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Τα παιδιά είναι το μέλλον και η ελπίδα μας. Δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο από 
απόλυτη προστασία, πλήρη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής 
ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής και φυσικά ασφάλεια στις μετακινήσεις 
τους με αυτοκίνητο ή όταν κυκλοφορούν με τα πόδια ή με το ποδήλατο.
Δυστυχώς στη χώρα μας είναι πολύ συχνό το λυπηρό φαινόμενο να βλέπουμε 
παιδιά στην αγκαλιά της μητέρας τους στο μπροστά δεξί κάθισμα του αυτοκινή-

του, χωρίς να έχει δεθεί ούτε καν η μητέρα με ζώνη ασφαλείας ή, ακόμη χειρότερα, η εικόνα ενός ανήλικου παιδιού να παίζει με 
το... τιμόνι στην αγκαλιά του οδηγού πατέρα του, με το αυτοκίνητο να κινείται «κανονικά»...
Ο Κ.Ο.Κ. εν προκειμένω είναι διαφωτιστικός: «Για τη μεταφορά των παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών με αυτοκίνητο, είναι 
υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λ.π. » Επίσης σε 
άλλο άρθρο αναφέρεται: «Απαγορεύεται η κατάληψη θέσης παραπλεύρως του οδηγού από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 12 
ετών, εφόσον δε συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους».
Κατά συνέπεια: για τα παιδιά είναι υποχρεωτικό το παιδικό κάθισμα και συνίσταται η χρήση του να γίνεται τουλάχιστον μέχρι 
το ύψος των 135 εκ. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες παιδικών καθισμάτων, ανάλογα με το βάρος του παιδιού.
Η κατηγορία 0/0+ απευθύνεται σε παιδιά από 0 έως 13 κιλά (περίπου από 0 έως 15 μηνών). Τα καθίσματα αυτά κοιτούν αντί-
θετα από τη φορά κίνησης του αυτοκινήτου.
Η κατηγορία 1 απευθύνεται σε παιδιά από 9 έως 18 κιλά (περίπου από 9 μηνών έως 4 ετών). Τα καθίσματα αυτά κοιτούν είτε 
αντίθετα είτε προς προς την φορά κίνησης του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με το Σκανδιναβικό μοντέλο είναι 5 φορές πιο ασφαλές 
τα παιδιά να κοιτούν ανάποδα έως 4 ετών.
Η κατηγορία 2/3 απευθύνεται σε παιδιά από 15 έως 36 κιλά (περίπου από 3,5 έως 12 ετών). Τα καθίσματα αυτά κοιτούν μόνον 
προς την φορά κίνησης του αυτοκινήτου.

Μιλώντας για την ασφάλεια του παιδιού στο αυτοκίνητο, 
ξεκινάμε από την εμβρυακή κατάσταση και κάνουμε σαφές 
ότι η έγκυος μητέρα πρέπει οπωσδήποτε να φοράει ζώνη, 
καταρχάς για τη δική της ασφάλεια. Επειδή όμως σε ένα 
απότομο φρενάρισμα ή σε μία πρόσκρουση η ζώνη του αυ-
τοκινήτου μπορεί να πιέσει το έμβρυο, η ζώνη πρέπει να εί-
ναι τοποθετημένη κάτω από την κοιλιακή χώρα. Ιδανικό βο-
ήθημα αποτελεί μία ειδική ζώνη  που δρα συμπληρωματικά 
με τη ζώνη αυτοκινήτου. Αυτή κρατά σε κάθε περίπτωση τη 
ζώνη κάτω από την κοιλιά και την εμποδίζει σε ενδεχόμενη 
πρόσκρουση να “γλιστρήσει” προς την κοιλιά και να θέσει 
σε κίνδυνο το έμβρυο. Έρευνες στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι 
4000 αποβολές το χρόνο οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα 
λόγω πίεσης του εμβρύου από το τιμόνι ή από τη ζώνη.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας
στο αυτοκίνητο και στο δρόμο.

Ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στη ζωή»

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» www.ioas.gr

Με την υποστήριξη:

Τί είναι το ISOfi x και πώς λειτουργεί;
Το πρότυπο ISO 13216 καθορίζει τον τρόπο τοποθέτησης παιδικών συστημάτων συγκράτησης στα 
οχήματα με τη χρήση υποδοχέων ISOfi x. Το ISOfi x (προέρχεται από το International Standards Organ
isation FIX) υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Τι είναι και πού βρίσκονται οι υποδοχείς ISOfi x; Οι υποδοχείς ISOfi x είναι 2 μεταλλικά σημεία που 
βρίσκονται στις 2 πίσω θέσεις της καμπίνας του αυτοκινήτου και πιο συγκεκριμένα στη σχισμή ανάμε-
σα στην πλάτη και το οριζόντιο μέρος του καθίσματος. Στα καινούρια αυτοκίνητα υπάρχουν σημάνσεις 
ή πλαστικοί οδηγοί που καθιστούν τους μεταλλικούς υποδοχείς ευδιάκριτους.
Έχουν όλα τα αυτοκίνητα ISOfi x; Από τις αρχές του 2006 και μετά, η συντριπτική πλειοψηφία των 
αυτοκινήτων διαθέτουν στις 2 πίσω θέσεις υποδοχείς ISOfi x. Είναι αρκετά πάντως τα μοντέλα αυτοκι-
νήτων που έχουν κατασκευαστεί και πριν το 2006 και διαθέτουν υποδοχείς ISOfi x.
Γιατί αναπτύχθηκε το ISOfi x; Τα αυτοκίνητα είναι σχεδιασμένα για ενήλικες. Οι ζώνες ασφαλείας 
το ίδιο. Ο λόγος που αναπτύχθηκε το ISOfi x είναι ότι σύμφωνα με έρευνες σε όλο τον κόσμο, μόλις 
3 στους 10 γονείς τοποθετούν σωστά το παιδικό κάθισμα. Πολλές δυσκολίες στο δέσιμο με τη ζώνη 
δημιουργούν το μήκος της, το ύψος του σημείου που ξεκινά, η θέση της υποδοχής κουμπώματος κ.ά. 
Ειδικοί επιστήμονες ασφάλειας μαζί με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων κατέληξαν στο ISOfi x ως ένα 
φτηνό και εύκολο στη χρήση σύστημα, το οποίο δεν απαιτεί τη χρήση της ζώνης. Νέες έρευνες δεί-
χνουν ότι το ποσοστό σωστής τοποθέτησης των παιδικών καθισμάτων με ISOfi x έχει ανέβει στο 96%!

Πέρα από τη μετακίνηση των παιδιών με αυτοκίνητο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τα 
ευαισθητοποιούμε σχετικά με την κυκλοφοριακή συμπεριφορά τους, όταν μετακινού-
νται με τα πόδια ή το ποδήλατο.
Πρέπει να τα ενημερώνουμε για τα σήματα του Κ.Ο.Κ. και για τη λειτουργία των φωτει-
νών σηματοδοτών (φαναριών) και φυσικά για τον ασφαλή τρόπο κυκλοφορίας στους 
δρόμους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μάθουμε τα παιδιά μας να διασχίζουν τους 
δρόμους από τις διαβάσεις και τους φωτεινούς σηματοδότες (φανάρια), να ελέγχουν 
προσεκτικά την κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενός δρόμου, προτού τον 
διασχίσουν και να χρησιμοποιούν πάντα το πεζοδρόμιο, όπου αυτό είναι διαθέσιμο 
για τις μετακινήσεις τους.
Στις βόλτες με το ποδήλατο, είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού παιδικού καθίσματος 

που προσαρμόζεται στο ποδήλατο ενός ενήλικα και φυσικά η χρήση 
κράνους είτε πρόκειται για ποδήλατο ενήλικα ή για παιδικό ποδήλατο.
Το κράνος είναι σημαντικό να έχει τοποθετηθεί και δεθεί σωστά αφήνο-
ντας περιθώριο ενός δακτύλου ανάμεσα στο λουρί του και στο πηγούνι. 
Τα καλά κράνη διαθέτουν ρυθμιστές στο πίσω μέρος του κεφαλιού για 
ιδανική εφαρμογή στο κεφάλι.

Νεμέσεως 2, Αθήνα 11253. Τηλ.:210 8620150 / fax.: 210 8620007
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Η ασφάλεια του παιδιού στο δρόμο
Πίσω από κάθε αριθμό των στατιστικών 
στοιχείων για τα ατυχήματα στους δρόμους 
κρύβεται και μια τραγωδία, διότι δεν υπάρχει 
τίποτε πιο τραγικό από τον αιφνίδιο θάνατο 
ενός ανθρώπου σε τροχαίο δυστύχημα.
Ο Πάνος Μυλωνάς, τεταρτοετής φοιτητής 
του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπη-
γών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 
και δημοσιογράφος του Ειδικού Τύπου του 

αυτοκινήτου (ο νεότερος διαπιστευμένος στην Ευρώπη) είχε όλα τα εφόδια για να 
διακριθεί στο χώρο της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Το νήμα της ζωής 
του κόπηκε ξαφνικά στα 22 του χρόνια, στις 22 Μαρτίου 2004, στο δρόμο Κορίνθου 
- Πατρών, ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει τα μαθήματά του, γεμίζοντας με πόνο 
γονείς, αδελφό, φίλους, γνωστούς και συναδέλφους.
Ο θάνατός του υπήρξε η αφορμή για την ίδρυση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 
«Πάνος Μυλωνάς», ενώ στη μνήμη του απονέμεται υποτροφία κάθε χρόνο στον κα-
λύτερο φοιτητή του Τμήματος στο οποίο φοιτούσε.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης 
για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μεί-
ωση των Τροχαίων Ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς», 
με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς», συ-
στάθηκε το Μάιο του 2005. Αποτελεί μη κερδοσκο-

πικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη Πανεπιστημιακούς φορείς, επιχειρηματικούς 
φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα.
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάληψη, υποστήριξη και προώθηση δραστηριο-
τήτων που προάγουν την οδική ασφάλεια, όπως η μελέτη, η έρευνα, η ενημέρωση 
και η εκπαίδευση, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. 
Το Ινστιτούτο, που αποτελεί ενεργό Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφά-
λειας Μεταφορών (ETSC), συνεργάζεται με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
στο ζήτημα της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων που έχουν μετατραπεί σε 
μάστιγα για την κοινωνία μας.

Η αρχή: Πάνος Μυλωνάς Η δράση: το ΙνστιτούτοΗ ασφάλεια του παιδιού στο αυτοκίνητο Ασφάλεια του εμβρύου 
κατά την εγκυμοσύνη
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Τα βρεφικά καθίσματα αυτής της κατηγορίας είναι τοποθετημέ-
να πάντα αντίθετα από τη φορά της κίνησης του αυτοκινήτου. 
Είναι απαραίτητη η χρήση τους από την πρώτη μέρα εξόδου 
από το μαιευτήριο και κάθε φορά που γίνεται μεταφορά του 
μωρού με το αυτοκίνητο. Η χρήση τους συνιστάται μέχρι τα 13 
κιλά ή περίπου 83 εκ ύψος, ηλικίας 12-15 μηνών. Συνηθισμένο 
λάθος των γονέων είναι να βιάζονται να μεταβούν σε κάθισμα 
της επόμενης κατηγορίας. Η ανάποδη τοποθέτηση καθιστά τα 
καθίσματα αυτής της κατηγορίας τα πλέον ασφαλή μέχρι της 
εξάντλησης ενός από τα παραπάνω όρια. Ειδικά το χειμώνα, 
πολλοί γονείς δυσκολεύονται να τοποθετήσουν τα παιδιά τους 
μέσα, επειδή αυτά φοράνε πολύ χοντρά ρούχα. Είναι καλύτερη 

η χρήση λεπτότερων ρούχων σε συνδυασμό με κουβέρτες. Τέλος, αρκετοί γονείς σπεύδουν 
να αλλάξουν κατηγορία καθίσματος, επειδή τα πόδια του παιδιού αρχίζουν να ακουμπούν 
στο πίσω κάθισμα. Και αυτό είναι λανθασμένη επιλογή, διότι η θέση αυτή δεν αποτελεί 
πρόβλημα για τα παιδιά, ενώ η πρόωρη μετάβαση σε κάθισμα που κοιτάει μπροστά υπο-
βαθμίζει την ασφάλεια που προσφέρεται.

Κατηγορία 0/0+ (0-13 κιλά)
Τα καθίσματα αυτής της κατηγορίας μπορούν 
να είναι τοποθετημένα κοιτάζοντας μπροστά 
αλλά και ανάποδα. Διαθέτουν  ζώνες 5 σημεί-
ων και είναι πιο ψηλά από αυτά της κατηγο-
ρίας 0/0+ με αποτέλεσμα τα παιδιά να έχουν 
καλύτερο οπτικό πεδίο και να απολαμβάνουν 
με ασφάλεια τη βόλτα τους. Η χρήση τους συ-
νιστάται μέχρι τα 18 κιλά ή περίπου 105 εκ 
ύψος και ηλικίας 4 ετών.
Επειδή τα παιδιά δεν είναι μικρογραφίες των 
ενηλίκων και το κεφάλι τους είναι δυσανάλογα 
βαρύ σε σχέση με το συνολικό τους βάρος, η 
ανάποδη θέση του καθίσματος καθιστά την 
πλάτη του μία πραγματική ασπίδα προστασί-
ας για το σώμα του παιδιού στις μετωπικές και 
πλάγιες συγκρούσεις που είναι οι πιο συχνές 
και επικίνδυνες.

Τα καθίσματα αυτής της κατηγορίας είναι τοποθετημένα μόνο έτσι, ώστε το παιδί να κοιτάει προς τη φορά κίνησης του αυτοκινή-
του. Σε αυτή την κατηγορία πλέον τα παιδιά δένονται με τη ζώνη του αυτοκινήτου. Επειδή όλα τα συστήματα παθητικής ασφάλει-
ας του αυτοκινήτου (ζώνη, αερόσακοι, πλευρικές κουρτίνες) είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν προστασία από ύψος 135 εκ. και 
πάνω, είναι εξαιρετικά σημαντικό, τα παιδιά να παραμένουν σε παιδικό κάθισμα μέχρι αυτό το ύψος. 
Τα καθίσματα αυτής της κατηγορίας ανυψώνουν το παιδί, ώστε το σώμα του να ταιριάξει στη γεωμετρία της ζώνης του αυτοκινή-
του. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τόσο τα ανυψωτικά καθίσματα (με πλάτη), όσο και τα ανυψωτικά μαξιλάρια (χωρίς πλάτη). 
Σας συνιστούμε τη χρήση των πρώτων καθώς προσφέρουν πολύ σημαντική ασφάλεια σε πλευρικές συγκρούσεις, ενώ τα δεύ-
τερα όχι. Βέβαια, επειδή στην Ελλάδα η χρήση καθισμάτων αυτής της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα μικρή, τα ανυψωτικά μαξιλάρια 
είναι προτιμότερα από το τίποτα.

Κατηγορία 1 (9-18 κιλά) Κατηγορία 2/3 (15-36 κιλά)

50εκ 60εκ 70εκ 80εκ 90εκ 100εκ 110εκ 120εκ 130εκ 135εκ

Συνηθισμένο λάθος χρήσης σε αυτή την κατηγορία είναι το ελλιπές σφίξιμο στις εσωτερικές ζώνες. Οι ζώνες πρέπει να σφίγ-
γονται τόσο ώστε να χωράει μόλις ένα δάκτυλο ανάμεσα στο στήθος του παιδιού και τη ζώνη. Εάν δεν σφιχτούν αρκετά, δε 
θα προστατέψουν σωστά σε ενδεχόμενη πρόσκρουση, αλλά και θα υπάρχει ο κίνδυνος το παιδί να περάσει τα χέρια του 
έξω από τις ζώνες.

Τα βάρος του κεφαλιού σε ένα μωρό 1,5 έτους αντιστοιχεί στο 25 % του συνολικού του βάρους, ενώ σε έναν ενήλικα στο 6%.


