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Διαμεσολαβητή για τα παιδιά, σχετικά με την υποχρεωτική χρήση κράνους 
ποδηλάτου από ανηλίκους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά την καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης κράνους ποδηλάτου από 
ανηλίκους σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως ήδη ισχύει σε πολλές άλλες χώρες (μεταξύ άλλων 
στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες). Όπως επισημαίνει ο αναφέρων, από έρευνα 
προκύπτει ότι στο 90% των θανατηφόρων ποδηλατικών ατυχημάτων η αιτία θανάτου ήταν η 
εγκεφαλική βλάβη και ότι εάν είχε γίνει χρήση κράνους το 85% των θυμάτων θα είχε 
επιβιώσει. Ο αναφέρων θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης, καθώς 
οι γονείς δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, εκτιμά πως τα 
μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί θα έπρεπε να εφιστούν περισσότερο την προσοχή στη 
χρήση κράνους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Επί του παρόντος, δεν υφίσταται καμία νομική υποχρέωση σε κανένα κράτος μέλος της ΕΕ 
σχετικά με τη χρήση κράνους ποδηλάτου από ανηλίκους. Αυτό ισχύει ακόμη και στα κράτη 
μέλη της ΕΕ με τον υψηλότερο αριθμό ποδηλατών ανά κάτοικο, όπως οι Κάτω Χώρες και η 
Δανία. 

Πιθανότατα, ο λόγος για την απουσία ανάλογης νομικής υποχρέωσης είναι ο σχετικά μικρός 
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αριθμός θανάτων και τραυματισμών στη σχετική ομάδα ανηλίκων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
για το έτος 2008, για παράδειγμα, καταγράφηκαν 128 θάνατοι μεταξύ ποδηλατών ηλικίας 
κάτω των 15 ετών σε ολόκληρη την ΕΕ. Εξ αυτών, 80 συνέβησαν εντός των αστικών 
περιοχών και 48 εκτός αυτών. Εντούτοις, από τα στοιχεία αυτά δεν καταδεικνύεται εάν 
χρησιμοποιήθηκαν κράνη σε αυτές τις περιπτώσεις ή όχι, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα αίτια των ατυχημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί επί του 
παρόντος νέο πρόγραμμα δράσης σχετικά με την οδική ασφάλεια για την περίοδο 2011-2020. 
Οι ευπαθείς χρήστες θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο αυτού του προγράμματος το οποίο 
θα προτείνει σαφώς δράσεις για τους ποδηλάτες. 

Η Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη του αναφέροντος ότι είναι σημαντικό να διεξαχθεί 
διαφημιστική εκστρατεία υπέρ της χρήσης κράνους από τους ποδηλάτες εν γένει, όχι μόνο 
από τα παιδιά, αλλά και από τους ενηλίκους, και ειδικότερα από τους γονείς οι οποίοι θέλουν 
να δώσουν το παράδειγμα στα παιδιά τους ώστε να φορούν κράνος. Ο νέος ευρωπαϊκός 
ιστότοπος για την οδική ασφάλεια αποτελεί ένα καλό παράδειγμα μιας τέτοιας εκστρατείας, 
με την τοποθέτηση στην αρχική του σελίδα φωτογραφίας ενός νέου ποδηλάτη ο οποίος φορά 
κράνος.

Συμπέρασμα

Παρόλο που η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 
σε σχέση με τη νομική υποχρέωση των ανηλίκων να φορούν κράνος ποδηλάτου, θα εξετάσει 
την εφαρμογή διαφόρων μέτρων για την ασφάλεια των ποδηλατών στο πλαίσιο του επόμενου 
προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια.

                                               
 http://ec.europa.eu/roadsafety.


