
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Προδιαγραφές για παιδικά καθίσματα για παιδιά 3 – 6 ετών όταν μετακινούνται με 
λεωφορείο 

1. Οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκράτησης για παιδιά πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τα πρότυπα: 

i) του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 44/03 ή της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ, ή 

ii) του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 129 ή κάθε περαιτέρω προσαρμογής του εν λόγω 
κανονισμού. 

Το σύστημα συγκράτησης για παιδιά εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες 
τοποθέτησης (π.χ. το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης, το ενημερωτικό φυλλάδιο 
ή ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις) που παρέχονται από τον κατασκευαστή του 
συστήματος συγκράτησης παιδιών, όπου δηλώνεται σε ποιο βαθμό και σε 
ποιους τύπους οχημάτων μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιείται με ασφάλεια. 

 

2. Μεταφορείς που παρέχουν υπηρεσία για μαζική μεταφορά παιδιών ηλικίας 3 – 6 
ετών, θα πρέπει να χρησιμοποιούν παιδικά καρεκλάκια τύπου “Universal” των 
πιο πάνω προδιαγραφών (βλέπε παράδειγμα στις πιο κάτω φωτογραφίες), ώστε 
να καλύπτουν την «Ομάδα Ι» και «Ομάδα ΙΙ» καθισμάτων, όπως οι Ομάδες αυτές 
καθορίζονται στο άρθρο 1.3 της Οδηγίας 91/671/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 2014/37/ΕΕ. 

 

3. Τα παιδικά καρεκλάκια θα πρέπει να τοποθετούνται/εφαρμόζονται μόνο σε 
θέσεις λεωφορείων που διαθέτουν ζώνες τριών σημείων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και να προσαρμόζονται ανάλογα με το βάρος του 
παιδιού.  

 

4. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει συνοδός (π.χ. νηπιαγωγός) στο λεωφορείο όταν 
τα παιδιά μετακινούνται μαζικά.  

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Specifications of child car seats for children aged 3 – 6 years old when travel by bus 

 

1. Child-restraint system shall be approved to the standards of:  

i) UNECE Regulation 44/03 or Directive 77/541/EEC  

or  

ii) UNECE Regulation 129. 

The child restraint system shall be installed in accordance with fitting information 
(e.g. instruction manual, leaflet or electronic publication) provided by the 
manufacturer of the child restraint system declaring in what manner and in which 
vehicle types the system may be safely used. 

 

2. Bus operators providing service for mass transportation of children of ages 3 – 6 
years old, shall use “Universal Type” child car seats of the above specifications 
(see attached photos as an example), in order to cover “group I” and “group II” 
seats, as these groups are defined in article 1.3 of Directive 91/671/EEC as 
amended by Directive 2014/37/EU. 

 

3. The child car seats shall be fitted to bus seats with three lap safety belts, in 
accordance with the fitting instructions of the manufacturer and adjusted 
accordingly, based on the weight of the child.  

 

4. There shall always be an escort (eg the kindergarten teacher) in the bus when 
the children are transported en masse. 

 



 

 

 

 


