
 

 

 

 

Grecja 

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć 

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

[tu link do strony głównej z informacjami tematycznymi] 

Ograniczenia prędkości 

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być 

modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą: 

W terenie zabudowanym -  50 km/h   

    - 40 km/h dla motocykli  

Poza terenem zabudowanym - 90 km/h   

Autostrady / drogi ekspresowe - 130 km/h / 100km/h   

Pojazdy do 3,5t z przyczepą: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 80 km/h  

Autostrady / drogi ekspresowe - 100 km/h / 90km/h / 80km/h    

Pojazdy powyżej 3,5t: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 80 km/h  

- 70 km/h dla pojazdów z naczepą (typ O3, O4)  

 



Autostrady / Drogi ekspresowe - 85 km/h / 80km/h   

- 80-70 km/h dla pojazdów z naczepą (typ O3, O4)  

 

Autobusy: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 80 km/h  

Autostrady / Drogi ekspresowe - 100 km/h / 90km/h   

     

Pasy bezpieczeństwa 

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony. 

Pasy nie są obowiązkowe dla:  taksówkarzy, kierowców pojazdów pocztowych, pojazdów 

dostawczych z jedzeniem, kobiet w ciąży. 

Foteliki i przewożenie dzieci 

Dzieci do lat 3 muszą podróżować z wykorzystaniem odpowiednich fotelików. 

Dzieci w wieku 3-12 niższe niż 135 cm muszą podróżować z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń 

zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi. 

Mocowanie fotelika dziecięcego na przednim fotelu z twarzą skierowaną przeciwnie do kierunku 

ruchu pojazdu dopuszczalne jest jedynie wtedy, kiedy poduszka powietrzna jest wyłączona. 

Dzieci powyżej 12 roku życia i wyższe niż 135 cm może podróżować z wykorzystaniem normalnych 

pasów bezpieczeństwa dla dorosłych. 

Urządzenia zabezpieczające dla dzieci muszą spełniać wymogi standardu ECE R44/03. 

Jazda pod wpływem 

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców zawodowych, motocyklistów i kierowców 

posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata – 0,2 promila, dla pozostałych – 0,5 promila. 

Przekroczenie limitów karane jest następująco: od 0,5 do 0,8 promila – 78 euro, od 0,8 do 1,1 – 156 

euro i zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, powyżej 1,1 promila – 624,50 euro plus do 2 miesięcy 

aresztu i zatrzymanie prawa jazdy na 3-6 miesięcy. 

 

 



Obowiązek jazdy na światłach 

Zakaz jazdy w dzień z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej. Obowiązkowe 

w nocy; w dzień dozwolone tylko w przypadku widoczności ograniczonej warunkami 

atmosferycznymi.  

Mandaty i kary 

Policja wręcza mandaty na miejscu, ale nie może przyjmować pieniędzy. Przykładowa wysokość 

mandatów: przekroczenie dozwolonej prędkości: od 40 euro przy przekroczeniu o 20 km/h do nawet 

700 euro i zatrzymania prawa jazdy na pół roku przy przekroczeniu o ponad 30 km/h; przejazd na 

czerwonym świetle: 700 euro i zatrzymanie prawa jazdy na okres 60 dni, nieużywanie pasów 

bezpieczeństwa na przednich siedzeniach: 350 euro. 

W przypadku bardzo poważnych wykroczeń, na mocy wyroku sądowego, może nastąpić konfiskata 

pojazdu. 

Motocykle i skutery 

Światła obowiązkowo całą dobę. Kask ochronny obowiązkowy dla kierowcy i pasażera.  

Uwaga: wymóg posiadania kasku nie zawsze jest restrykcyjnie przestrzegany na wyspach na 

południu, gdzie wypożyczalnie nie nalegają na branie kasków. Pamiętając, że jazda w kasku jest 

obowiązkiem kierowcy, oraz że może uratować życie lub zdrowie, dbajmy raczej o interes własny niż 

właściciela wypożyczalni i domagajmy się kasku, który ma obowiązek dostarczyć razem z motocyklem 

lub skuterem. 

Ubezpieczenie 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

Paliwo, karty i opłaty 

Benzyna bezołowiowa (95 i 98 oktanów) – dostępna 

Benzyna ołowiowa – niedostępna; dostępna zastępcza z dodatkiem ołowiowym „Super 2002” 

Olej napędowy („Petreleo”) – dostępny 

LPG – miejscowe przepisy dopuszczają instalacje gazowe jedynie w taksówkach; dostępność LPG na 

stacjach bardzo utrudniona  

Zakazu transportu paliwa w kanistrach. Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze 

głównych systemów. Przed wyjazdem do Grecji upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam 

akceptowana.  

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu 

- trójkąt ostrzegawczy 

- gaśnica 



- apteczka 

Inne obowiązujące wymogi / przepisy 

Zakaz korzystania z sygnałów dźwiękowych w miastach, chyba że jest to jedyny sposób, by uniknąć 

wypadku. 

Policja ma prawo konfiskować tablice rejestracyjne nieprzepisowo zaparkowanych samochodów. 

Teoretycznie dotyczy to tylko samochodów zarejestrowanych w Grecji, jednak dobrze być 

świadomym wybierając miejsce do zaparkowania. 

Łańcuchy przeciwpoślizgowe dozwolone są na ośnieżonych lub oblodzonych drogach zimą. 

Maksymalna prędkość – 50 km/h. 

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były aktualne i zgodne 

ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach odpowiednich instytucji dla odwiedzanych 

państw. 

 


