
/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy              www.mcit.gov.cy/ccps            Γραμμή Καταναλωτή: 1429 
 

 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί των Βασικών 
Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2011 μέχρι 2015. Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο, η 
Υπηρεσία σας συμβουλεύει πώς να επιλέγετε κατάλληλα και ασφαλή παιχνίδια και πώς να μάθετε 
στα παιδιά απλούς κανόνες ασφαλούς χρήσης των παιχνιδιών τους. 
 
Παιχνίδι είναι οποιοδήποτε προϊόν έχει σχεδιασθεί ή προορίζεται αποκλειστικά ή μη για να 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. 
 
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας 
και να μη θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των παιδιών. Για παράδειγμα τα παιχνίδια 
πρέπει: 

 να έχουν την ανάλογη μηχανική αντοχή. 

 να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας. 

 να μην είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία (έκθεση σε χημικές ουσίες). 

 να μην είναι εύφλεκτα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
 

 Ψάξετε τη σήμανση «CE» στο παιχνίδι ή στη συσκευασία του. Η σήμανση «CE»  
είναι μια διαβεβαίωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί όλες τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και αποτελεί το «Διαβατήριο» που επιτρέπει την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προϊόντων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. 

 Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στη συσκευασία του παιχνιδιού. Για 
ποια ηλικία είναι κατάλληλο το παιχνίδι; Ποιο είναι το μέγιστο ή το ελάχιστο βάρος του χρήστη; 
Απαιτεί επίβλεψη από ενήλικα; 

 Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες για την ασφάλεια στην 
ελληνική γλώσσα (όπου χρειάζεται). 

 Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα μέρη για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 
ετών. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας τείνουν να βάζουν τα παιχνίδια στο στόμα τους 
και μπορεί να προκληθεί πνιγμονή από την κατάποση μικρών μερών. 

 Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία του παιχνιδιού υπάρχει το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, εισαγωγέα ή διανομέα. Αυτές οι 
πληροφορίες είναι απαραίτητες, αφού επιτρέπουν την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
 

 Ακόμη και μετά την αγορά του παιχνιδιού μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν 
τα παιχνίδια με ασφάλεια. 

 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης των παιχνιδιών με προσοχή. Εξηγήστε στα παιδιά με μια μικρή 
επίδειξη τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού, επισύροντας την προσοχή τους στους 
ενδεχόμενους κινδύνους. 

 Μην πετάτε τη συσκευασία των παιχνιδιών όταν 
περιέχει σημαντικές πληροφορίες. 

 Ελέγχετε συχνά την κατάσταση των παιχνιδιών. Τα 
σπασμένα παιχνίδια είναι σχεδόν πάντοτε επικίνδυνα. 

 Μάθετε στα παιδιά να τακτοποιούν τα παιχνίδια τους για 
να αποφεύγονται τα ατυχήματα. 
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