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ΘΕΜΑ :
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Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και αγκυρώσεων ζωνών
- καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία
και διατάξεις µεταφοράς
µαθητών
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 12 και της παρ. 17 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. που
κυρώθηκε µε το ν. 2696/99 (Α' 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ. της υ.α. 1485/66/04 (Β’ 1465), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Την ανάγκη καθορισµού για τις ζώνες ασφαλείας, τα καθίσµατα και τις
αγκυρώσεις ζωνών - καθισµάτων που τοποθετούνται σε σχολικά λεωφορεία
µεταφοράς νηπίων, µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
µε σκοπό την αύξηση της ασφάλειας των µεταφερόµενων νηπίων και µαθητών.
4. Τα παραδοτέα του ειδικού έργου του Εργαστηρίου Οχηµάτων του ΕΜΠ
«Ανάπτυξη Προδιαγραφών για την Πιστοποίηση των Καθισµάτων – Ζωνών
Ασφαλείας Σχολικών Λεωφορείων και Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκατάστασης
αυτών» που ανατέθηκε µε την αρ. Φ20/οικ. 3746/281/06 απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών .
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Η

παρούσα

απόφαση

µεταχειρισµένα,

εφαρµόζεται

µεταβιβαζόµενα

και

στα

καινούρια,

κυκλοφορούντα

πρωτοταξινοµούµενα
σχολικά

λεωφορεία

µεταφοράς νηπίων, µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
περιλαµβάνονται και διατάξεις µεταφοράς µαθητών µε οποιοδήποτε λεωφορείο.
Ειδικά για τα καινούρια, πρωτοταξινοµούµενα µεταχειρισµένα και µεταβιβαζόµενα
σχολικά λεωφορεία, η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µέχρι την έκδοση των
προδιαγραφών – απαιτήσεων του εδαφίου (α) της περίπτωσης ΙΙ της παρ. 3 του
άρθρου 1 της αριθµ. 1485/66/04 απόφασης, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Αριθµός καθήµενων επιβατών: Ο αριθµός των επιβατών που κάθονται και ο
οποίος αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Ο αριθµός αυτός αναφέρεται στο
σύνολο των επιβατών, είτε νήπια είτε µαθητές πρωτοβάθµιας είτε µαθητές
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δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης,

όπως

υπολογίζεται

από

την

υπ’

αριθµ.

21504/1771/1992 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Α 408),
όπως ισχύει και τις παλαιότερες κανονιστικές αποφάσεις.
2. Αριθµός ζωνών ασφαλείας: Ο αριθµός των ζωνών ασφαλείας που αντιστοιχεί
στον αριθµό καθήµενων.
3. Συστήµατα συγκράτησης ο συνδυασµός καθίσµατος , ατοµικής ζώνης ασφαλείας
και οι αγκυρώσεις τους.
4.Ζώνη ασφαλείας: Ατοµική ζώνη ασφαλείας σύµφωνα µε την 77/541/ΕΟΚ
τοποθετηµένη σύµφωνα τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ι του άρθρου 7 της
παρούσας απόφασης για τα

λεωφορεία µεταφοράς µαθητών νηπίων και

πρωτοβάθµιας, και τις προδιαγραφές των αντίστοιχω οδηγιών της ΕΕ για τα
λεωφορεία µεταφοράς µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης .
5. Ειδικό παιδικό κάθισµα (ΕΠΑΙΚ): Κάθισµα που προορίζεται για τη µεταφορά
νηπίων και µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι προδιαγραφές του οποίου
ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Συστήµατα Συγκράτησης Παιδιών: Εγκεκριµένα συστήµατα συγκράτησης
παιδιών (CRS) σύµφωνα µε το Κανονισµό αρ. 44 της ΟΕΕ/ΗΕ ή την Οδηγία
77/541/ΕΚ, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Προδιαγραφές καινούριων, πρωτοταξινοµούµενων µεταχειρισµένων και
µεταβιβαζόµενων σχολικών λεωφορείων µεταφοράς νηπίων - µαθητών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
1. Οι ζώνες ασφαλείας, ο τύπος τους, ο αριθµός τους και οι αγκυρώσεις τους, όπως
και τα καθίσµατα και οι αγκυρώσεις τους που τοποθετούνται σε σχολικά λεωφορεία
µεταφοράς νηπίων και µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ακολουθούν τις
προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙΙ του άρθρου 8 της παρούσας.
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2. Η συµφωνία µε τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται µε την παρούσα απόφαση
στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 8 ελέγχεται από τα δηµόσια ΚΤΕΟ σύµφωνα
µε τα οριζόµενα σε αυτήν την παράγραφο :
2.1. Για τα καινούργια λεωφορεία αυτού του άρθρου. Για την έκδοση έγκρισης
τύπου πέραν των λοιπών απαιτήσεων που προκύπτουν από τις ισχύουσες
διατάξεις κατατίθεται στη ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων και τεχνική έκθεση
εις διπλούν σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ. Η τεχνική έκθεση
διαβιβάζεται σε ∆ηµόσιο ΚΤΕΟ µε διάδροµο ειδικών ελέγχων όπου περαν των
λοιπών ελέγχων συµπληρώνεται ο Πίνακας Ελέγχου Ι του άρθρου 8 το
Παράρτηµα ΙΙΙ και επιστρέφεται στη ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων µε
τηντεχνική έκθεση επικυρωµένη για την έκδοση της έγκρισης τύπου. Για τον
έλεγχο αυτό εφαρµόζεται το άρθρο 5 χωρίς την καταβολή επιπλέον ειδικού
τέλους πέραν του προβλεποµένου.
2.2. Για τα µεταχειρισµένα πρωτοταξινοµούµενα λεωφορεία αυτού του άρθρου
ως σχολικά και τα µεταβιβαζόµενα σχολικά. ∆ιενεργείται ειδικός έλεγχος
αµαξώµατος οχήµατος σχολικού λεωφορείου (ΕΕΑΣΧ) σύµφωνα µε το άρθρο 5
της παρούσας. Ο πίνακας Ελέγχου του Παραρτήµατος Ι του άρθρου 8 και η
τεχνική έκθεση επικυρωµένη κατατίθεται από τον ενδιαφερόµενο στην
αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση της νέας
άδειας κυκλοφορίαςσύµφωνα µε την παράγραφο 3. Οι έλεγχοι σύµφωνα µε το
άρθρο 29 της υ.α. 21504/771/92 (Β` 408/92) όπως ισχύει όπου απαιτούνται
διενεργούνται από το ίδιο ΚΤΕΟ µε την κατάθεση των απαιτουµένων
δικαιολογητικών.
3.Τα οχήµατα του άρθρου αυτού ταξινοµούνται και στην άδεια κυκλοφορίας που
εκδίδεται τίθεται παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ (τίθεται ο αριθµός αυτής της απόφασης)»
4. Μετά την 1/1/2009 για τα οχήµατα του άρθρου αυτού οι εγκρίσεις τύπου, οι
πρώτες ταξινοµήσεις καθώς και οι µεταβιβάσεις θα γίνονται µόνο εφόσον τα
οχήµατα αυτά είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Οι
απαιτήσεις

ισχύουν µέχρι την έκδοση των προδιαγραφών – απαιτήσεων του
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εδαφίου (α) της περίπτωσης ΙΙ της παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθµ. 1485/66/04
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Προδιαγραφές καινούριων, πρωτοταξινοµούµενων µεταχειρισµένων και
µεταβιβαζόµενων σχολικών µεταφοράς µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1.Σχολικά λεωφορεία µεταφοράς µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, είτε
πρωτοταξινοµούµενα (καινούρια ή µεταχειρισµένα), είτε µεταβιβαζόµενα, όσον
αφορά στις ζώνες ασφαλείας και τις αγκυρώσεις αυτών, καθώς και στα καθίσµατα
και στις αγκυρώσεις τους, πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο άρθρο 3
της υ.α. 37492/1795/03 (Β’ 922) και την υ.α. 54847/2655/03 (Β’ 607/2004), όπως ισχύουν,
για τα καινούρια και τα µεταχειρισµένα αντίστοιχα.
2.Τα οχήµατα που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 ταξινοµούνται και
στη νέα άδεια κυκλοφορίας τίθεται παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ (τίθεται ο αριθµός αυτής της απόφασης)»
3. Μετά την 1/1/2009 για τα οχήµατα της παραγράφου 1 οι εγκρίσεις τύπου, οι
πρώτες ταξινοµήσεις µεταχειρισµένων καθώς και οι µεταβιβάσεις θα γίνονται µόνο
εφόσον τα οχήµατα αυτά είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 5
Ειδικός έλεγχος αµαξώµατος σχολικού λεωφορείου (ΕΕΑΣΧ)
1.Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος αµαξώµατος σχολικού λεωφορείου (ΕΕΑΣΧ) για τα
σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων, µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
2.Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από δηµόσιο ΚΤΕΟ που διαθέτει διάδροµο ειδικών
ελέγχω µε την καταβολή των τελών της παραγράφου 5 του αρθρου 2
τηςΦ23/51193/5992/18.5.207 (Β` 786) κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
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3.Ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στην υπηρεσία της προηγούµενης παραγράφου
τεχνική έκθεση εις διπλούν σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 8
υπογεγραµµένη

από

διπλωµατούχο

Μηχανολόγο

Μηχανικό

ή

Πτυχιούχο

Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων µε τα αυτά επαγγελµατικά
δικαιώµατα. Στην τεχνική έκθεση :
3.1. Βεβαιώνεται ότι το προς ταξινόµηση ή µεταβίβαση λεωφορείο πληροί της
προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙΙ του άρθρου 8 της παρούσας και
3.2. είναι σύµφωνο µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.
3.3. Θα περιέχεται σαφή αναφορά ώστε το καθένα από τα σηµεία ελέγχου
του Πίνακα Ελέγχου του Παραρτήµατος Ι του άρθρου 8 να τεκµηριώνεται ότι
είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 8 και τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας και της τεχνικής.
4. Το ΚΤΕΟ ελέγχει το όχηµα και συµπληρώνει τον Πίνακα Ελέγχου του
Παραρτήµατος Ι του άρθρου 8 εις διπλούν σηµειώνοντας τα αντίστοιχα σηµεία . Η
έννοια της συµπλήρωσης του πίνακα υποδηλώνει ότι τα αναφερόµενα στο
αντίστοιχο σηµείο της τεχνικής έκθεσης του Παραρτήµατος ΙΙΙ του άρθρου 8
ανταποκρίνονται στο λεωφορείο που ελέγχεται επαληθεύοντας όπου αυτό είναι
δυνατό την τεκµηρίωση της τεχνικής έκθεσης. Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται
ουδεµία απόκλιση (ΟΧΙ).
5.Το ένα αντίγραφο του Πίνακα Ελέγχου και της Τεχνικής έκθεσης επικυρωµένα
παραδίδονται στον ενδιαφερόµενο.

Άρθρο 6
Προδιαγραφές – έλεγχος κυκλοφορούντων σχολικών λεωφορείων
1.Τα κυκλοφορούντα σχολικά όλων των κατηγοριών ελέγχονται στα πλαίσια του
υποχρεωτικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου από τα δηµόσια ΚΤΕΟ της χώρας.
Αναφορικά µε τα συστήµατα συγκράτησης όπως παρακάτω :
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1.1. Στα σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων και µαθητών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης που φέρουν στην άδεια κυκλοφορίας την Παραρτήρηση της
παραγράφου 3 του άρθρου 3, ελέγχονται οι ζώνες ασφαλείας και οι
αγκυρώσεις τους, όπως και τα καθίσµατα και οι αγκυρώσεις τους σύµφωνα
µε τα σηµεία ελέγχου των Παραρτηµάτων ΙΙ Α του άρθρου 8 της παρούσας.
1.2. Σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων και µαθητών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης που δεν εντάσσονται στην προηγούµενη παράγραφο 1.1. .
1.2.1.

Μέχρι 31/12/2009 οι ζώνες ασφαλείας και οι αγκυρώσεις τους, όπως
και τα καθίσµατα και οι αγκυρώσεις τους ελέγχονται σύµφωνα µε τα
σηµεία ελέγχου του Παραρτηµάτων ΙΙ Β του άρθρου 8 της παρούσας.
Με αίτηση του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ο έλεγχος µπορεί να
διενεργείται µε το Παράρτηµα ΙΙ Α του άρθρου 8 της παρούσας και
την αντίστοιχη Παρατήρηση της επόµενης υποπαραγράφου στο ∆ΤΕ.

1.2.2.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 ο τεχνικός έλεγχος των κυκλοφορούντων
σχολικών

λεωφορείων

θα

διενεργείται

αποκλειστικά

µε

το

Παράρτηµα ΙΙ Α του άρθρου 8 της παρούσας. Στα εκδιδόµενα ∆ελτία
Τεχνικού

Ελέγχου

τίθεται

η

παρατήρηση

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΡΤ. ΙΙΑ ΤΗΣ (τίθεται

ο

αριθµός αυτής της απόφασης)». Στους διενεργούµενους περιοδικούς
τεχνικούς ελέγχους µετά την 1/1/2009 σύµφωνα µε τα τα σηµεία
ελέγχου του Παραρτήµατος ΙΙΒ τού άρθρου 8, θα περιορίζεται η
ισχύς του εκδιδόµενου ∆ΤΕ µέχρι την 1/1/2010. Σε αυτά τα σχολικά
λεωφορεία

η ισχύς του ∆ΤΕ, µπορεί να παραταθεί

µέχρι την

κανονική του διάρκεια µε δωρεάν εµβόλιµο (έκτακτο) µερικό έλεγχο
εφόσον το λεωφορείο ελεγχθεί επιτυχώς σύµφωνα µε το Παράρτηµα
ΙΙ Α΄ .
1.3. Σχολικά λεωφορεία µεταφοράς µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ελέγχονται σύµφωνα µε τις γενικότερες διατάξεις του περιοδικού τεχνικού
ελέγχου.
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3.Οποιοδήποτε κυκλοφορούν σχολικό λεωφορείο µεταφοράς νηπίων – µαθητών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί µε αίτηση του ιδιοκτήτη του να υποβληθεί στις
απαιτήσεις - διαδικασία της παραγράφου 2.2. του άρθρου 3 . Μετά την εφαρµογή

της διαδικασίας αυτής και εφόσον το λεωφορείο καλύπτει τις απαιτήσεις αυτές
εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3.
4.

Οποιοδήποτε

κυκλοφορούν

σχολικό

λεωφορείο

µεταφοράς

µαθητών

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί µε αίτηση του ιδιοκτήτη του να υποβληθεί στις
απαιτήσεις - διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υ.α. 54847/2655/03 (Β’
607/2004). Μετά την εφαρµογή της διαδικασίας αυτής και εφόσον το λεωφορείο
καλύπτει τις απαιτήσεις αυτές εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ (τίθεται ο αριθµός αυτής της
απόφασης)».
Άρθρο 7
Ειδικές διατάξεις µεταφοράς
1. Είναι δυνατή η µεταφορά νηπίων σε καθίσµατα µαθητών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης (καθίσµατα κατηγορίας δηµοτικού, βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ), αλλά όχι το
αντίστροφο, υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος και το βάρος του παιδιού είναι τέτοια
ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής συγκράτησή του µε τη ζώνη ασφαλείας
(ιδιαιτέρως, να µην υπάρχει κίνδυνος ολισθήσεως κάτω από τη ζώνη).
2. Μαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ύψος µεγαλύτερο από 150 εκ. πρέπει να
µεταφέρονται µε καθίσµατα ενηλίκων, χωρίς τη χρήση Συστηµάτων Συγκράτησης
Παιδιών (συστήµατα CRS).
3. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η µεταφορά µαθητών δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης σε καθίσµατα τα οποία προορίζονται για τη µεταφορά νηπίων ή
µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
4. Νήπια και µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να µεταφέρονται, υπό
προϋποθέσεις (π.χ. χρήση Συστηµάτων Συγκράτησης Παιδιών, κλπ.), µε καθίσµατα
ενηλίκων.
5.Μεταφορά µαθητών από 1/1/2010 γίνεται µόνο µε λεωφορεία:
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5.1. Υπεραστικά που έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τις υ.α. 37492/1795/03
(Β’ 922) όπως ισχύει ως καινούργια και την υ.α. 54847/2655/03 (Β’ 607/2004)
όπως ισχύει για τα µεταχειρισµένα. Για την τεκµηρίωση ότι τα λεωφορεία
εντάσσονται σε αυτή την «υποκατηγορία» µετά από σχετική αίτηση του
ιδιοκτήτη θα τίθεται παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ .37492/1795/03 ή 54847/2655/03» µετά
από έλεγχο του φακέλου του λεωφορείου από την αρµόδια υπηρεσία Μ.Ε.
αναφορικά µε τα συστήµατα συγκράτησης (καθίσµατα – ζώνες –
αγκυρώσεις).
5.2.

Τουριστικά

που

έχουν

ταξινοµηθεί

σύµφωνα

µε

την

υ.α.

61841/4522/05/06 (Β` 8541/06). Για την τεκµηρίωση ότι τα λεωφορεία
εντάσσονται σε αυτή την «υποκατηγορία» µετά από σχετική αίτηση του
ιδιοκτήτη θα τίθεται παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 61841/4522/05/06» αναφορικά µε τα
συστήµατα συγκράτησης (καθίσµατα – ζώνες – αγκυρώσεις).
5.3.Τουριστικά και υπεραστικά που δεν υπάγονται στις παραγράφους 5.1.
και 5.2. µετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη θα τίθεται παρατήρηση στην
άδεια κυκλοφορίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

54847/2655/03» µε την εφαρµογή της αναφερόµενης στην παράγραφο 4 του
άρθρου 6 διαδικασίας και εφόσον το λεωφορείο καλύπτει τις απαιτήσεις
αυτές αναφορικά µε τα συστήµατα συγκράτησης (καθίσµατα – ζώνες –
αγκυρώσεις).
5.4. Σχολικά µεταφοράς νηπίων – µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 ή
της παραγράφου 1.2.2. του άρθρου 6.

Η τεκµηρίωση προκύπτει από την

παρατήρηση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 στην άδεια κυκλοφορίας είτε
την ύπαρξη ισχύοντος ∆ΤΕ µε την παρατήρηση της παρ. 1.2.2. του άρθρου 6
αντίστοιχα .
5.5.

Σχολικά

λεωφορεία

µεταφοράς

µαθητών

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις - διαδικασία της
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παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υ.α. 54847/2655/03 (Β’ 607/2004). Μετά την
εφαρµογή της διαδικασίας αυτής και εφόσον το λεωφορείο καλύπτει τις
απαιτήσεις

αυτές

εκδίδεται

νέα

άδεια

κυκλοφορίας

που

εκδίδεται

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ (τίθεται ο αριθµός
αυτής

της

απόφασης)».

Η

τεκµηρίωση

προκύπτει

από

αυτήν

την

παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας .

Άρθρο 8
Ενσωµατώνονται

και

αποτελούν

αναπόσπαστο

τµήµα

της

παρούσας

τα

Παραρτήµατα Ι, ΙΙΑ, ΙΙΒ και ΙΙΙ.
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Παράρτηµα Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ, ΠΡΩΤΟΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Α
1.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τεχνική Έκθεση
1.1

Συνοδεύεται το όχηµα από αναλυτική τεχνική έκθεση για
τα καθίσµατα και τις ζώνες ασφαλείας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Το αµάξωµα του λεωφορείου είναι κατασκευασµένο σε
πλαίσιο λεωφορείου (και όχι φορτηγού)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

α. Το λεωφορείο πληροί χωρίς παρέκκλιση, όλες τις
διατάξεις της υπ. αριθµ. 21504/1771/92 (Β` 408) υ.α.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.2 β. Το λεωφορείο πληροί χωρίς παρέκκλιση, όλες τις
διατάξεις των κανονιστικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί,
µέχρι της δηµοσίευσης της παραπάνω απόφασης (26.6.92),
µη επιτρεποµένης της συνδυασµένης εφαρµογής τους.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ στο 1.1, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση όλες οι
1.2 απαιτούµενες πληροφορίες για τα καθίσµατα και τις ζώνες
ασφαλείας

2.

Όχηµα
2.1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
3.

Κατηγορίες Καθισµάτων
α. Ο αριθµός των θέσεων καθήµενων µαθητών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ή νηπίων τους οποίους δύναται
να µεταφέρει το όχηµα, είναι σύµφωνος µε την έγκριση
τύπου, εφόσον υφίσταται.
β. Ο αριθµός των θέσεων καθήµενων µαθητών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ή νηπίων τους οποίους δύναται
3.1
να µεταφέρει το όχηµα, είναι σύµφωνος µε τη µελέτη που
υποβάλλεται δυνάµει της υπ. αρ. 21504/1771/92 (Β` 408) υ.α.
γ. Ο αριθµός των θέσεων καθήµενων µαθητών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ή νηπίων τους οποίους δύναται
να µεταφέρει το όχηµα, είναι σύµφωνος µε τις κανονιστικές
αποφάσεις, που είχαν εκδοθεί µέχρι της δηµοσίευσης της
παραπάνω απόφασης (26.6.92), µη επιτρεποµένης της
συνδυασµένης εφαρµογής τους.
Συµφωνούν τα στοιχεία της Άδειας Κυκλοφορίας του
3.2
Οχήµατος µε τον µοναδικά υπολογιζόµενο αριθµό του

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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σηµείου 3.1 (µόνο για τα µεταβιβαζόµενα) για τη
συγκεκριµένη µεταφορά µαθητών (π.χ. σχολικό µεταφοράς
νηπίων, κλπ.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Β
Β1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Το δάπεδο του λεωφορείου στο οποίο εδράζονται τα
1.1 καθίσµατα – ζώνες είναι συνδεδεµένο στο όχηµα όπως
φαίνεται στην τεχνική έκθεση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είναι αγκυρωµένα τα καθίσµατα σύµφωνα µε την
1.2 προσκοµισθείσα τεχνική έκθεση;
(Μέθοδος Αγκύρωσης, Αριθµός σηµείων σύνδεσης, κλπ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.3

Η απόσταση των καθισµάτων µεταξύ τους είναι σύµφωνα µε
την τεχνική έκθεση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.4

Υπάρχει ροδέλα ή χαλύβδινο έλασµα µεταξύ κοχλία και
περικοχλίου στην αγκύρωση του καθίσµατος στο δάπεδο;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.5

Οι κοχλίες αγκύρωσης των καθισµάτων ή κατευθυντήριων
οδηγών, είναι στερεωµένοι σε δοµικά στοιχεία του πλαισίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Β2 ΕΛΕΓΧΟΣ «ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ» ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
1

Η πλάτη και η έδρα κάθε καθίσµατος είναι καλυµµένα µε
ταπετσαρία / ύφασµα χωρίς φθορές

Είναι καλυµµένο το πίσω µέρος του καθίσµατος µε αφρώδες υλικό
2 επαρκούς πάχους και πυκνότητας για την προστασία µαθητή που
ενδέχεται να προσκρούσει σε αυτό (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ);
3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συµφωνούν οι κύριες διαστάσεις κάθε διαφορετικού τύπου καθίσµατος µε εκείνες
της τεχνικής έκθεσης
Τύπος 1(..................................................................................................)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τύπος 2(..................................................................................................)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τύπος 3(..................................................................................................)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τύπος 4(..................................................................................................)

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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............. (..................................................................................................)
............. (..................................................................................................)
............. (..................................................................................................)
4

∆εν υπάρχουν επικίνδυνες προεξοχές στο κάθισµα
(αν «ΝΑΙ» σε οποιοδήποτε σηµείο θεωρείται Βασική Έλλειψη)
3.1 Ελάσµατα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3.2 Σωλήνες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3.3 Κοχλίες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3.4 Σύστηµα Αγκύρωσης Ζώνης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
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Γ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1

Ο τύπος της ζώνης είναι τουλάχιστον δύο σηµείων για κάθε
θέση καθήµενου;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είναι πιστοποιηµένες οι ζώνες (έχουν επισήµανση ΕΚ) για
2 την συγκεκριµένη χρήση (π.χ. δύο σηµείων, ύπαρξη
συσπειρωτήρα κ.λ.π.);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3 Υπάρχει σχίσιµο στον ιµάντα της ζώνης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

Υπάρχει φθορά των ζωνών στο σηµείο σύνδεσης ιµάνταπόρπης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

Έχει τοποθετηθεί η πόρπη σωστά στον σκελετό του
καθίσµατος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η απελευθέρωση της ζώνης ασφάλειας γίνεται εύκολα και
γρήγορα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι ζώνες ασφαλείας δεν βρίσκονται σε επαφή µε επικίνδυνα
για φθορά µέρη του καθίσµατος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι ζώνες είναι στερεωµένες µε κοχλίες / αυτασφαλιζόµενα
6 περικόχλια ή µε ροδέλες ασφαλείας στο σκελετό του
καθίσµατος;

7

Οι πόρπες ασφαλίζουν καλά την ζώνη;
(π.χ. µήπως είναι κολληµένα τα ελατήρια)

8 Θέση της Πόρπης
8.1 Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας είναι εύκολα προσβάσιµη;
8.2

9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

∆. Οδηγίες συµπλήρωσης
1. Ο πίνακας ελέγχου συµπληρώνεται από τις αρχές του άρθρου 3
2. Η έννοια της συµπλήρωσης του πίνακα υποδηλώνει ότι τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο
σηµείο της τεχνικής έκθεσης ανταποκρίνονται στο λεωφορείο που ελέγχεται.
3. ∆εν επιτρέπεται ουδεµία απόκλιση (ΟΧΙ)
4. Το καθένα από τα παραπάνω σηµεία ελέγχου τεκµηριώνεται στην τεχνική έκθεση ότι
είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα ΙΙΙ και τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και της τεχνικής.
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Π

Α

Ρ

Α

Ρ

Τ

Η Μ

Α ΙΙ Α

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Α Α Ρ Θ Ρ Α 3 κ α ι 6
Α/Α

Β.
Β.1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ζ.Α)
Ζ.Α. ατοµική πιστοποιηµένη
Για νήπια και µαθητές Α΄βάθµιας
εκπαίδευσης Ζ.Α. δύο σηµείων
πιστοποιηµένη τύπου Br3, Br4)

∆ΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ή
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

--------------------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΥΑ 44800/123/85

(∆.Ε= ∆ευτερεύουσα Έλλειψη

Σ.Ε= Σοβαρή Έλλειψη)

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

Β.2

--------------------------

Β.3

--------------------------

Ζ.Α. ατοµική δύο σηµείων
τοποθετηµένη διαγώνια
Ζ.Α. µη πιστοποιηµένη

Β.4

--------------------------

Σχίσιµο στον ιµάντα της Ζ.Α

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

Β.5

--------------------------

Φθορά των Ζ.Α. στο σηµείο σύνδεσης
ιµάντα-πόρπης

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

Β.6

ΖΑ στερεωµένες µε κοχλίες /
αυτασφαλιζόµενα περικόχλια ή µε ροδέλες
ασφαλείας στο σκελετό του καθίσµατος
Οι πόρπες ασφαλίζουν καλά την ζώνη (π.χ.
µήπως είναι κολληµένα τα ελατήρια)

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Β.7

--------------------------

--------------------------
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Σ.Ε

Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας είναι εύκολα
προσβάσιµη;
Η απελευθέρωση της ζώνης ασφάλειας
γίνεται εύκολα και γρήγορα;

--------------------------

Για ατοµική Ζ.Α:
δύο σηµείων τύπου Br3,
Br4m
σύµφωνα
µε
Παράρτηµα ΙΙΙ ειδάλλως
σύµφωνα µε την τεχνική
έκθεση που συντάσσεται
µε βάση το Παράρτηµα Χ
της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ
Εάν ΟΧΙ

-------------------------

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Β.11

--------------------------

Αγκυρώνονται µε έναν κοχλία τα
άκρα δύο ή περισσότερων ζωνών ;

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

Β.12

--------------------------

Οι ζώνες ασφαλείας βρίσκονται
σε επαφή µε επικίνδυνα για
φθορά µέρη του καθίσµατος;

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

--------------------------

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Επικίνδυνες προεξοχές στο κάθισµα
(ελάσµατα,
σωλήνες,
κοχλίες,
σύστηµα αγκύρωσης ζώνης)

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

--------------------------

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Εάν ΝΑΙ

∆.Ε ή Σ.Ε

Β.8

Έχει τοποθετηθεί η πόρπη σωστά στον
σκελετό του καθίσµατος;

Β.9
Β.10

Γ.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Γ.1

Αριθµός καθισµάτων σύµφωνος µε την
άδεια κυκλοφορίας

Γ.2

Γ.3
Γ.4

--------------------------

Η πλάτη και η έδρα κάθε καθίσµατος είναι
καλυµµένα µε ταπετσαρία / ύφασµα
--------------------------

--------------------------

Η ταπετσαρία / ύφασµα της
πλάτης ή της έδρας κάθε
καθίσµατος είναι φθαρµένη

Σ.Ε
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Γ.5

Είναι καλυµµένο το πίσω µέρος του
καθίσµατος µε αφρώδες υλικό επαρκούς
πάχους και πυκνότητας
(βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ);

--------------------------

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε
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Π

Α

Ρ

Α

Ρ

Τ

Η Μ

Α ΙΙ Β

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Ο Α Ρ Θ Ρ Ο 6
Α/Α

Α.
Α.1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

∆ΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ή
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΥΑ 44800/123/85

(∆.Ε= ∆ευτερεύουσα Έλλειψη

Σ.Ε= Σοβαρή Έλλειψη)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο αριθµός καθηµένων επιβατών είναι
µονοσήµαντα καθορισµένος για το
λεωφορείο (µόνο νηπίων – µόνο µαθητές
Α΄βάθµιας εκπαιδ. – µόνο µαθητές
Β΄βάθµιας εκπαιδ).

Β.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ζ.Α)

Β.1

Ζ.Α. ατοµική πιστοποιηµένη
Για νήπια και µαθητές Α΄βάθµιας
εκπαίδευσης Ζ.Α. δύο σηµείων
πιστοποιηµένη τύπου Br3, Br4)

--------------------------

Εάν ΟΧΙ
Για ελέγχους µέχρι 31-122009:
παρατήρηση στο
∆ΤΕ
περιορισµός ∆ΤΕ
µέχρι 31-12-2009
∆.Ε= ∆ευτερεύουσα Έλλειψη
Σ.Ε= Σοβαρή Έλλειψη

--------------------------

Εάν ΟΧΙ
Για ελέγχους µέχρι 31-122009 παρατήρηση στο ∆ΤΕ
και περιορισµός ισχύος
∆ΤΕ µέχρι 31-12-2009

------------

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

--------------------------

Ζ.Α. ατοµική δύο σηµείων
τοποθετηµένη διαγώνια
Ζ.Α. µη πιστοποιηµένη

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

--------------------------

Σχίσιµο στον ιµάντα της Ζ.Α

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

Β.2

--------------------------

Β.3
Β.4
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--------------------------

Β.5
Β.6

Β.7
Β.8

Β.9
Β.10

ΖΑ στερεωµένες µε κοχλίες /
αυτασφαλιζόµενα περικόχλια ή µε ροδέλες
ασφαλείας στο σκελετό του καθίσµατος
Οι πόρπες ασφαλίζουν καλά την ζώνη
(π.χ. µήπως είναι κολληµένα τα ελατήρια)
Έχει τοποθετηθεί η πόρπη σωστά στον
σκελετό του καθίσµατος;
Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας είναι εύκολα
προσβάσιµη;
Η απελευθέρωση της ζώνης ασφάλειας
γίνεται εύκολα και γρήγορα;

Β.11
-------------------------Β.12.
-------------------------Γ.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Γ.1

Αριθµός καθισµάτων σύµφωνος µε την
άδεια κυκλοφορίας

Γ.2
-------------------------Γ.3

Η πλάτη και η έδρα κάθε καθίσµατος είναι
καλυµµένα µε ταπετσαρία / ύφασµα

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Για ατοµική Ζ.Α δύο
σηµείων τύπου Br3, Br4m
σύµφωνα µε Παράρτηµα
ΙΙΙ.
Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Σ.Ε

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

--------------------------

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Επικίνδυνες προεξοχές στο κάθισµα
(ελάσµατα,
σωλήνες,
κοχλίες,
σύστηµα αγκύρωσης ζώνης)

Εάν ΝΑΙ

Σ.Ε

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Φθορά των Ζ.Α. στο σηµείο σύνδεσης
ιµάντα-πόρπης
--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------------------------------Αγκυρώνονται µε έναν κοχλία τα
άκρα δύο ή περισσότερων ζωνών ;

Οι ζώνες ασφαλείας βρίσκονται
σε επαφή µε επικίνδυνα για
φθορά µέρη του καθίσµατος;

--------------------------
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Γ.4

--------------------------

Γ.5

Είναι καλυµµένο το πίσω µέρος του
καθίσµατος µε αφρώδες υλικό επαρκούς
πάχους και πυκνότητας (βλ. Παράρτηµα
ΙΙΙ);
Οι προδιαγραφές του υλικού αναφέρονται
σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του
τεχνικού που αναφέρεται στην παρ. 3 του
άρθρου 3 ή του τεχνίτη που το τοποθέτησε
η οποία υποβάλλεται κατά τον τεχνικό
έλεγχο.

Η ταπετσαρία / ύφασµα της
πλάτης ή της έδρας κάθε
καθίσµατος είναι φθαρµένη
--------------------------

Εάν ΝΑΙ

∆.Ε ή Σ.Ε

Εάν ΟΧΙ

Σ.Ε

Για
την
τοποθέτηση
υλικού και την υποβολή
της υπεύθυνης δήλωσης
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Παράρτηµα ΙΙΙ
Οδηγίες Τοποθέτησης και Εγκατάστασης

Ειδικών Παιδικών Καθισµάτων και Ζωνών Ασφαλείας στα Σχολικά Λεωφορεία
µεταφοράς µαθητών νηπιαγωγείου και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Σκοπός
Στο Παράρτηµα αυτό αναφέρονται απαιτήσεις – προδιαγραφές των ζωνών ασφαλείας,
των καθισµάτων καθώς και οδηγίες της ορθής τοποθέτησής τους στα σχολικά λεωφορεία
µεταφοράς µαθητών νηπιαγωγείου και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Οι Οδηγίες εφαρµόζονται αποκλειστικά για καθίσµατα και ζώνες ασφαλείας που
προορίζονται για τη συγκράτηση και προστασία παιδιών ηλικίας από 4 έως και 11
ετών. Συνεπώς, αφορούν παιδιά νηπιαγωγείου ηλικίας από 4 ως 6 ετών και µε µέσο
όρο βάρους από 15 έως 25 κιλά και παιδιά δηµοτικού µε ηλικία από 6 έως 11 ετών, µε
µέσο βάρος από 22 έως 36 κιλά και µε ύψος που δεν ξεπερνάει τα 150 εκ.

Τεχνικό Υπόβαθρο
Τα καθίσµατα και οι ζώνες ασφαλείας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία
και την άνεση των επιβατών. Σε περίπτωση πρόσκρουσης, το κάθισµα και οι ζώνες
ασφαλείας υποβάλλονται σε σηµαντικές δυνάµεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να
σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν
επαρκή προστασία.
Για τις ανάγκες των οδηγιών (για την έκδοση έγκρισης τύπου – ταξινόµηση λαµβάνονται
τα αναφερόµενα στις ισχύουσες διατάξεις) βάρη, τα ειδικά παιδικά καθίσµατα (ΕΠΑΙΚ)
ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες, ως εξής:
•

Κατηγορία Νηπίων: Καθίσµατα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας από 4 έως
και 6 ετών και µε µέσο όρο βάρους από 15 έως 25 κιλά
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•

Κατηγορία ∆ηµοτικού: Καθίσµατα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας από 7
έως και 11 ετών, µε µέσο όρο βάρους από 22 έως 36 κιλά και µε ύψος που δεν
ξεπερνάει τα 150 εκ.

Τα καθίσµατα της κατηγορίας νηπίων και τα καθίσµατα της κατηγορίας δηµοτικού
έχουν τις ελάχιστες διαστάσεις∗ του πίνακα 1 σύµφωνα και µε την επεξήγηση των
σχηµάτων 1 και 2 που ακολουθούν. Με βάση τις διαστάσεις των καθισµάτων και τον
αριθµό των επιβατών που προορίζεται να µεταφέρει το κάθισµα, υπολογίζεται ο αριθµός
των θέσεων καθήµενων του καθίσµατος και συνεπώς ο συνολικός αριθµός θέσεων
καθήµενων του σχολικού λεωφορείου.
Πίνακας 1. Ελάχιστες και µέγιστες κύριες διαστάσεις ΕΠΑΙΚ*
Θέση Παιδιού
Θέση Νηπίου
∆ηµοτικού
∆ιάσταση
Ελάχιστη

Μέγιστη

Ελάχιστη

Μέγιστη

Ύψος Έδρας (Η)

400 mm

∆/Ε

400 mm

∆/Ε

Βάθος Έδρας (Κ)

300

∆/Ε

300

∆/Ε

Ηµί-Πλάτος Έδρας (F)

125

170

175

200

Σχήµα 1. Συµβολισµός διάστασης Βάθους (Κ) και Ύψους (Η) έδρας ΕΠΑΙΚ
∗

Οι ελάχιστες διαστάσεις έχουν ληφθεί από την υπ’ αριθµό 21504/1771/1992 Απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Α’ 408) «Περί καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων» και τις
«παλαιότερες» κανονιστικές
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Σχήµα 2. Συµβολισµός διάστασης Ηµί-Πλάτους (F) έδρας ΕΠΑΙΚ

Περιεχόµενα τεχνικής έκθεσης
Η τεχνική έκθεση περιέχει τεχνική τεκµηρίωση που πρέπει να αποτελείται από τεχνικούς
υπολογισµούς, τεχνική περιγραφή, ή/και σχέδια. Η τεκµηρίωση θα αναφέρεται σε κάθε
σηµείο ελέγχου του Παραρτήµατος Ι για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών ελέγχου. Η
τεχνική έκθεση τεκµηριώνει ότι τα καθίσµατα – ζώνες, καθώς και οι αγκυρώσεις αυτών
είναι σύµφωνα µε το παρόν Παράρτηµα και τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και
θα εµπεριέχει σχετική βεβαίωση υπογεγραµµένη από τον µελετητή.

Ειδικό Παιδικό Κάθισµα (ΕΠΑΙΚ)
Απαιτήσεις τοποθέτησης
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καταλληλότητα του οχήµατος πριν από την
εγκατάσταση ή πρόσθετων καθισµάτων ή την αντικατάσταση υπαρχόντων. Τα σηµεία
που πρέπει να προσεχθούν είναι τα εξής:
•

Ο χώρος του οχήµατος πρέπει να είναι αρκετός ώστε τα καθίσµατα να
τοποθετούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµό 21504/1771/1992 (Β 408)
Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανάλογα µε την
κατηγορία του καθίσµατος ή τις παλαιότερες κανονιστικές διατάξεις.
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•

Τα καθίσµατα δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε περιοχές όπου η πιθανότητα
τραυµατισµού του καθήµενου είναι πολύ µεγάλη.

•

Η πρόσβαση από και προς τα καθίσµατα πρέπει να είναι εύκολη ώστε οι επιβάτες
να µπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται του οχήµατος χωρίς δυσκολία και
να είναι δυνατή η χρήση των θυρών του οχήµατος.

•

Μέρη του οχήµατος τα οποία βρίσκονται έµπροσθεν ενός καθίσµατος και στα
οποία, σε περίπτωση εµπρόσθιας πρόσκρουσης, ενδέχεται να προσκρούσει το
κεφάλι, τα χέρια, το στήθος, τα πόδια, κλπ ενός καθήµενου επιβάτη πρέπει να
προστατεύονται µε απορροφητικό υλικό (αφρώδη υλικά µεγάλης πυκνότητας µε
σκληρότητα µικρότερης των 50° της κλίµακας Shore A).

Απαιτήσεις Κατασκευής και Αγκύρωσης
Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση καθισµάτων που έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί
όσον αφορά την αντοχή τους και την αγκύρωσή τους στο δάπεδο του οχήµατος σύµφωνα
µε της απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης που θα εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 1 της
απ. 1485/66/04 (Β` 1465) όπως ισχύει και φέρουν την απαιτούµενη σήµανση. Σε αυτήν την
περίπτωση η αγκύρωση του καθίσµατος στο όχηµα πρέπει να διεξάγεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή του καθίσµατος που καθορίζονται στην έγκριση τύπου.
Ωστόσο, για τα κυκλοφορούντα οχήµατα που διαθέτουν καθίσµατα που δεν έχουν
εγκριθεί και πιστοποιηθεί, εφαρµόζονται οι παρακάτω οδηγίες.
•

Οι σκελετοί των καθισµάτων πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τέτοιον
τρόπο ώστε να µην υπάρχουν επικίνδυνες προεξοχές και αιχµηρές γωνίες, που
µπορούν να προκαλέσουν τραυµατισµούς.

•

Τα καθίσµατα πρέπει να αγκυρώνονται σε ενισχυµένα σηµεία της δοµής του
οχήµατος για να αντέχουν τα επενεργούντα φορτία .

•

Τα καθίσµατα που τοποθετούνται στα σχολικά λεωφορεία πρέπει από άποψη
αντοχής να είναι ικανά να αντέχουν τα αναπτυσσόµενα φορτία .

•

Όλες

οι

συνδέσεις

του

σκελετού

των

καθισµάτων

πρέπει

να

είναι

συγκολληµένες σε όλη την περίµετρο της διατοµής και οι συγκολλήσεις να
έχουν γίνει από πιστοποιηµένο συγκολλητή.
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•

Στην βάση αλλά και την πλάτη του καθίσµατος πρέπει να τοποθετηθεί κόντρα
πλακέ µε πάχος τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοστά το οποίο να είναι στερεωµένο
µε ξυλόβιδες 5x20 χιλιοστά που απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από 200 χιλιοστά.
Τα άκρα του κόντρα πλακέ πρέπει να µην προεξέχουν περιµετρικά από τον
σκελετό.

•

Όλα τα µέρη του καθίσµατος που µπορούν να προκαλέσουν τραυµατισµούς σε
περίπτωση πρόσκρουσης του οχήµατος, πρέπει να είναι καλυµµένα από
αφρώδες υλικό µεγάλης πυκνότητας µε σκληρότητα µικρότερη των 50° της
κλίµακας Shore A, τα οποία να είναι καλά στερεωµένα στον σκελετό του
καθίσµατος.

Απαιτήσεις Απορρόφησης Ενέργειας
Όλα τα µέρη του οχήµατος στα οποία είναι πιθανό να προσκρούσει το κεφάλι ενός
επιβάτη σε µια σύγκρουση θα πρέπει να είναι καλυµµένα για να µειωθεί ο κίνδυνος
σοβαρού τραυµατισµού. Μεταξύ των µερών αυτών είναι οι πλάτες όλων των καθισµάτων
που βρίσκονται έµπροσθεν άλλων καθισµάτων. Για τα µέρη του οχήµατος που
βρίσκονται εµπρός από κάθισµα νηπίου σε απόσταση µεγαλύτερη των 900 χιλιοστών ή
εµπρός από κάθισµα µαθητή δηµοτικού σε απόσταση µεγαλύτερη των 1100 χιλιοστών
θεωρείται ότι υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα να προσκρούσει το κεφάλι ενός επιβάτη αν
φοράει την ζώνη του καλά ρυθµισµένη σφικτά στο σώµα του.
Προεξοχές, γωνίες ή άλλα αξεσουάρ καθισµάτων τα οποία είναι σκληρά και αιχµηρά και
µπορούν να τραυµατίσουν πρέπει να είναι καλυµµένα ή κατάλληλα διαµορφωµένα. Αν
πρέπει να καλυφθούν από αφρώδες υλικό, το πάχος του πρέπει να είναι τουλάχιστον 25
χιλιοστά.
Τα ακόλουθα υλικά επένδυσης είναι αποδεκτά:
•

Ηµι-στιβαρή διογκωµένη (semi-rigid moulded) πολυουρεθάνη µε πυκνότητα 300
kg/m3 .

•

Στιβαρή διογκωµένη (self-skinning rigid moulded) πολυουρεθάνη µε πυκνότητα
300 kg/m3.
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•

Αφρός πολυαιθυλενίου κλειστών κυττάρων (closed cell polyethylene foam) µε
πυκνότητα 300 kg/m3.

•

Αφρός EVA µε κλειστά κύτταρα ( closed cell EVA foam) µε πυκνότητα 300 kg/m3.

Αφρώδη υλικά που χρησιµοποιούνται ως υλικά επένδυσης δεν είναι εν γένει ικανά να
παρέχουν από µόνα τους ικανοποιητική απορρόφηση ενέργειας.

Ζώνες Ασφαλείας
Απαιτήσεις Τοποθέτησης
Όλες οι θέσεις καθήµενων πρέπει να εξοπλίζονται µε ζώνες ασφαλείας, τουλάχιστον δύο
σηµείων. Η ζώνη ασφαλείας δύο σηµείων χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως ζώνη κάτω
του υπογαστρίου και ποτέ ως διαγώνια ζώνη (δηλαδή ως ζώνη που διέρχεται από το
στήθος του επιβάτη). Κάθε ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιµοποιείται από έναν και
µόνο επιβάτη. ∆ηλαδή κάθε κάθισµα πρέπει να φέρει αριθµό ζωνών ασφαλείας ίσο µε
τις θέσεις καθήµενων για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.
Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριµένες σύµφωνα µε την Οδηγία 77/541/ΕΟΚ
(ισχύουσα τροποποίηση 96/36/ΕΚ) και να φέρουν την κατάλληλη σήµανση που να το
πιστοποιεί. Πρέπει να χρησιµοποιούνται καινούργιες ζώνες και όχι µεταχειρισµένες γιατί
ακόµα και αν δεν είναι ορατή κάποια φθορά, µπορεί να έχουν χάσει την αντοχή τους και
να µην συγκρατήσουν σωστά τον φέροντα την ζώνη σε περίπτωση σύγκρουσης.
Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να φέρουν συσπειρωτήρα κατεπείγουσας ασφαλίσεως. Στην
περίπτωση αυτή, στην σήµανση της ζώνης αναγράφεται η ένδειξη “Br4”. Γίνονται
αποδεκτές και ζώνες που φέρουν συσπειρωτήρα αυτόµατης ασφαλίσεως (τύπος “Br3”).
Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε όταν φοριέται η
ζώνη, η πόρπη ασφάλισης της ζώνης να βρίσκεται στο πλάι του ισχίου (γοφού) του
καθήµενου επιβάτη και όχι πάνω στην λεκάνη ή στην κοιλιακή του χώρα. Επίσης, πρέπει
να είναι εύκολος ο χειρισµός ασφάλισης και απασφάλισης της ζώνης µε την χρήση ενός
και µόνο χεριού. Πιο συγκεκριµένα, το κοµβίο απελευθέρωσης του γλωσσιδίου θα πρέπει
να είναι εύκολα προσβάσιµο ώστε σε περίπτωση ανάγκης να µπορεί να ελευθερωθεί ο
καθήµενος ταχύτατα.
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Αγκύρωση Ζωνών Ασφαλείας
Η αγκύρωση των ζωνών ασφαλείας πρέπει να γίνεται σε σηµεία του οχήµατος ή του
καθίσµατος τα οποία να είναι ικανά να αντέξουν τα φορτία. Ακόµα η θέση αγκύρωσης
θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να συγκρατείται ασφαλώς ο καθήµενος επιβάτης. Η ζώνη
ασφαλείας κάτω του υπογαστρίου, όταν φοριέται πρέπει να διέρχεται κάτω του
υπογαστρίου (λεκάνη) του καθήµενου και όχι από την κοιλιακή χώρα.
Κατά την τοποθέτηση µιας ζώνης ασφαλείας, ο ιµάντας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή
µε αιχµηρά µέρη ή γωνίες του καθίσµατος, τα οποία µπορούν να του προκαλέσουν
φθορές είτε χρησιµοποιείται η ζώνη από κάποιον επιβάτη είτε όχι.
Αν χρησιµοποιηθούν συστήµατα µε συσπειρωτήρα, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες
του κατασκευαστή της ζώνης όσον αφορά την τοποθέτηση και στερέωσής της, για να
διασφαλίζεται ότι η ζώνη θα λειτουργεί σωστά.
Ο συνηθισµένος τρόπος αγκύρωσης της ζώνης ασφαλείας είναι η χρήση κοχλία Μ8 ο
οποίος βιδώνει σε αντίστοιχο περικόχλιο, το οποίο µε την σειρά του είναι συγκολληµένο
στον µεταλλικό σκελετό του καθίσµατος ή του αµαξώµατος. Θα πρέπει να προσεχθεί
ώστε η συγκόλληση να γίνει σε όλο το ‘κοινό’ µήκος περικοχλίου και σκελετού. Όπου
είναι εφικτό πρέπει να χρησιµοποιούνται αυτασφαλιζόµενα περικόχλια ή άλλο
κατάλληλο σύστηµα ασφαλίσεως έναντι αποκοχλιώσεως. Η σύνδεση της ζώνης
ασφαλείας στον σκελετό του καθίσµατος δίνεται στο Σχήµα 3.
Θέση Αγκύρωσης Ζωνών Ασφαλείας
Οι δύο κάτω αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας, πρέπει να τοποθετούνται στις αντίθετες
πλευρές και συµµετρικά, ως προς τον άξονα συµµετρίας µίας θέσης καθήµενου και
σύµφωνα µε το Σχήµα 4.
Επειδή οι ζώνες έχουν τυποποιηµένο µήκος, είναι σηµαντικό να τοποθετείται η
αγκύρωση πίσω από την πλάτη, ώστε η πόρπη να βρίσκεται στο πλάι του ισχίου (γοφού)
του καθήµενου επιβάτη.
Η απόσταση των κάτω αγκυρώσεων των ζωνών ασφαλείας πρέπει να επιλέγεται έτσι
ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος οι πόρπες να τραυµατίσουν τον επιβάτη.
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Κάθε αγκύρωση πρέπει να αφορά µια µόνο ζώνη ασφαλείας, δηλαδή να µην
αγκυρώνονται µε έναν κοχλία τα άκρα δύο ή περισσότερων ζωνών.

Σχήµα 3. Σύνδεση της Ζώνης Ασφαλείας.

Σχήµα 4. Θέσεις των κάτω αγκυρώσεων των ζωνών ασφαλείας
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Άρθρο 9
1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει το ίδιο θέµα.
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
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