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ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ  &&  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου,  6  Μαΐου  2022
ΓΕΝΙΚΗΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Αρ. πρωτ. Δ30/Δ9/137874

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

& ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
Πληρ. : Ε. Άκουρου          
Τηλ : 210 650 8613

                                  
ΚΟΙΝ.:   

Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε.
Συνδικάτο Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών 
Αυτοκινήτων Ελλάδας
Email : seof@otenet.gr

Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (αρμόδιου 
για θέματα Μεταφορών)

Θέμα: Απαλλαγή υποχρεωτικότητας της ζώνης ασφαλείας των συνοδών σχολικών 

λεωφορείων. 

Σχετ.: Το υπ. αριθ. 879/11-04-2022 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο 

αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 12 «Γενικές διατάξεις» του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) οι 

οποίες κυρώθηκαν με το ν.2696/99 (ΦΕΚ 57/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 «Γενικές διατάξεις» του 

ΚΟΚ, η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για 

τους επιβάτες. Σε περίπτωση μεταφοράς ανηλίκων επιβατών, εφόσον στο όχημα υπάρχει 

συνοδός, την ευθύνη φέρει αυτός. Για τη μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική 

η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας 

κ.λπ.. Για τη μεταφορά επιβατών με οχήματα και τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, εφαρμογή 

έχουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ΚΟΚ. 

Περαιτέρω, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα για την υποχρεωτική 

χρήση της ζώνης ασφαλείας και των ειδικών μέσων συγκράτησης καθώς και εξαιρέσεις από 

την υποχρέωση αυτή (κ.υ.α. 43917/5066/2006 ΦΕΚ Β’ 1468, όπως τροποποιήθηκε από την 

υπ. αριθ. 26004/3640/2014 κ.υ.α. ΦΕΚ Β’ 1219). Με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση 

ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/20/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την 

υποχρεωτική χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκρότησης για παιδιά 
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στα οχήματα. Από τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας δεν προκύπτει εξαίρεση των συνοδών 

από την υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας και η όποια συμπλήρωση στις εξαιρέσεις 

απαιτεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ε. Ν. Παρίσης
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