
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

EMERGENCY TELEPHONE 

NUMBERS 

 

112 
Αριθμός  έκτακτης ανάγκης 

(ευρωπαϊκό πρότυπο)* 

15 
SAMU -Υπηρεσία επείγουσας 

διακομιδής με ασθενοφόρο 

17 Αστυνομία 

18 Πυροσβεστική υπηρεσία 

 

*Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης  

 

 

ΟΔΗΓΩ στη ΓΑΛΛΙΑ  



ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ  

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 

Πρέπει να κυκλοφορήσετε στους δρόμους της Γαλλίας για επαγγελματικούς ή 

τουριστικούς λόγους : με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή των μεταφορών σας, μην 

ξεχνάτε ότι οι κανόνες του Οδικού κώδικα δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι με εκείνους της 

χώρας σας, ειδικότερα όσον αφορά τον περιορισμό ταχύτητας. Στο παρόν έγγραφο 

θα βρείτε μερικούς βασικούς κανόνες πριν πάρετε το τιμόνι. 

Η ζώνη ασφαλείας  

Η χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική για το σύνολο των επιβατών. Μέχρι την 

ηλικία των 10 ετών, τα παιδιά πρέπει να είναι σε κάθισμα εγκεκριμένου τύπου ΕΕ, 

προσαρμοσμένο  στην ηλικία,  τη μορφολογία και το βάρος των παιδιών.  

 

 

Ταχύτητα 

Η ταχύτητα είναι περιορισμένη στο σύνολο των γαλλικού οδικού δικτύου. Το 

ανώτατο όριο ταχύτητας αναγράφεται σε κάθε αλλαγή ορίου. Σε περίπτωση 

κακοκαιρίας, τα επιτρεπόμενα όρια περιορίζονται περαιτέρω.  

 

 

  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ  : Το πρόστιμο για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ανέρχεται στα 135€ *. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Η υπέρβαση ταχύτητας κατώτερης των 20χλμ/ώρα (εκτός οικισμών) τιμωρείται 

με πρόστιμο αξίας 68€*. 

Η υπέρβαση ταχύτητας μεταξύ 20χλμ/ώρα και χαμηλότερης των 50 χλμ/ώρα τιμωρείται με 

πρόστιμο αξίας 135€*. 

Η υπέρβαση ταχύτητας ανώτερης ή ίσης των 50χλμ/ώρα τιμωρείται με πρόστιμο έως 1500€, 

καθώς και με ακινητοποίηση ή κατάσχεση του οχήματος. 

Απαγορεύεται η κατοχή, μεταφορά και χρήση λογισμικών συστημάτων προειδοποίησης 

ραντάρ. Η παράβαση αυτής της διάταξης τιμωρείται με πρόστιμο αξίας 1500€.  

 



Αλκοόλ 

 

Η οδήγηση σε κατάσταση μέθης έχει σημαντικές και άμεσες συνέπειες στην 

οδήγησή σας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλέφωνα 

Απαγορεύεται η  χρήση τηλεφώνου που κρατιέται στο χέρι εν ώρα οδήγησης. 

Απαγορεύεται  επίσης στους οδηγούς να χρησιμοποιούν εν κινήσει οποιαδήποτε ακουστικά που 
ενδέχεται να εκπέμψουν ήχο, εξαιρουμένων των ηλεκτρονικών ακουστικών βαρηκοΐας . 
Απαγορεύονται ειδικότερα τα ακουστικά για τηλεφωνική χρήση  ή για μουσική.  
 

 

 

 

 

Γιλέκο ασφάλειας και  τρίγωνο προειδοποίησης 

Κάθε όχημα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ένα φωσφορίζον γιλέκο ασφάλειας και ένα 
τρίγωνο προειδοποίησης. 
 

 

 

 

*Πρόκειται για κατ' αποκοπήν ποσό το οποίο μειώνεται σε περίπτωση άμεσης καταβολής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση : Anne-Marie Fanouraki, γραφείο τύπου και επικοινωνίας, Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Η οδήγηση με ποσοστό αλκοολαιμίας  ≥ 0,5 g/l και < 0,8 g/l στο αίμα (ή ≥ 0,25 

mg/l και < 0,4 mg/l εκπνεόμενου αέρα), τιμωρείται με πρόστιμο 135 € * και με τριετή 

απαγόρευση οδήγησης στη γαλλική επικράτεια. 

Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν για αλκοολαιμία 0,2 g/l στο αίμα (ή 0,1 mg/l εκπνεόμενου αέρα) 

για τους νέους οδηγούς, δηλαδή που είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης λιγότερο από 

τρία χρόνια. Προσοχή, ήδη από το πρώτο ποτήρι οινοπνευματώδους ποτού, το παραπάνω 

όριο μπορεί να ξεπεραστεί. 

Η οδήγηση σε κατάσταση αλκοολαιμίας > 0,8 g/l στο αίμα (ή ≥ 0,4 mg/l εκπνεόμενου αέρα) 
ή ενδεχόμενη άρνηση του οδηγού να υποβληθεί σε έλεγχο συγκέντρωσης  οινοπνεύματος 
στο αίμα, τιμωρείται με πρόστιμο αξίας έως 4 500 € και με τριετή απαγόρευση οδήγησης 
στη γαλλική επικράτεια.  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Η χρήση τηλεφώνου στο χέρι ή η χρήση ακουστικών που περιγράφονται 
παραπάνω τιμωρούνται με πρόστιμο αξίας 135€*. 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ:  Η απουσία των παραπάνω εργαλείων από το όχημα επιφέρει πρόστιμο αξίας 
135€*. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Οι παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο και, κατά περίπτωση, με προσωρινή απαγόρευση 
οδήγησης στη γαλλική επικράτεια. Επίσης, σε σοβαρές περιπτώσεις,  μπορεί να κληθείτε για 
κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου διατρέχοντας ποινή φυλάκισης. Οι αλλοδαποί οδηγοί 
που διαπράττουν παραβάσεις στη Γαλλία και δεν πληρώνουν τα πρόστιμα διατρέχουν τον 
κίνδυνο παρακράτησης και , ανάλογα με την περίπτωση, κατάσχεσης  του οχήματός τους 
μέχρι την πληρωμή των προστίμων.  


