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Απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά κρανών και προστατευτικών όρασης
για οδηγούς και επιβάτες µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων
που δεν είναι σύµφωνα µε τον κανονισµό R22 της Οικονοµικής Επιτροπής για την
Ευρώπη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών όπως ισχύει.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»(ΦΕΚ 137/Α)
όπως αυτό προσετέθη µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε
από την παράγραφο 2α του Άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).

2. Το Π.∆.27/1996 «περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας Ενέργειας
και Τεχνολογίας, Εµπορίου στο Υπ. Ανάπτυξης».
3. Το Π.∆ 293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ
263/Α).
4. Το Π.∆. 197/1997 «Σύσταση Γεν. Γραµµατείας Καταναλωτή και καθορισµός αρµοδιοτήτων
της» (ΦΕΚ 156/Α).

5. Tη µε Αριθ. Β3-77/14-4-2006 (ΦΕΚ 526/Β) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για
«Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό
Γραµµατέα Καταναλωτή».
6. Την παράγραφο 6 του Άρθρου 12 του Κ.Ο.Κ που κυρώθηκε µε το Ν. 2696/99 «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α).
7. Το Ν. 2064/1992 «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας

για την υιοθέτηση

οµοιόµορφων προϋποθέσεων έγκρισης και αµοιβαίας αναγνώρισης έγκρισης εξοπλισµών και
εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων» (ΦΕΚ 112/Α).
8. Τον Κανονισµό R22 της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη (Ο.Ε.Ε) του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε) «οµοιόµορφες διατάξεις που αφορούν στην έγκριση των
προστατευτικών κρανών και των ασπίδων όρασής τους για οδηγούς και επιβάτες
µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών», όπως τροποποιήθηκε µε την αναθεώρηση 05.
9. Τη µε Αριθ. 16703/716/19-4-2001 (ΦΕΚ 538/Β) Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών

«Καθορισµός

των

χαρακτηριστικών,

των

προδιαγραφών

κ.α.

των

προστατευτικών κρανών, για οδηγούς και επιβάτες µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και
τρίτροχων οχηµάτων, καθώς και των εξαιρέσεων από την υποχρέωση χρήσης αυτών».
10. Τις µε αριθµό Τ.1921/25-5-1998 (ΦΕΚ 568/Β) και Τ.5382/1-2-1999 (ΦΕΚ 67/Β) Αποφάσεις
των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών
προϋποθέσεων

συστάσεως

και

λειτουργίας

επιχειρήσεων

«Περί όρων και

εκµισθώσεως

δικύκλων

µοτοσικλετών, άνευ οδηγού».
11. Το γεγονός ότι η ασφάλεια για τα κράνη των οδηγών - επιβατών µοτοσικλετών,
µοτοποδηλάτων και τριτρόχων οχηµάτων τεκµαίρεται όταν υπάρχει έγκριση τύπου σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού R22 και φέρουν τη σχετική σήµανση που προβλέπεται
στις παραγράφους 4 και 5 και στο παράρτηµα 2Α αυτού. Επιπλέον, η αντίστοιχη σήµανση
πρέπει να υφίσταται και στα διαφανή προστατευτικά όρασης τους (VISORS). Τα εν λόγω
κράνη που δεν έχουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τον ανωτέρω κανονισµό δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται από οδηγούς-επιβάτες των παραπάνω οχηµάτων, καθώς ενδέχεται να είναι
επικίνδυνα.
12. Τη µε αριθµό Ζ3-2810/14-12-2004 (ΦΕΚ 1885/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Οικονοµικών,

∆ικαιοσύνης και Μεταφορών και

Επικοινωνιών µε θέµα: “Γενική ασφάλεια των προϊόντων-Εναρµόνιση µε την οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της 3ης ∆εκεµβρίου 2001”

(ΦΕΚ 1885/Β /20-12-2004), και ειδικότερα τα Άρθρα 3 και 8 αυτής που αφορούν αντίστοιχα
τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές και τα µέτρα που µπορούν
να λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές για κάθε προϊόν που είναι ή ενδέχεται να είναι επικίνδυνο.
13. Τα Άρθρα 7 «Υγεία και ασφάλεια καταναλωτών» και 14 «Μεταβατικές διατάξεις» του
Ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», σε συνδυασµό µε το Άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. Ζ32810/2004 «Γενική ασφάλεια των προϊόντων».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Επιτρέπεται η κατασκευή, εισαγωγή, εµπορία και διάθεση στην ελληνική αγορά
προστατευτικών κρανών και των διαφανών προστατευτικών όρασης τους (VISORS), που
προορίζονται για χρήση από οδηγούς ή επιβάτες µοτοποδηλάτου, µοτοσικλέτας ή τρίτροχου
οχήµατος χωρίς κουβούκλιο, µόνον εφόσον αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές του Κανονισµού R22 της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη (Ο.Ε.Ε)
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε), όπως αυτός ισχύει.
2. Τα προϊόντα της ανωτέρω παραγράφου πρέπει να φέρουν το διεθνές σήµα έγκρισης
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α της παρούσας Απόφασης, το οποίο
χορηγείται µε βάση τον Κανονισµό R22.
3.

Για να διαπιστωθεί αν τα προστατευτικά κράνη και τα διαφανή προστατευτικά όρασης τους
(VISORS) πληρούν την απαίτηση της παραγράφου 1, οι υπεύθυνοι διάθεσής τους στην
ελληνική αγορά (κατασκευαστές,

αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, υπεύθυνοι πωλητές,

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα) υποχρεούνται να διατηρούν:
i.

επικυρωµένο αντίγραφο, ή φωτοαντίγραφο και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
του υπεύθυνου διάθεσης τους, της έγκρισης τύπου του εξεταζόµενου κράνους του
Συµβαλλόµενου Μέρους που εφαρµόζει τον Κανονισµό R22

ii.

έκθεση δοκιµών και

iii.

δελτίο πληροφοριών, βάσει των οποίων έχει εκδοθεί η έγκριση τύπου

ή εναλλακτικά δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σύµφωνα µε την Υ.Α 16703/716/19-4-2001 του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Τα παραπάνω στοιχεία επιδεικνύονται στις αρµόδιες αρχές σε ενδεχόµενο έλεγχο και
υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις διενεργούσες τον έλεγχο αρχές.
4. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει κατά το στάδιο της διάθεσής
τους στον τελικό καταναλωτή, να φέρουν στην ελληνική γλώσσα πληροφορίες για τους
χρήστες και να συνοδεύονται µε οδηγίες καλής συντήρησης στην ελληνική γλώσσα,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Β της παρούσας Απόφασης.

Άρθρο 2

1. Επιτρέπεται η διάθεση κρανών και των διαφανών προστατευτικών όρασής τους, από
επιχειρήσεις

εκµισθώσεως

δικύκλων

µοτοσικλετών,

σε

οδηγούς

ή

συνεπιβάτες

ενοικιαζόµενων διτρόχων και τριτρόχων οχηµάτων µε κινητήρα, µόνον εφόσον πληρούν
τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Κανονισµού R22 της Οικονοµικής Επιτροπής για την
Ευρώπη (Ο.Ε.Ε) του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε), όπως αυτός ισχύει κατά την
ηµεροµηνία αγοράς τους από τις επιχειρήσεις εκµισθώσεως των παραπάνω οχηµάτων και
προκύπτει από τα τιµολόγια αγοράς τους ή άλλα παραστατικά έγγραφα τα οποία
επιδεικνύονται στις αρµόδιες αρχές κατά τον διενεργούµενο έλεγχο.
2. Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν το διεθνές σήµα έγκρισης σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του παραρτήµατος Α της παρούσας Απόφασης, το οποίο χορηγείται µε βάση τον
Κανονισµό R22.
3. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, οι διενεργούσες τον
έλεγχο αρµόδιες αρχές θα πρέπει να αποστείλουν στη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της
Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή την αναφορά τους, µαζί µε αντίγραφο του τιµολογίου
αγοράς των κρανών, για την επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της παρούσης.

Άρθρο 3

1. Υπάρχοντα αποθέµατα για τα οποία δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 1 της
παρούσας Απόφασης αποσύρονται αµέσως από τα σηµεία πώλησης µε ευθύνη των κατόχων
τους.
2. Τυχόν ανευρισκόµενα από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές αποθέµατα που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις του άρθρου 1 της παρούσας δεσµεύονται προσωρινά εις χείρας των κατόχων
τους.
3. Με Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
καθορίζεται η τύχη των αποθεµάτων που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 1 της παρούσας καθώς και οι όροι επαναδιάθεσής τους στην ελληνική αγορά σε
περίπτωση που οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 1.

Άρθρο 4

Κατά των παραβατών της παρούσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.
2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών».

Άρθρο 5

Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή της παρούσας ορίζονται η Γενική Γραµµατεία
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων του
Υπουργείου

Μεταφορών και Επικοινωνιών, η ∆ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και

Συντονισµού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης καθώς και οι Υπηρεσίες Εµπορίου
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού.

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την επόµενη της δηµοσίευσής της στην εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αποθέµατα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Κανονισµού R22,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 1 της παρούσας και τα οποία έχουν
διατεθεί στα σηµεία πώλησης πριν την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας θα πρέπει µέχρι τις
30-9-2006 να συνοδεύονται από τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες καλής
συντήρησης στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 1 της
παρούσας.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να
ανακοινωθεί από τον ηµερήσιο τύπο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

