
Η υψηλότερη δυνατή προστασία 

για τα παιδιά
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Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην 
ΕΕ  και περίπου 2 000 εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 

100 000  ανθρώπους άμεσα στον τομέα των παιχνιδιών, οι περισσότερες από τις 
οποίες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Τα παιχνίδια είναι ζωτικά εργαλεία για την ανάπτυξη του παιδιού. Ενώ οι 
κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων τους, οι εισαγωγείς, 
οι κοινοποιημένοι οργανισμοί και οι εθνικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο, διασφαλίζοντας ότι τα παιχνίδια που πωλούνται στα ευρωπαϊκά καταστήματα 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις ασφαλείας και τα 
πρότυπα συμβαδίζουν με τις τελευταίες τάσεις στον τομέα των παιχνιδιών, ιδιαίτερα 
καθώς αναπτύσσονται συνεχώς νέα υλικά και διαδικασίες κατασκευής.

Η εσωτερική αγορά παιχνιδιών έχει συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του τομέα 
και της προστασίας των καταναλωτών, εναρμονίζοντας τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας των παιχνιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Η νέα οδηγία για την ασφάλεια 
των παιχνιδιών ενισχύει τις διατάξεις εφαρμογής και προβλέπει νέες απαιτήσεις 
ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα 
υψηλότερα επίπεδα προστασίας.

Η νέα οδηγία βελτιώνει τους υφιστάμενους κανόνες για τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων 
που σχετίζονται με παιχνίδια και την επίτευξη μακροπρόθεσμων οφελών στην υγεία.

Σήμερα, οι πιο σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Ευρώπης παραμένουν οι ΗΠΑ σε 
ό,τι αφορά τις εξαγωγές και η Άπω Ανατολή σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές. Μια από 

τις κύριες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία παιχνιδιών είναι η δυνατότητα 
εξαγωγής ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας, την οποία υποστηρίζει η Επιτροπή 

βελτιώνοντας τις συνθήκες πρόσβασης στην αγορά σε τρίτες χώρες.
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Το παρόν δελτίο είναι ένα από μια σειρά ενημερωτικών δελτίων που στοχεύουν στην παροχή 

μιας γενικής επισκόπησης των αλλαγών, οι οποίες θεσπίστηκαν με τη νέα οδηγία σχε-

τικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών που εγκρίθηκε το 2009. Στόχος των ενη-

μερωτικών δελτίων TIE/ΕΚ είναι να παράσχουν οδηγίες στους κατασκευαστές 

παιχνιδιών στην ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των 

παιχνιδιών 2009. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υποχρεώσεις των κατασκευαστών. 

Η οδηγία του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών θα ενισχύσει τους κανονι-

σμούς που ορίστηκαν στην οδηγία του 1988 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Συνε-

πώς, λόγω αυτής της νέας νομοθεσίας απαιτούνται προσαρμογές στην κατασκευαστική αλυ-

σίδα, καθώς και νέες διαδικασίες στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

Η οδηγία του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Ιουνίου 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιουλίου 2009. Οι γενικές διατάξεις της οδη-

γίας του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών ισχύουν για παιχνίδια που θα διατεθούν στην αγορά από 

τις 20 Ιουλίου 2011, ενώ οι διατάξεις για τις χημικές ιδιότητες ισχύουν για παιχνίδια που θα διατεθούν στην αγορά από 

τις 20 Ιουλίου 2013 (μεταβατική περίοδος δύο επιπλέον ετών για τις χημικές ιδιότητες).

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με την οδηγία του 1988  σχετικά με την ασφάλεια 

των παιχνιδιών επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά έως τις 19 Ιουλίου 2011 ή τις 19 Ιουλίου 2013 στην περίπτωση 

ορισμένων διατάξεων για τις χημικές ιδιότητες.
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ 2009 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών αναφέρεται στο 

άρθρο 2. Περιλαμβάνει ορισμούς των παιχνιδιών και, συνεπώς, καθορίζει τα προϊόντα που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας: 

«Προϊόντα ή υλικά που έχουν σχεδιασθεί ή που προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμο-

ποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.» 

Σε σύγκριση με την οδηγία του 1988 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, το μοναδικό νέο 

στοιχείο είναι η διατύπωση «αποκλειστικά ή όχι», το οποίο προστέθηκε προκειμένου να επιση-

μανθεί ότι ένα προϊόν δεν χρειάζεται να προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο πλαίσιο 

παιχνιδιού για να θεωρείται παιχνίδι. Συνεπώς, προϊόντα με διπλή λειτουργία θεωρούνται 

παιχνίδια (π.χ. θήκη για κλειδιά με λούτρινο αρκουδάκι). 

Η οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 2009 αναγνωρίζει την ύπαρξη 

«γκρίζων ζωνών» στην ταξινόμηση των προϊόντων ως παιχνιδιών. Το παράρτημα I 

της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 2009 περιλαμβάνει έναν μη 

εξαντλητικό κατάλογο παραδειγμάτων που δεν θεωρούνται παιχνίδια, ωστόσο 

μπορεί να αποτελέσει πηγή σύγχυσης.

Επίσης, η οδηγία του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (άρθρο 2 

παράγραφος 2) παραθέτει έναν μικρό αριθμό προϊόντων που συμμορφώνο-

νται με τον ορισμό των παιχνιδιών, ωστόσο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρ-

μογής της οδηγίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος ορισμός των παιχνιδιών απέβλεπε 

στην εναρμόνιση με τις τρέχουσες πρακτικές των κατασκευα-

στών παιχνιδιών. 
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Κάθε παιχνίδι που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά υποβάλλεται σε μια δια-

δικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος 

πρέπει να πραγματοποιήσει τη διαδικασία, καθώς και με τον τρόπο εφαρ-

μογής της παρέχονται στην οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 

2009. Μια συνοπτική επισκόπηση αναφέρεται παρακάτω. 

Στόχος της αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

Στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι να αποδειχθεί 

στον κατασκευαστή και στις δημόσιες αρχές ότι ένα παιχνίδι που διατίθεται 

στην αγορά συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις της οδηγίας του 2009 

σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. 

Ορισμός της αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι η διαδικασία με την οποία ο κατασκευα-

στής αποδεικνύει ότι το παιχνίδι του πληροί τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας 

της οδηγίας. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει μία από τις 

δύο παρακάτω διαδικασίες, ανάλογα με τη φύση του παιχνιδιού: 

1. Επαλήθευση από τον ίδιο τον κατασκευαστή 
Η διαδικασία επαλήθευσης από τον ίδιο τον κατασκευαστή χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις στις οποίες τα εναρμονισμένα πρότυπα καλύπτουν όλες τις σχετικές 

απαιτήσεις ασφαλείας ενός παιχνιδιού. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής 

πρέπει να εφαρμόσει τα υπάρχοντα εναρμονισμένα πρότυπα και να διασφαλί-

σει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με αυτά. Επίσης, ο κατασκευαστής πρέπει να 

εφαρμόσει μια διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής, σύμφωνα με 

την ενότητα Α του παραρτήματος II της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Η 

ενότητα A δεν προβλέπει τη συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 



2. Επαλήθευση από τρίτους 
Η συμμόρφωση προς τον τύπο ή την ενότητα Β συχνά αναφέρεται ως «εξέταση τύπου ΕΚ». 
Η εξέταση τύπου ΕΚ και η σχετική βεβαίωση είναι απαραίτητες όταν: 

• δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα, 
• ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τα έχει εφαρμόσει μόνο 

εν μέρει, 
• ένα ή περισσότερα εναρμονισμένα πρότυπα έχουν δημοσιευτεί με περιορισμούς ή
• ο κατασκευαστής φρονεί ότι η φύση, ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή ο σκοπός του παιχνιδιού 

απαιτούν επαλήθευση από τρίτους. 

Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής υποβάλλει ένα μοντέλο του παιχνιδιού σε έναν κοι-
νοποιημένο οργανισμό για τη διενέργεια της εξέτασης τύπου ΕΚ. Σύμφωνα με την ενότητα B, 
ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό σχεδιασμό ενός παιχνιδιού και επαληθεύει 
και βεβαιώνει ότι ο τεχνικός σχεδιασμός του παιχνιδιού πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 
σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 2009 εκδίδοντας μια βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ενότητα Β καλύπτει μόνο τη φάση σχεδιασμού, ενώ η ενότητα Γ 
τη φάση παραγωγής και έπεται της ενότητας Β. Σύμφωνα με την ενότητα Γ, ο κατασκευαστής 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση 
εξέτασης τύπου ΕΚ και τις σχετικές απαιτήσεις του νομοθετικού οργάνου που ισχύουν. Η συμ-
μόρφωση αυτή αξιολογείται βάσει μιας εγκεκριμένης βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδί-
δεται σύμφωνα με την ενότητα Β. Σε αντίθεση με την ενότητα Β, η ενότητα Γ δεν προβλέπει τη 
συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού. 

Διαφορά μεταξύ της αξιολόγησης της ασφάλειας και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
Στόχος της αξιολόγησης της ασφάλειας είναι ο προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων ενός 
παιχνιδιού, καθώς και η αξιολόγηση της δυνητικής έκθεσης στους εν λόγω κινδύνους. Από 
την άλλη πλευρά, η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει ως στόχο την παροχή 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη συμμόρφωση του παιχνιδιού με τις νομικές απαι-
τήσεις της οδηγίας του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. 

Γενικά, η αξιολόγηση της ασφάλειας καθορίζεται πριν από την υποβολή του παιχνιδιού 
στην κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης (παρόλο που μπορεί να 
ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο) και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τη διά-
θεση του παιχνιδιού στην αγορά. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ορισμός της αξιολόγησης της ασφάλειας 
Η αξιολόγηση της ασφάλειας απαιτεί από τον κατασκευαστή 
να προσδιορίσει τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να 
παρουσιάζει το παιχνίδι και να αξιολογήσει τη δυνητική 
έκθεση στους εν λόγω κινδύνους. Η διαδικασία αυτή είναι 
υποχρεωτική σύμφωνα με την οδηγία του 2009 σχετικά 
με την ασφάλεια των παιχνιδιών και πρέπει να διενεργεί-
ται πριν από τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. 

Πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης 
της ασφάλειας 
Η αξιολόγηση της ασφάλειας εμπίπτει στις υπο-
χρεώσεις του κατασκευαστή και πρέπει να διε-
νεργείται πριν από τη διάθεση του παιχνιδιού 
στην αγορά της Κοινότητας. Πρέπει να καλύ-

πτει τους διάφορους χημικούς, φυσικούς, 
μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους, τον 

κίνδυνο ευφλεκτότητας, τον κίνδυνο για 
την υγιεινή και τον κίνδυνο ραδιενέργειας 

που ενδέχεται να παρουσιάζει το παι-
χνίδι. Ένας κατάλογος των διαφόρων 

απαιτήσεων που ο κατασκευαστής 
πρέπει να αξιολογήσει σε σχέση με 

τους εν λόγω κινδύνους παρέ-
χεται στο παράρτημα II 

της οδηγίας του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παι-
χνιδιών. 

Πολλές από αυτές τις απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα 
εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών. Ωστόσο, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμέ-
νος να αξιολογήσει εάν υπάρχουν ελλείψεις στα πρότυπα 
ή/και στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που μπορεί να 
οδηγήσουν σε δυνητικούς κινδύνους. Το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης της ασφάλειας θα καθορίσει την απαιτού-
μενη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς 
και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ελαχιστοποίησης 
των κινδύνων ή/και τη διενέργεια δοκιμών. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να διατηρεί την 
αξιολόγηση της ασφάλειας στον 
τεχνικό φάκελο για περίοδο 
δέκα (10) ετών από τη 
διάθεση του παι-
χνιδιού στην 
αγορά. 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Γενικοί κανόνες 
Το παιχνίδι πρέπει να συνοδεύεται από γενικές προειδοποιήσεις που καθορίζουν 
τα όρια για τους χρήστες, όταν ενδείκνυται για λόγους ασφαλούς χρήσης. Επίσης, 
το μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας του 2009 σχετικά με την ασφάλεια 
των παιχνιδιών ορίζει ότι πρέπει να παρέχονται ειδικές προειδοποιήσεις για ορι-
σμένες κατηγορίες παιχνιδιών. 
Επιπροσθέτως των υποχρεωτικών απαιτήσεων που καθορίζονται στην οδηγία του 2009 
σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, τα εναρμονισμένα πρότυπα ορίζουν επίσης ότι 
συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών πρέπει να συνοδεύονται από προειδοποιήσεις. 
Ένα κράτος μέλος μπορεί να ορίσει ότι, εντός της επικράτειάς του, οι προειδοποιήσεις 
πρέπει να συντάσσονται σε μία ή περισσότερες γλώσσες, που είναι εύκολα κατανοητές 
για τους καταναλωτές, όπως έχει καθοριστεί από το κράτος μέλος. 

Θέση των προειδοποιήσεων
Ο κατασκευαστής αναγράφει τις προειδοποιήσεις με ευκρινή, ευανάγνωστο, ευνόητο και 
ακριβή τρόπο. 
Οι προειδοποιήσεις πρέπει να αναγράφονται στο παιχνίδι, σε επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευ-
ασία. Εάν κρίνεται σκόπιμο, οι προειδοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης στις οδηγίες. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση παιχνιδιών που πωλούνται χωρίς συσκευασία, οι προει-
δοποιήσεις πρέπει να αναγράφονται στο ίδιο το παιχνίδι. Η αναγραφή των προειδοποιήσεων στο 
εκθετήριο δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας του 2009 σχετικά με την 
ασφάλεια των παιχνιδιών. 
Οι προειδοποιήσεις που είναι καθοριστικές για την απόφαση αγοράς του παιχνιδιού, όπως είναι το 
κατώτατο και το ανώτατο όριο ηλικίας για τους χρήστες, και οι ειδικές προειδοποιήσεις που περι-
γράφονται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευασία που προορίζεται για τον καταναλωτή ή να 
είναι με άλλο τρόπο ευδιάκριτες για τον καταναλωτή πριν από την αγορά, ακόμη και όταν η αγορά 
πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου. 
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Ειδικές προειδοποιήσεις 
Τα όρια για τους χρήστες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 

κατώτατο ή το ανώτατο όριο ηλικίας του χρήστη. Εάν κρίνεται απαραί-

τητο, πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τις απαιτούμενες ικανότητες ή 

τα χαρακτηριστικά των χρηστών, ώστε να χρησιμοποιούν το παιχνίδι με 

ασφάλεια (π.χ. ικανότητα του χρήστη να καθίσει χωρίς βοήθεια, μέγιστο και 

ελάχιστο βάρος του χρήστη, ανάγκη χρήσης του παιχνιδιού υπό επίβλεψη). 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επιλέξουν εάν θα χρησιμοποιείται μια προ-

ειδοποιητική φράση ή ένα εικονόγραμμα (ή και τα δύο): 

Προειδοποίηση — Ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 36 μηνών
Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη φράση ή/και το εικονόγραμμα πρέπει να αναγράφεται η λέξη 

«Προειδοποίηση» ή «Προειδοποιήσεις», ανάλογα με την περίπτωση. 
Η ειδική προειδοποίηση «Ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 36 μηνών» και το εικονόγραμμα 

που περιγράφονται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας του 2009 σχετικά με την ασφάλεια 
των παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παιχνίδια 

που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών. 
Γενικά, οι ειδικές προειδοποιήσεις που προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών δεν πρέπει να 

έρχονται σε αντίθεση με την προοριζόμενη χρήση του παιχνιδιού, όπως καθορίζεται από τη λειτουργία, τις δια-
στάσεις και τα χαρακτηριστικά του. 

Εάν απαιτείται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε συστάσεις σχετικά με τη διατύπωση των ειδικών προ-
ειδοποιήσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών. 



ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Περιεχόμενο της οδηγίας του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 
Οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η ταυτοποίηση των παιχνιδιών τους. Η ταυτοποίηση μπο-

ρεί να γίνει χρησιμοποιώντας έναν αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς/μοντέλου ή άλλα στοιχεία που επιτρέπουν την 

ταυτοποίηση του παιχνιδιού. Επίσης, το παιχνίδι πρέπει να φέρει το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 

επωνυμία/σήμα του κατασκευαστή. Πρέπει να παρέχεται επίσης μια μοναδική διεύθυνση επικοινωνίας με 

τον κατασκευαστή. 

Εάν λόγω του μεγέθους ή της φύσης του παιχνιδιού δεν είναι δυνατή η αναγραφή του στοιχείου 

ταυτοποίησης και των πληροφοριών του κατασκευαστή στο προϊόν, ο κατασκευαστής πρέπει 

να τοποθετήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες στη συσκευασία ή σε ένα έγγραφο που συνο-

δεύει το παιχνίδι. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μοναδική διεύθυνση στην οποία μπορεί να 

έρθει κανείς σε επαφή με τον κατασκευαστή πρέπει να είναι μια διεύθυνση οδού ή μια 

ταχυδρομική θυρίδα (ο ιστότοπος δεν θεωρείται διεύθυνση επαφής). 

Εάν ένα παιχνίδι διατίθεται στην αγορά από τον εισαγωγέα, το όνομα, η 

καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία/σήμα του εισαγωγέα και η διεύ-

θυνση που αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής πρέπει επίσης να 

αναγράφονται στο παιχνίδι ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, στη 

συσκευασία του ή σε ένα έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. 

Δυνατές επιλογές για κατασκευαστές 
Οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν ελεύ-

θερα τα στοιχεία που επιθυμούν να χρησι-

μοποιήσουν σε ένα παιχνίδι για την ταυ-

τοποίησή του, με την προϋπόθεση 

ότι διασφαλίζεται στην πράξη η 

ιχνηλασιμότητά του.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Όταν ένα παιχνίδι διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση 

συμμόρφωσης ΕΚ. Με τον τρόπο αυτό, ο κατασκευαστής βεβαιώνει και αναλαμβάνει την ευθύνη 

για τη συμμόρφωση του παιχνιδιού με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας του 2009 σχετικά με 

την ασφάλεια των παιχνιδιών. 

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που έχει οριστεί εντός της 

επικράτειας της ΕΕ πρέπει να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για περί-

οδο δέκα (10) ετών από τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να μεταφραστεί στις γλώσσες που απαιτεί το 

κράτος μέλος, στην αγορά του οποίου διατίθεται ή είναι διαθέσιμο το παιχνίδι. 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να αναφέρει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτή-

σεις ασφαλείας της οδηγίας του 2009 σχετικά με την ασφάλεια παιχνιδιών και να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα (για τη διάταξη, ανατρέξτε στο παράρτημα III της οδηγίας του 2009 σχε-

τικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών ): 

• τον (μοναδικό) αριθμό ταυτοποίησης του παιχνιδιού, 

• την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου του αντιπροσώπου, 

• τη φράση ότι «Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή», 

• το αντικείμενο της δήλωσης (συμπεριλαμβανομένης μιας έγχρωμης εικόνας), 

• αναφορές των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιούνται ή αναφορές των προδιαγραφών 

σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση,

• (κατά περίπτωση) τη φράση «ο κοινοποιημένος οργανισμός… (όνομα, αριθμός)… πραγματοποίησε … 

(περιγραφή της παρέμβασης)… και εξέδωσε τη βεβαίωση», 

• πρόσθετες πληροφορίες, όπως ημερομηνία, τόπος, υπογραφή κατασκευαστή και θέση υπογράφοντος. 



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εισαγωγέας πρέπει επίσης να διατηρεί ένα αντίγραφο της δήλω-

σης συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή για περίοδο δέκα (10) ετών από τη διάθεση 

του παιχνιδιού στην αγορά. 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα 

παιχνίδια, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παραπάνω απαιτή-

σεις, ωστόσο η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να ενημερώ-

νεται διαρκώς σε περίπτωση που απαιτούνται αλλαγές. 



ΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
http://ec.europa.eu/enterprise/toys

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
INTL-REG-AGREEMENTS-TOYS@ec.europa.eu

TOY INDUSTRY OF EUROPE

Boulevard de Waterloo, 36

1000 Brussels

www.tietoy.org

ΓΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Rue Belliard, 100

1049 Brussels 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.html 
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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αντικατοπτρίζει τη δική μας 

ερμηνεία όσον αφορά το κείμενο της οδηγίας σχετικά με την 

ασφάλεια των παιχνιδιών 2009 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Ιουνίου 2009 και 

αποσκοπεί απλώς στο να επισημάνει με γενικό τρόπο ορισμένες 

διατάξεις του εν λόγω κειμένου. 
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