτω των 150εκ πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικό παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.
Στην Πολωνία απαγορεύεται η οδήγηση μετά από την κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Το
επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας αλκοόλης στο αίμα κατά την οδήγηση είναι μέχρι 0,2 mg/lt (0,2 ‰, με βάση τον
μετρητή περιεκτικότητας αλκοόλης της πολωνικής αστυνομίας). Στην εκπνοή – μέχρι 0,1 mg/lt εκπνεόμενου αέρα (0,1
mg/1l κατά τον μετρητή περιεκτικότητας αλκοόλ της πολωνικής αστυνομίας).
Η διεθνής άδεια οδήγησης ισχύει στην Πολωνία μόνο για 6 μήνες από την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων της
χώρας. Μετά τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος, υπάρχει υποχρέωση απόκτησης πολωνικής άδειας οδήγησης
μετά από πρακτική και θεωρητική κρατική εξέταση (η οποία γίνεται στα πολωνικά).
ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ:

Γ’) Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στη Βαρσοβία πρέπει να σταθμεύετε τα αυτοκίνητα σας σε χώρους που σχεδιάζονται για στάθμευση οχημάτων: στους
συνοικιακούς και αστικούς, φυλασσόμενους ή αφύλακτους χώρους στάθμευσης. Επίσης, κατά τις εργάσιμες μέρες, από
τη Δευτέρα έως την Παρασκευή από τις 8:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, ισχύει στη Βαρσοβία η ζώνη
αφύλακτης, πληρωτέας στάθμευσης.
Τα τέλη στάθμευσης σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων μπορούν να πληρωθούν στα παρκόμετρα ή με τη χρήση της
«κάρτας πόλης» που εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών της Βαρσοβίας ή στέλνοντας μήνυμα SMS από το κινητό
τηλέφωνο. Η απόδειξη εξόφλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο πίσω από το παράθυρο.
Σημείωση: οι επιτηρητές των χώρων στάθμευσης δεν έχουν δικαίωμα να εισπράττουν τα τέλη για τη
στάθμευση!
Η στάθμευση αυτοκινήτων είναι δυνατή μόνο σε καθορισμένους χώρους, σύμφωνα με τις πληροφορίες στα σήματα
τροχαίας. Απαγορεύεται η στάθμευση ή στάση αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης για ανάπηρους, τους χώρους
περιορισμένης στάθμευσης και μπροστά σε πύλες εισόδου οικημάτων και γκαράζ κατοικιών.

Δ’) ΣΤΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ο αστυνομικός ο οποίος είναι σε υπηρεσία είναι ντυμένος με στολή.

Τα αστυνομικά οχήματα έχουν χρώμα ασημένιο-γαλάζιο ή μπλε και φέρουν την επιγραφή «POLICJA».
Ο κάθε αστυνομικός κατέχει υπηρεσιακή ταυτότητα αστυνομίας.

Ε’) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Οι αστυνομικοί έχουν δικαίωμα π.χ. :
ελέγχου ατόμων με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας τους,
κράτησης ατόμων που εκθέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία άλλων ατόμων καθώς και την περιουσία
τους,
σωματικής έρευνας, καθώς και ελέγχου αποσκευών σε περίπτωση εύλογης υποψίας διάπραξης αδικήματος.

ΣΤ’) Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Προστατέψτε την περιουσία σας:
μη βάζετε το πορτοφόλι με χρήματα και έγγραφα σε εξωτερικές τσέπες των ενδυμάτων σας διότι μπορείτε να
πέσετε θύμα πορτοφολάδων.
Προσέξτε να μην σας αρπάζει κανείς το κινητό τηλέφωνό από το χέρι σας. Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις
αποσκευές σας.
μην αφήνετε στο αυτοκίνητο έγγραφα, φορητό υπολογιστή, συσκευή αυτοκινήτου GPS, κινητό τηλέφωνο.
μην ξεχνάτε να κλειδώνετε πάντοτε τις πόρτες του αυτοκινήτου
Σε περίπτωση απώλειας της περιουσίας λόγω κλοπής ή διάρρηξης ενημερώστε την Αστυνομία!
Μεριμνείτε για την ασφάλεια σας:
αποφύγετε τις τυχαίες γνωριμίες,

χρησιμοποιείτε μόνο αδειοδοτημένα ταξί (που κατέχουν τα διακριτικά στοιχεία εταιρίας ταξί)
το βράδυ και τη νύχτα αποφεύγετε χώρους χωρίς φωτισμό, πάρκα και χώρους πρασίνου,
αλλάζετε τα χρήματα στις τράπεζες ή στα γραφεία αλλαγής συναλλάγματος.
Σε περίπτωση που πέσετε θύμα ληστείας ή επίθεσης, ειδοποιήστε αμέσως την Αστυνομία καλώντας τον
αριθμό έκτακτης ανάγκης – 112 ή προβείτε προσωπικά σε καταγγελία (εισηγούμαστε να γίνει γραπτή
καταγγελία) προς το Αστυνομικό Σταθμό (διεύθυνση: ul. Wilcza 21).
Ζ. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ!
1. Στη Βαρσοβία απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους (δρόμους, χώρους πρασίνου, πλατείες
και πάρκα).
2. Απαγορεύεται η εισαγωγή και εξαγωγή, (κατοχή και χρήση) ναρκωτικών και ψυχοτροπικών ουσιών.
3. Απαγορεύεται η κατοχή πυροβόλου όπλου χωρίς άδεια.
4. Απαγορεύεται η διάδοση και προβολή παιδικής πορνογραφίας.

