
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΌΜΙΚΕΣ  
ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΑΝΌΜΕΩΝ

Τμήμα της επιμορφωτικής 
εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή 

Όμοσπονδία Παιχνιδιών (Toy 
Industries of Europe – TIE) από 
το 2012 έως το 2014, με στόχο 

την εξήγηση των απαιτήσεων της 
οδηγίας 2009/48/EΚ σχετικά με την 

ασφάλεια των παιχνιδιών και την 
σημασία τους για τις επιχειρήσεις 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα έκδοση προορίζεται ως οδηγός που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση και την εφαρμογή 
της οδηγίας 2009/48/EΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, και δεν προορίζεται να 
αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της προαναφερθείσας οδηγίας. Για την πλήρη έκδοση της οδηγίας και των τροποποιήσεών της, 
ανατρέξτε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των παιχνιδιών στην Ευρώπη είναι από τις αυστηρότερες 
στον κόσμο. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2009/48/EΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 
ενίσχυσε τους κανόνες που καθορίζονταν στην οδηγία του 1988, με νέες διατάξεις σχετικά 
με την επιβολή και νέες απαιτήσεις ασφαλείας. 

Η οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 30η Ιουνίου 2009 και ισχύει για τα παιχνίδια που έχουν διατε-
θεί στην αγορά από την 20η Ιουλίου 2011, ενώ οι διατάξεις για τα χημικά είναι σε ισχύ από 
την 20η Ιουλίου 2013.
 
Η παρούσα έκδοση είναι τμήμα μιας επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξήχθη από την Toy Industries of Europe (TIE) από το 2012 έως 
το 2014, με στόχο την εξήγηση των απαιτήσεων της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών και την σημασία τους για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είτε πρό-
κειται για κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς ή διανομείς παι-
χνιδιών. Στοχεύει να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό που συνοψίζει τις υποχρεώσεις όλων 
των βασικών παραγόντων. Επειδή, παρόλο που οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την 
ασφάλεια των προϊόντων τους, οι εισαγωγείς, οι διανομείς, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 
και οι εθνικές αρχές παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια 
που πωλούνται στα καταστήματα της Ευρώπης πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας.
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ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1.
Κατασκευαστής είναι κάθε 
πρόσωπο ή οντότητα που 

κατασκευάζει ένα παιχνίδι ή 
που αναθέτει σε άλλους τον 

σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός 
παιχνιδιού, και εμπορεύεται αυτό 

το παιχνίδι υπό την επωνυμία ή  
το εμπορικό σήμα του.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΘΕΩΡΗΘΕΙΤΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ;
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ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα παιχνίδια που διαθέτουν στην αγορά 
έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τις αποκαλούμενες «βασικές απαιτήσεις 
ασφαλείας». Αυτό σημαίνει ότι τα παιχνίδια, 
συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που περιέχουν, 
δεν πρέπει να διακυβεύουν την ασφάλεια ή την 
υγεία των παιδιών και των λοιπών χρηστών. Οι 
κατασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται με 
τους κανόνες που σχετίζονται με τις φυσικές, 
μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των 
παιχνιδιών, καθώς και με την ευφλεκτότητα, την 
υγιεινή και τη ραδιενέργεια.  

ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΌΝ ΤΕΧΝΙΚΌ 
ΦΑΚΕΛΌ ΚΑΙ ΝΑ ΤΌΝ ΦΥΛΑΣΣΕΙ 
ΓΙΑ ΤΌΥΛΑΧΙΣΤΌΝ 10 ΕΤΗ. 
ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ.

Οι κατασκευαστές πρέπει να καταρτίζουν 
τον τεχνικό φάκελο του παιχνιδιού και να 
διενεργούν τις εφαρμοστέες αξιολογήσεις 
ασφαλείας και συμμόρφωσης. 

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει 
όλες τις σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με 
το πώς ο κατασκευαστής διασφαλίζει ότι 
τα παιχνίδια συμμορφώνονται με όλες τις 
απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στην 
οδηγία. Πρέπει να φυλάσσεται για τουλάχιστον 
10 έτη μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην 
αγορά.

Η οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών απαιτεί όλος ο τεχνικός φάκελος να 
συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ. Οι κατάλληλες γλώσσες ορίζονται από 
κάθε κράτος μέλος και αναφέρονται σε έγγραφο 
που είναι δημοσιευμένο στο διαδικτυακό τόπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. σελίδα 8). 
Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, μια εθνική 
αρχή μπορεί να ζητήσει τη μετάφραση των 
σχετικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου στη 
γλώσσα του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Η αξιολόγηση ασφαλείας είναι η διεργασία 
κατά την οποία ο κατασκευαστής προσδιορίζει 
τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να 
παρουσιάσει ένα παιχνίδι και αξιολογεί την 
πιθανή έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους. 
Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να διεξάγεται πριν 
το παιχνίδι διατεθεί στην αγορά και πρέπει 
να καλύπτει όλους τους χημικούς, φυσικούς, 
μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους, καθώς 
και τον κίνδυνο ευφλεκτότητας, τον κίνδυνο 
για την υγιεινή και τον κίνδυνο ραδιενέργειας 
(βλ. σελίδα 22).

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι η 
διεργασία κατά την οποία ο κατασκευαστής 
αποδεικνύει ότι το παιχνίδι του πληροί τις 
εφαρμοστέες διατάξεις ασφαλείας της 
οδηγίας. Η διαδικασία μπορεί να είναι είτε 
αυτοεπαλήθευση είτε επαλήθευση από τρίτους 
(βλ. σελίδα 23).

ΑΠΌ ΌΛΌΥΣ ΤΌΥΣ ΔΙΑΦΌΡΕΤΙΚΌΥΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΥΣ ΦΌΡΕΙΣ, Ό ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΦΩΣ ΤΌ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΌ ΑΡΙΘΜΌ ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΩΝ: 

1 2

ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΌΙΕΙΤΕ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ἠ ΔΙΑΝΌΜΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΕ - ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ 
ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ! 
Εάν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός 
της ΕΕ και εσείς, ως εισαγωγέας  
ή διανομέας, διαθέτετε το παιχνίδι 
στην αγορά υπό τη δική σας επωνυμία  
ή εμπορικό σήμα, αναλαμβάνετε αυτόματα 
τις ευθύνες του κατασκευαστή. Το ίδιο  
ισχύει αν τροποποιήσετε ένα παιχνίδι που 
διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που 
μπορεί να θίξει τη συμμόρφωσή του.
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ό 
ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΑΚΕΛΌΣ;
•  λεπτομερή περιγραφή του σχεδιασμού και 

της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου 
καταλόγου των συστατικών στοιχείων 
και των υλικών που χρησιμοποιούνται 
σε παιχνίδια, και τα δελτία στοιχείων 
ασφαλείας για τις χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται, τα οποία λαμβάνονται 
από τους προμηθευτές χημικών ουσιών

•  τη(τις) αξιολόγηση(-εις) ασφαλείας που 
διενεργούνται 

•  τη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που ακολουθήθηκε· 

•   αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΚ· 

•   τις διευθύνσεις των τόπων κατασκευής 
και αποθήκευσης· 

•  αντίγραφα των εγγράφων που υπέβαλε 
ο κατασκευαστής σε κοινοποιημένο 
οργανισμό, εάν παρεμβαίνει τέτοιος 
οργανισμός· 

•  εκθέσεις δοκιμών και περιγραφή των μέσων 
με τα οποία ο κατασκευαστής εξασφαλίζει 
τη συμμόρφωση της παραγωγής, εάν ο 
κατασκευαστής εφάρμοσε τη διαδικασία 
για τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής 
και 

•   αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης 
τύπου ΕΚ, περιγραφή των μέσων με τα 
οποία ο κατασκευαστής εξασφαλίζει 
τη συμμόρφωση της παραγωγής και 
αντίγραφα των εγγράφων που υπέβαλε 
ο κατασκευαστής στον κοινοποιημένο 
οργανισμό, εάν ο κατασκευαστής υπέβαλε 
το παιχνίδι στην εξέταση τύπου ΕΚ και 
ακολούθησε τη διαδικασία συμμόρφωσης 
τύπου.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  
«ΑΙΤΙΌΛΌΓΗΜΕΝΌ 
ΑΙΤΗΜΑ»;
Σημαίνει ότι πρέπει να ζητούνται μόνο 
τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου 
που απαιτούνται για την έρευνα, 
έτσι ώστε ο κατασκευαστής να μην 
επιβαρύνεται με δυσανάλογο φορτίο. 
Στο αίτημα μπορεί να αναφέρεται 
η προθεσμία για την παραλαβή των 
αιτούμενων εγγράφων, που πρέπει 
να είναι 30 ημέρες, εκτός αν οριστεί 
συντομότερη προθεσμία με βάση 
κάποιον άμεσο, σοβαρό κίνδυνο.

ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ 
ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ. 

Πριν την πώληση ενός παιχνιδιού, ο 
κατασκευαστής πρέπει να καταρτίζει μια 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, ένα έγγραφο στο 
οποίο ο κατασκευαστής πιστοποιεί ότι το 
παιχνίδι συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις 
ασφαλείας και αναλαμβάνει, ως κατασκευαστής, 
την ευθύνη για τη συμμόρφωση του παιχνιδιού 
(βλ. σελίδα 26).

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να φυλάσσεται 
από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο στην ΕΕ, εάν υπάρχει, και τον 
εισαγωγέα, εάν υπάρχει, για τουλάχιστον 
10 έτη μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην 
αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να 
μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες των κρατών 
μελών στις οποίες πωλείται το παιχνίδι. Η 
δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να προσδιορίζει 
με σαφήνεια με τι σχετίζεται το παιχνίδι.

3
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ΝΑ ΕΠΙΘΕΤΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΌΝ 
ΑΡΙΘΜΌ ΜΗΤΡΩΌΥ.

Η σήμανση CE είναι μια σήμανση με την 
οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το 
παιχνίδι πληροί όλες τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις που καθορίζονται  
στη νομοθεσία της ΕΕ. Η σήμανση 
CE πρέπει να επιτίθεται στο παιχνίδι, 
την ετικέτα ή τη συσκευασία  
(και συνιστάται να εμφανίζεται στο διαδικτυακό 
τόπο, εάν το παιχνίδι πωλείται μέσω του 
διαδικτύου) κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο 
και ανεξίτηλο. 

Στην περίπτωση μικρών παιχνιδιών και 
παιχνιδιών που αποτελούνται από μικρά 
εξαρτήματα, η σήμανση CE μπορεί εναλλακτικά 
να επιτίθεται σε ετικέτα ή σε συνοδευτικό 
φυλλάδιο. Στις περιπτώσεις όπου τα παιχνίδια 
πωλούνται σε εκθετήρια που αποτελούν τμήμα 
της αρχικής συσκευασίας του παιχνιδιού, η 
σήμανση CE μπορεί να επιτεθεί στο εκθετήριο. 
Εάν η σήμανση CE δεν είναι ευδιάκριτη από την 
εξωτερική πλευρά της συσκευασίας, πρέπει να 
επιτεθεί τουλάχιστον στη συσκευασία.

Οι κατασκευαστές πρέπει επίσης 
να διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια  
τους φέρουν αριθμό τύπου ή παρτίδας ή σειράς 
ή μοντέλου ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την 
ταυτοποίησή τους. Εάν δεν το επιτρέπει το 
μέγεθος ή η φύση του παιχνιδιού, μπορεί να 
αναγραφεί στη συσκευασία ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το παιχνίδι.

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Οι κατασκευαστές πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες 
ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν 
σειρά παραγωγής, ακόμα και όταν αλλάζει ο 
σχεδιασμός ή τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 
ή τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα.

ΝΑ ΠΑΡΌΥΣΙΑΖΕΙ ΌΝΌΜΑ  
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.

Οι κατασκευαστές πρέπει να σημειώνουν το 
όνομα και τη διεύθυνσή τους επί του παιχνιδιού 
ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στη συσκευασία 
ή σε συνοδευτικό έγγραφο. Η αναφερόμενη 
διεύθυνση πρέπει να είναι φυσική διεύθυνση 
και να αποτελεί μοναδικό σημείο επαφής για 
τον κατασκευαστή. Ο διαδικτυακός τόπος 
είναι πρόσθετες πληροφορίες, αλλά δεν 
επαρκεί ως διεύθυνση. Συνήθως, η διεύθυνση 
αποτελείται από μια οδό και αριθμό ή 
ταχυδρομική θυρίδα, ταχυδρομικό κώδικα 
και πόλη. Σε συσκευασίες και προϊόντα που  
έχουν πολλές διευθύνσεις επικοινωνίας,  
πρέπει να σημειώνεται με σαφήνεια το 
μοναδικό σημείο επαφής.

Ό ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΤΌΠΌΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΕΝΑ ΠΡΌΤΥΠΌ ΩΣ 
ΒΌΗΘΕΙΑ ΠΡΌΣ ΤΌΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ: 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/
safety/guidance/index_en.htm

4

5
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ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΌΤΙ ΌΙ 
ΌΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΌΙ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ 
ΣΩΣΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.

Οι οδηγίες επιτρέπουν και προωθούν τη σω-
στή χρήση του παιχνιδιού. Δεν είναι απαραί-
τητες, εάν ένα παιχνίδι δεν χρειάζεται οδη-
γίες ή πληροφορίες για την ασφάλεια (για 
παράδειγμα, λούτρινος αρκούδος).

Οι πληροφορίες για την ασφάλεια ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν κείμενο ή/και εικόνες που συ-
νοδεύουν το παιχνίδι ή σχετίζονται με αυτό. Ο 

σκοπός των πληροφοριών για την 
ασφάλεια είναι να βοηθήσουν  

τον καταναλωτή να χρη-
σιμοποιήσει το παι-

χνίδι με ασφάλεια 
μέσω της αποφυ-
γής κινδύνων για 
τους χρήστες 
ή βλάβης του  
προϊόντος. Πα-
ραδείγματα των 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν 
για την ασφάλεια 

ενδέχεται να πε-
ριλαμβάνουν τα 

εξής: «παγώνετε μόνο 
σε οικιακό ψυγείο» ή  

«μην το τοποθετείτε στο 
θάλαμο κατάψυξης». 

ΝΑ ΕΠΙΘΕΤΕΙ ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΗΣΕΙΣ 
ΌΤΑΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΌΠΙΜΌ.

Ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφει τις 
προειδοποιήσεις με ευκρινή, ευανάγνωστο, 
ευνόητο και ακριβή τρόπο στο παιχνίδι, σε 
επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευασία και, 
εάν κρίνεται σκόπιμο, στις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα μικρά παιχνίδια 
που πωλούνται χωρίς συσκευασία πρέπει να 
φέρουν κατάλληλες προειδοποιήσεις.

Οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι σε γλώσσα 
ή γλώσσες εύκολα κατανοητή/ές από τους 
καταναλωτές, όπως καθορίζεται από κάθε 
κράτος μέλος.

7 8

Ό ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌΣ 
ΤΌΠΌΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ  
ΚΑΤΑΛΌΓΌ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΠΌΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΌΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/
safety/guidance/index_en.htm 

Ό κατασκευαστής πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι το παιχνίδι 

συνοδεύεται από οδηγίες και 
πληροφορίες για την ασφάλεια 
σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα 

κατανοητή/ές από τους 
καταναλωτές, όπως καθορίζεται 

από τις εθνικές αρχές.
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ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΌΥΜΕΝΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ. ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΙΝΔΥΝΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
ΝΑ ΤΌ ΑΝΑΚΑΛΕΙ Ἠ ΝΑ ΤΌ 
ΑΠΌΣΥΡΕΙ. 

Όταν ένας κατασκευαστής θεωρεί ότι ένα 
παιχνίδι που έχει πουλήσει δεν συμμορφώνεται 
προς τη νομοθεσία, πρέπει αμέσως να 
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Σε 
αυτά περιλαμβάνεται το να εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού, να το αποσύρει 
ή να το ανακαλεί, κατά περίπτωση. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται ιδιαίτερα 
οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται ώστε 
να διαμορφώνουν έναν ολοκληρωμένο 

ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό 
φάκελο  ώστε να 

διασφαλίζεται 
συντονισμένη 

αντίδραση.

ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ  
ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΌΠΙΝ 
ΑΙΤΙΌΛΌΓΗΜΕΝΌΥ ΑΙΤΗΜΑΤΌΣ.

Οι κατασκευαστές πρέπει, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος από αρμόδια 
εθνική αρχή (βλ. σελίδα 6), να παρέχουν 
όλη την τεκμηρίωση που απαιτείται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Ενδέχεται να απαιτείται η μετάφραση 
ορισμένων τμημάτων του τεχνικού φακέλου 
στη γλώσσα της αιτούσας αρχής, εάν δεν  
 είναι αποδεκτά τα 

Αγγλικά (ή άλλη 
γλώσσα).

Όταν το παιχνίδι παρουσιάζει  
κίνδυνο, οι κατασκευαστές 

πρέπει να ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και να 

παραθέτουν λεπτομέρειες για 
τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν 

διορθωτικά  
μέτρα που ελήφθησαν.

Όι κατασκευαστές πρέπει να 
προσκομίζουν τα έγγραφα που 

απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση σε γλώσσα εύκολα 

κατανοητή από την αρχή – τα 
έγγραφα στην Κινεζική γλώσσα, 

για παράδειγμα, δεν είναι 
αποδεκτά στις ευρωπαϊκές 

χώρες.

9 10



10

ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΔΌΚΙΜΕΣ 
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΌΛΗΨΙΑ ΣΕ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΌΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΠΑΡΌΥΣΙΑΖΌΥΝ ΚΙΝΔΥΝΌ. ΝΑ 
ΕΡΕΥΝΑ.
Όταν είναι σκόπιμο ανάλογα με τους κινδύνους 
που ενδέχεται να παρουσιάζει το παιχνίδι, 
οι κατασκευαστές πρέπει να διενεργούν 
δοκιμές με δειγματοληψία στα παιχνίδια που 
έχουν διατεθεί στην αγορά. Αυτό δεν απαιτεί 
τη διενέργεια δοκιμών με δειγματοληψία σε 
κάθε προϊόν που έχει διατεθεί στην αγορά. 
Καθώς αυτό αποτελεί επίσης υποχρέωση των 
εισαγωγέων, συνιστάται συνεργασία για την 
αποφυγή επανάληψης των ίδιων ενεργειών.

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΡΧΕΙΌ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΑ ΜΗ ΣΥΜΜΌΡΦΌΥΜΕΝΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ 
ΕΝΗΜΕΡΌΥΣ ΤΌΥΣ ΔΙΑΝΌΜΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΌΥ.

Εφόσον απαιτείται, οι κατασκευαστές πρέπει 
να διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες 
σχετικά με τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια 
και τις ανακλήσεις παιχνιδιών και να τηρούν 
ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές 
τους.

Η ενημέρωση των διανομέων σχετικά με τα 
συστήματα που διαθέτει ένας κατασκευαστής 
για αυτές τις έρευνες θεωρείται επαρκής. 
Δεν είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι 
διανομείς για κάθε μεμονωμένη καταγγελία. 
Προφανώς, εάν ο κίνδυνος απαιτεί ανάκληση 
παιχνιδιού, πρέπει να ενημερώνονται τα άλλα 
μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού. 

ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΙ ΤΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗ Ἠ ΤΗ ΜΕΤΑΦΌΡΑ.
Οι κατασκευαστές δεν πρέπει να διακυβεύουν 
τη συμμόρφωση κατά την αποθήκευση ή 
τη μεταφορά. Αυτή δεν είναι συγκεκριμένη 
υποχρέωση, αλλά οι κατασκευαστές πρέπει 
να έχουν υπόψη ότι πρέπει να διατηρείται 
η συμμόρφωση, στο διάστημα κατά το 
οποίο το παιχνίδι είναι υπό τον έλεγχό 
τους. Η διακύβευση της συμμόρφωσης 
θα περιλάμβανε απρόσεκτο χειρισμό ή 
ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (π.χ. 
αποθήκευση ξύλινων ή χνουδάτων παιχνιδιών 
σε συνθήκες υγρασίας).

ΝΑ ΠΡΌΣΔΙΌΡΙΖΕΙ ΤΌΥΣ 
ΥΠΌΛΌΙΠΌΥΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΥΣ 
ΦΌΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ 
ΕΦΌΔΙΑΣΜΌΥ ΚΑΘΕ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΌΥ.
Η αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να είναι 
ιχνηλάσιμη, που σημαίνει ότι οι οικονομικοί 
φορείς πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν 
κάθε μέρος το οποίο τους έχει προμηθεύσει 
παιχνίδι και κάθε μέρος στο οποίο έχουν 
προμηθεύσει παιχνίδι. Πρέπει να τηρούνται 
αρχεία, καθώς αυτές οι πληροφορίες πρέπει 
να διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη μετά 
τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. 

11
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ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

2. Εισαγωγέας είναι κάθε άτομο 
ή οντότητα με έδρα στην 
ΕΕ που θέτει ένα παιχνίδι 

από χώρα εκτός της ΕΕ στην 
αγορά της ΕΕ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΘΕΩΡΗΘΕΙΤΕ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ;
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ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΌΝΌ 
ΣΥΜΜΌΡΦΌΥΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΌΡΑ ΤΗΣ ΕΕ.

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΌΤΙ Ό 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ 
ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ. 

Ο εισαγωγέας πρέπει να ελέγχει ότι ο 
κατασκευαστής έχει διενεργήσει την 
κατάλληλη αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
και ότι η τεκμηρίωσή της είναι διαθέσιμη 
κατόπιν αιτήματος. Ένας απλός έλεγχος των 
συστημάτων και των διαδικασιών που διαθέτει 
ο κατασκευαστής αρκεί.

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΕΚ ΓΙΑ 10 
ΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 
ΌΤΙ Ό ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΤΌΝ ΤΕΧΝΙΚΌ 
ΦΑΚΕΛΌ. ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ. 

Ο εισαγωγέας πρέπει να διατηρεί ένα 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ 
εντός της ΕΕ και να το έχει διαθέσιμο για τις 
αρμόδιες αρχές για 10 έτη μετά τη διάθεση 
του παιχνιδιού στην αγορά. 

Ο εισαγωγέας πρέπει να διασφαλίζει ότι 
ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον 
τεχνικό φάκελο (για τον πλήρη κατάλογο 
των απαιτήσεων για τον τεχνικό φάκελο, 
ανατρέξτε στη σελίδα 6). Ο εισαγωγέας 
πρέπει να διασφαλίζει ότι θα είναι διαθέσιμος 
στις αρχές για 10 έτη μετά την πώληση του 
παιχνιδιού. 

Οι εισαγωγείς δεν χρειάζεται να 
φυλάσσουν οι ίδιοι τον τεχνικό φάκελο 
(εκτός από τη δήλωση συμμόρφωσης), 
αλλά απλά να διασφαλίζουν ότι θα είναι  
διαθέσιμος. Ωστόσο, εάν οι εισαγωγείς  
δεν είναι σίγουροι ότι  
θα μπορούν να προμηθευτούν αυτόν τον 
φάκελο εντός του χρονικού ορίου ή ότι δεν 
θα διατηρηθεί για 10 έτη 
από τον κατασκευαστή, 
πρέπει να τον 
π ρ ο μ η θ ε υ τ ο ύ ν 
και να τον 
φυλάξουν οι 
ίδιοι.

Ό ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΌΧΡΕΩΣΗ:

1

2

ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΌΙΕΙΤΕ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ἠ ΔΙΑΝΌΜΕΣ  
ΣΤΗΝ ΕΕ – ΜΑΘΕΤΕ  
ΤΙΣ ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ! 
Ό εισαγωγέας πρέπει να γνωρίζει ότι αν 
ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της 
ΕΕ και ο εισαγωγέας διαθέσει το παιχνίδι 
στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή 
εμπορικό σήμα ή τροποποιήσει το παιχνίδι 
που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά (κατά 
τρόπον που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωσή 
του), ο εισαγωγέας θεωρείται ότι είναι ο 
κατασκευαστής και αναλαμβάνει όλες τις 
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του.

3

Όι εισαγωγείς 
οφείλουν, κατόπιν  

αιτιολογημένου αιτήματός  
(βλ. σελίδα 6) από την εθνική 

αρχή, να προσκομίσουν στην εν 
λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες 
και τα τεκμήρια που απαιτούνται 
για να αποδειχθεί η συμμόρφωση  

του παιχνιδιού σε γλώσσα  
εύκολα κατανοητή από την  

αρχή αυτή.
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Τα έγγραφα αυτά πρέπει να παρέχονται σε 
γλώσσα «εύκολα κατανοητή» από τις εθνικές 
αρχές. Τούτο σημαίνει ότι έγγραφα στην 
κινεζική γλώσσα δεν είναι αποδεκτά στις 
ευρωπαϊκές χώρες. Ενδέχεται να απαιτείται 
η μετάφραση ορισμένων τμημάτων του 
τεχνικού φακέλου στη γλώσσα της αιτούσας 
αρχής, εάν δεν είναι αποδεκτά τα Αγγλικά (ή 
άλλη γλώσσα).

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΌΤΙ Ό 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΘΕΣΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ 
ΤΌΝ ΑΡΙΘΜΌ ΜΗΤΡΩΌΥ. ΝΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΌΤΙ ΤΌ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΣΥΝΌΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ 
ΑΠΑΙΤΌΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι υπάρχει η σήμανση CE και ο αριθμός 
μητρώου ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την 
ταυτοποίηση του παιχνιδιού.

Οι εισαγωγείς επίσης πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα έγγραφα (πληροφορίες για την 
ασφάλεια, οδηγίες και προειδοποιήσεις όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 8).

Οι εισαγωγείς δεν χρειάζεται να ελέγχουν 
κάθε μεμονωμένο προϊόν, αλλά πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές διαθέτουν 
διαδικασίες και συστήματα που διασφαλίζουν 
την ύπαρξή τους. 

ΝΑ ΠΡΌΣΘΕΣΕΙ ΌΝΌΜΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΣΤΌ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ἠ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΌΤΙ ΚΑΙ Ό 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 
ΤΌ ΙΔΙΌ.

Οι εισαγωγείς πρέπει να σημειώνουν το όνομα 
και τη διεύθυνσή τους επί του παιχνιδιού ή, εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό, στη συσκευασία ή σε 
συνοδευτικό έγγραφο. Αυτές οι λεπτομέρειες 
απαιτούνται μόνο στη συσκευασία λιανικής 
πώλησης σε περιπτώσεις όπου οι εισαγωγείς 
θα πρέπει να ανοίξουν τη συσκευασία για να 
θέσουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους επί 
του προϊόντος.

Οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν επίσης 
ότι υπάρχει το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή στο παιχνίδι ή τη συσκευασία 
του ή σε συνοδευτικό έγγραφο. 

Εάν ο κατασκευα-
στής βρίσκεται 
εκτός της ΕΕ και  
ο εισαγωγέας 
διαθέσει το 
παιχνίδι στην 
αγορά με 
τη δική του 
ε π ω ν υ μ ί α 
ή εμπορικό 
σήμα ή τρο-
ποποιήσει το 
παιχνίδι που 
έχει ήδη διατε-
θεί στην αγορά, 
ο εισαγωγέας θεω-
ρείται ότι είναι ο κα-
τασκευαστής. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα μοναδικά στοιχεία ονόματος 
και διεύθυνσης που απαιτούνται είναι το όνο-
μα και η διεύθυνση του εισαγωγέα, ο οποίος 
πλέον θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής.

Εάν ο κατασκευαστής βρίσκεται εντός της 
ΕΕ και το προϊόν κατασκευάζεται εκτός 
της ΕΕ, θεωρείται ότι είναι η οντότητα που 
διαθέτει τα παιχνίδια στην αγορά της ΕΕ. 
Σε αυτή την περίπτωση, αρκεί η επίθεση 
μόνο του ονόματος και της διεύθυνσης του 
κατασκευαστή με έδρα στην ΕΕ.

4

5

Βεβαιωθείτε ότι 
οι διευθύνσεις επαφής 
του εισαγωγέα και του 

κατασκευαστή υπάρχουν 
στο παιχνίδι. Ό διαδικτυακός 

τόπος δεν επαρκεί. Συνήθως, η 
διεύθυνση αποτελείται από μια 

οδό και αριθμό ή  
ταχυδρομική θυρίδα, 
ταχυδρομικό κώδικα 

και πόλη.
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ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΌΤΙ ΌΙ ΌΔΗΓΙΕΣ 
ΚΑΙ ΌΙ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ.

Οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
οδηγίες και οι πληροφορίες για την ασφάλεια 
(βλ. σελίδα 8) είναι σε γλώσσα ή γλώσσες 
εύκολα κατανοητή/ές από τους καταναλωτές, 
όπως καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος.

Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής περιέχει κατάλογο με τις εθνικές 
γλώσσες που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
κάθε χώρα (βλ. σελίδα 8).

ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΌΥΜΕΝΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ. ΝΑ ΤΌ ΑΝΑΚΑΛΕΙ 
Ἠ ΝΑ ΤΌ ΑΠΌΣΥΡΕΙ. ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

Οι εισαγωγείς που θεωρούν ότι ένα παιχνίδι  
δεν συμμορφώνεται με την οδηγία, πρέπει 
να λαμβάνουν αμέσως διορθωτικά μέτρα. Σε 
αυτά περιλαμβάνεται το να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού, να το αποσύρουν 
ή να το ανακαλέσουν και να ενημερώσουν τις 
αρχές, κατά περίπτωση. 

ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΔΌΚΙΜΕΣ ΜΕ 
ΔΕΙΓΜΑΤΌΛΗΨΙΑ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΠΌΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΠΑΡΌΥΣΙΑΖΌΥΝ ΚΙΝΔΥΝΌ.  
ΝΑ ΕΡΕΥΝΑ. ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΑΡΧΕΙΌ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ.

Ανάλογα με τους κινδύνους ενός παιχνιδιού, 
οι εισαγωγείς πρέπει να διενεργούν δοκιμές 
με δειγματοληψία στα παιχνίδια, να ερευνούν 
και, εφόσον απαιτείται, να τηρούν αρχείο με τις 
καταγγελίες για τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια 
και τις ανακλήσεις παιχνιδιών. 

Καθώς αυτές οι δοκιμές διενεργούνται με 
δειγματοληψία, δεν απαιτούνται δοκιμές σε 
κάθε μεμονωμένο προϊόν που διατίθεται στην 
αγορά. Καθώς αυτό αποτελεί επίσης υποχρέωση  
των κατασκευαστών, συνιστάται συνεργασία  
για την αποφυγή επανάληψης των ίδιων 
ενεργειών.

ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΙ ΤΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗ Ἠ ΤΗ ΜΕΤΑΦΌΡΑ.

Εδώ περιλαμβάνεται ο απρόσεκτος χειρισμός 
ή οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (π.χ. 
αποθήκευση ξύλινων ή χνουδάτων παιχνιδιών 
σε συνθήκες υγρασίας).

ΝΑ ΠΡΌΣΔΙΌΡΙΖΕΙ ΤΌΥΣ 
ΥΠΌΛΌΙΠΌΥΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΥΣ 
ΦΌΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ 
ΕΦΌΔΙΑΣΜΌΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΌΥ.

Η αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να είναι 
ιχνηλάσιμη, που σημαίνει ότι οι εισαγωγείς 
πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν κάθε 
οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει 
προμηθεύσει παιχνίδι και κάθε οικονομικό 
φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει παιχνίδι. 

Πρέπει να τηρούνται αρχεία, καθώς αυτές 
οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες 
για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση του 
παιχνιδιού στην αγορά. 

6

7

8

9

10

Όταν το παιχνίδι 
παρουσιάζει κίνδυνο, ο 

εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει 
σχετικά τον κατασκευαστή 

καθώς και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς. Συνιστάται 
ιδιαίτερα οι οικονομικοί 

φορείς να συνεργάζονται 
ώστε να διαμορφώνουν έναν 
ολοκληρωμένο ενημερωτικό 
φάκελο που θα διασφαλίζει  

συντονισμένη 
αντίδραση.
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ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΔΙΑΝΌΜΕΑ

3.
Ο διανομέας είναι κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
πλην του κατασκευαστή ή 

του εισαγωγέα, που καθιστά  
διαθέσιμο ένα παιχνίδι  

στην αγορά.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΘΕΩΡΗΘΕΙΤΕ 
ΔΙΑΝΌΜΕΑΣ;
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ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΕΌΥΣΑ 
ΠΡΌΣΌΧΗ ΑΝΑΦΌΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΌΤΙ 
ΥΠΑΡΧΌΥΝ ΌΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ.

Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση 
συμμόρφωσης (για την οδηγία σχετικά 
με την ασφάλεια των παιχνιδιών, είναι η 
σήμανση CE). Δεν χρειάζεται να ελέγχουν 
κάθε μεμονωμένο προϊόν, μόνο να είναι 
σίγουροι ότι οι κατασκευαστές διαθέτουν 
διαδικασίες και συστήματα που διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση.

ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΙ ΌΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΤΌ ΌΝΌΜΑ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ 
Ό ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΗΤΡΩΌΥ.

Οι διανομείς πρέπει να επαληθεύουν ότι 
υπάρχει η διεύθυνση του εισαγωγέα ή/και του 
κατασκευαστή. Οι διανομείς πρέπει επίσης 
να διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει 
επιθέσει αριθμό ή κωδικό μητρώου επί του 
παιχνιδιού, στη συσκευασία ή σε συνοδευτικό 
έγγραφο.

ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΌΙ 
ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΌΙ ΌΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΌΙ 
ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΌΥΝ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ.
Πριν τη διανομή ενός παιχνιδιού, οι διανομείς 
πρέπει να επαληθεύουν ότι το παιχνίδι 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
(πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες και 
προειδοποιήσεις). 

Οι διανομείς πρέπει να επαληθεύουν 
την παρουσία των απαιτούμενων 
προειδοποιήσεων, αλλά δεν χρειάζονται  
τον τεχνικό φάκελο. Για παράδειγμα, ο 
διανομέας πρέπει να ελέγχει μόνο εάν 
φράσεις όπως «Προειδοποίηση. Δεν είναι 
κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. 
Περιέχει μικρά κομμάτια» υπάρχουν επί 
παιχνιδιών που προορίζονται για παιδιά άνω 
των 36 μηνών και περιέχουν μικρά κομμάτια,  
καθώς μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο 
πνιγμού για ένα παιδί μικρότερης ηλικίας.

1

2

3

4

ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΌΙΕΙΤΕ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ἠ ΔΙΑΝΌΜΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΕ – ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ 
ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ! 
Ό διανομέας πρέπει να γνωρίζει ότι αν ο 
κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της ΕΕ 
και ο εισαγωγέας διαθέσει το παιχνίδι στην 
αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό 
σήμα ή τροποποιήσει το παιχνίδι που έχει 
ήδη διατεθεί στην αγορά (κατά τρόπον 
που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωσή 
του), ο διανομέας θεωρείται ότι είναι ο 
κατασκευαστής και αναλαμβάνει όλες τις 
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του.

Ό ΔΙΑΝΌΜΕΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΌΧΡΕΩΣΗ:
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Όταν υπάρχει αμφιβολία, για τα προϊόντα 
που εμπίπτουν στην «γκρίζα περιοχή» για 
παράδειγμα, ο διανομέας μπορεί πάντα να 
ζητάει από τον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή 
εξήγηση σχετικά με την απουσία της 
σήμανσης συμμόρφωσης. Στο Παράρτημα Ι 
της οδηγίας παρουσιάζεται ένας κατάλογος 
με τα προϊόντα που δεν θεωρούνται παιχνίδια, 
αλλά μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
σύγχυσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης 
δημοσιεύσει έγγραφα καθοδήγησης ώστε να 
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διακρίνουν τα 
παιχνίδια από τα μη παιχνίδια (επισκεφθείτε 
τον διαδικτυακό τόπο που αναφέρεται στη 
σελίδα 8).

Οι οδηγίες και οι πληροφορίες για την ασφά-
λεια πρέπει να είναι σε γλώσσα ή γλώσσες 
εύκολα κατανοητή/ές από τους καταναλωτές, 
όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κρά-
τος μέλος.

Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής περιέχει κατάλογο με τις εθνικές 
γλώσσες που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
κάθε χώρα (βλ. σελίδα 8).

ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΌΥΜΕΝΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ. ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΙΝΔΥΝΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
ΝΑ ΤΌ ΑΝΑΚΑΛΕΙ Ἠ ΝΑ ΤΌ 
ΑΠΌΣΥΡΕΙ. 

Οι διανομείς που θεωρούν ότι ένα παιχνίδι 
δεν συμμορφώνεται με την οδηγία, πρέπει 
να λαμβάνουν αμέσως διορθωτικά μέτρα. Σε 
αυτά περιλαμβάνεται το να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού, να το αποσύρουν 
ή να το ανακαλέσουν και να ενημερώσουν τις 
αρχές, κατά περίπτωση. 

Ο διανομέας πρέπει να ενημερώνει τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα σχετικά, 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο.

Συνιστάται ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις να 
συνεργάζονται ώστε να διαμορφώνουν έναν 
ολοκληρωμένο ενημερωτικό φάκελο που θα 
διασφαλίζει συντονισμένη αντίδραση. 

ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΌΠΙΝ 
ΑΙΤΙΌΛΌΓΗΜΕΝΌΥ ΑΙΤΗΜΑΤΌΣ.
Οι διανομείς πρέπει να παρέχουν στην 
αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματός της (βλ. σελίδα 6), όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση 
ενός παιχνιδιού. 

5

6

Ό ΔΙΑΝΌΜΕΑΣ ΔΕΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΕΧΝΙΚΌ 
ΦΑΚΕΛΌ. 
Η υποχρέωση να ενεργεί με δέουσα 
προσοχή και να επαληθεύει την παρουσία 
των απαιτούμενων εγγράφων πρέπει να 
ερμηνεύεται με βάση αυτό. Ό διανομέας 
πρέπει να ελέγχει τη συνοχή μεταξύ του 
παιχνιδιού και των εγγράφων που το 
συνοδεύουν, ελέγχοντας, για παράδειγμα, 
τις πληροφορίες για την ασφάλεια, τις 
προειδοποιήσεις, τη σήμανση CE και 
τα ονόματα και τις διευθύνσεις του 
κατασκευαστή/εισαγωγέα.



18

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΌΥΣ 
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΥΣ ΦΌΡΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΠΌΥ ΑΦΌΡΌΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Ενώ οι διανομείς δεν χρειάζεται να τηρούν 
αρχείο με τις καταγγελίες, συνιστάται οι 
διανομείς να ενημερώνουν τους υπόλοιπους 
οικονομικούς φορείς στην αλυσίδα 
εφοδιασμού σχετικά με καταγγελίες που 
αφορούν την ασφάλεια.

ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΙ 
ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗ Ἠ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΌΡΑ.

Εδώ περιλαμβάνεται ο απρόσεκτος χειρισμός 
ή οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης 
(π.χ. αποθήκευση ξύλινων ή χνουδάτων 
παιχνιδιών σε συνθήκες υγρασίας).

ΝΑ ΠΡΌΣΔΙΌΡΙΖΕΙ ΤΌΥΣ 
ΥΠΌΛΌΙΠΌΥΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΥΣ 
ΦΌΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ 
ΕΦΌΔΙΑΣΜΌΥ ΚΑΘΕ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΌΥ.

Η αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να είναι 
ιχνηλάσιμη, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να μπορούν να 
προσδιορίζουν κάθε μέρος το οποίο τους 
έχει προμηθεύσει παιχνίδι και κάθε μέρος στο 
οποίο έχουν προμηθεύσει παιχνίδι. 

Πρέπει να τηρούνται αρχεία, καθώς αυτές 
οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες 
για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση του 
παιχνιδιού στην αγορά, αλλά συνιστάται αυτή 
η περίοδος να αρχίζει μετά την τελευταία 
προμήθεια παιχνιδιού. 

8

7 9
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ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΞΌΥΣΙΌΔΌΤΗΜΕΝΌΥ 
ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΌΥ

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
είναι κάθε άτομο ή οντότητα 

με έδρα στην ΕΕ που έχει 
λάβει γραπτή εντολή από έναν 

κατασκευαστή, στην οποία 
περιγράφονται αναλυτικά 

τα καθήκοντα που πρέπει να 
πραγματοποιεί εκ μέρους του 

κατασκευαστή.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙΤΕ  
ΕΞΌΥΣΙΌΔΌΤΗΜΕΝΌΣ  

ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΌΣ;
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Ενώ η υποχρέωση του κατασκευαστή είναι να διασφαλίζει ότι τα παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας, καθώς και να καταρτίζει τον 
τεχνικό φάκελο, αυτό δεν αποτελεί τμήμα της εντολής του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή 
την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή πρέπει να επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:

Να τηρεί τη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ και 
την τεχνική τεκμηρίωση 
στη διάθεση των εθνικών 
εποπτικών αρχών για 
περίοδο 10 ετών αφού 
διατεθεί το παιχνίδι στην 
αγορά.

Να παρέχει στις εθνικές 
αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός 
τους, όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση 
που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση 
του παιχνιδιού.

Να συνεργάζεται με τις 
εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτήματός της, για την τυχόν 
δράση που έχει αναληφθεί 
για την εξάλειψη των 
κινδύνων που ενέχουν τα 
παιχνίδια που καλύπτει η 
εντολή τους.

1 2 3

ΌΙ ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΌΥ ΕΞΌΥΣΙΌΔΌΤΗΜΕΝΌΥ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΌΥ:
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΌΡΙΣΜΕΝΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
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ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Η αξιολόγηση ασφαλείας απαιτεί από τον κατασκευαστή να προσδιορίζει τους ενδεχόμενους 
κινδύνους που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιχνίδι και να αξιολογεί την πιθανή έκθεση σε αυτούς 
τους κινδύνους πριν τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. Αυτή είναι μια υποχρεωτική αξιολόγηση 
σύμφωνα με την οδηγία.

ΕΠΙΚΕΝΤΡΌ ΣΤΗΝ 
ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η αξιολόγηση της ασφαλείας είναι 
ευθύνη του κατασκευαστή και πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν τη διάθεση του 
παιχνιδιού στην αγορά της ΕΕ. Πρέπει 
να καλύπτει τους διάφορους χημικούς, 
φυσικούς, μηχανικούς και ηλεκτρικούς 
κινδύνους, τον κίνδυνο ευφλεκτότητας, 
τον κίνδυνο για την υγιεινή και τον κίνδυνο 
ραδιενέργειας που μπορεί να παρουσιάσει 
το παιχνίδι. 

Πολλές από τις απαιτήσεις ασφαλείας που 
σχετίζονται με αυτούς τους κινδύνους 
είναι ενσωματωμένες στα εναρμονισμένα 
πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών. 
Ωστόσο, ο κατασκευαστής υποχρεούται 
επίσης να αξιολογεί τυχόν χαρακτηριστικά 
του  παιχνιδιού που θα μπορούσαν να 
παρουσιάσουν κίνδυνο που δεν καλύπτεται 
επαρκώς από αυτά τα πρότυπα. Το 
αποτέλεσμα από την αξιολόγηση της 
ασφαλείας βοηθάει στον καθορισμό της 
απαιτούμενης διαδικασίας αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και τυχόν κατάλληλων 
βημάτων για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων ή/και των δοκιμών.

Η αξιολόγηση της ασφαλείας πρέπει να 
φυλάσσεται από τον κατασκευαστή ως 
τμήμα του τεχνικού φακέλου για 10 έτη μετά 
τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά.

ΕΝΑΡΜΌΝΙΣΜΕΝΑ 
ΠΡΌΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Το εναρμονισμένο πρότυπο είναι ένα  
ευρωπαϊκό πρότυπο που παρέχει λύ-
σεις για τη συμμόρφωση με τις βα-
σικές απαιτήσεις ασφαλείας της νο-
μοθεσίας της ΕΕ. Για παράδειγμα, 
υπάρχει ένα εναρμονισμένο πρό-
τυπο που ορίζει τις μεθόδους δοκι-
μής για τη μέτρηση της απομάκρυν-
σης ορισμένων χημικών στοιχείων  
από τα παιχνίδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή αναθέτει στους ευρωπαϊκούς οργα-
νισμούς  τυποποίησης την ανάπτυξη 
αυτών  των προτύπων. Η συμμόρφωση 
με τα εναρμονισμένα πρότυπα παρέ-
χει τεκμήριο της συμμόρφωσης με τις 
αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις. Για να 
μεταβιβαστεί αυτό το τεκμήριο συμ-
μόρφωσης, οι αναφορές των  εναρμο-
νισμένων προτύπων πρέπει να δημοσι-
ευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι η διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής αποδεικνύει 
ότι το παιχνίδι του πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας. Στην οδηγία σχετικά με 
την ασφάλεια των παιχνιδιών παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος πρέπει να αναλάβει τη 
διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης μπορεί να διενεργείται 
με μία από τις δύο παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με τη φύση του παιχνιδιού:

Αυτοεπαλήθευση

Η αυτοεπαλήθευση χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις όπου τα εναρμονισμένα πρότυπα 
καλύπτουν όλες τις σχετικές πτυχές ασφαλείας 
ενός παιχνιδιού. Σε αυτή την περίπτωση, 
ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει τα 
υπάρχοντα εναρμονισμένα πρότυπα και να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση του παιχνιδιού 
με αυτά. Ο κατασκευαστής πρέπει επίσης να 
θέτει σε εφαρμογή μια εσωτερική διαδικασία 
παραγωγής, η οποία δεν απαιτεί την εμπλοκή 
κοινοποιημένου οργανισμού.

Επαλήθευση από τρίτους
Η επαλήθευση από τρίτους, η οποία συχνά 
αναφέρεται ως  «Εξέταση τύπου ΕΚ», απαιτείται 
σε περιπτώσεις όπου:
• δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα,
•  τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί 

ή έχουν εφαρμοστεί μόνο τμηματικά από τον 
κατασκευαστή,

•  ένα ή περισσότερα εναρμονισμένα πρότυπα έχουν 
δημοσιευτεί με περιορισμό ή

•  ο κατασκευαστής φρονεί ότι η φύση, ο σχεδιασμός, 
η κατασκευή ή ο σκοπός του παιχνιδιού απαιτούν 
επαλήθευση από τρίτους.

1

2

ΔΙΑΦΌΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ
Ό στόχος της αξιολόγησης της ασφαλείας 
είναι ο προσδιορισμός των ενδεχόμενων 
κινδύνων ενός παιχνιδιού, καθώς και η 
αξιολόγηση της ενδεχόμενης έκθεσης 
σε αυτούς τους κινδύνους. Από την 
άλλη μεριά, ο σκοπός της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι 
η παροχή αποδείξιμων στοιχείων για 
τη συμμόρφωση του παιχνιδιού με 
τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας 
της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια 
των παιχνιδιών. Γενικά, η αξιολόγηση 
της ασφαλείας καταρτίζεται πριν 
την υποβολή του παιχνιδιού στην 
κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης (παρόλο που μπορεί 
να ολοκληρωθεί σε επόμενο στάδιο) 
και πρέπει να ολοκληρώνεται πριν τη 
διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κατασκευαστής 
υποβάλλει ένα δείγμα του παιχνιδιού σε 
έναν κοινοποιημένο οργανισμό για εξέταση. 
Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει 
τον τεχνικό σχεδιασμό του παιχνιδιού και 
επαληθεύει και πιστοποιεί ότι ο τεχνικός 
σχεδιασμός του παιχνιδιού πληροί τις 
απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με την 
ασφάλεια των παιχνιδιών εκδίδοντας μία 
βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. 
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ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΗΣΕΙΣ.

Γενικοί κανόνες
Για την ασφαλέστερη χρήση, το παιχνίδι πρέπει να συνοδεύεται από 
προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα όρια για τους χρήστες, κατά 
περίπτωση. Εκτός από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που καθορίζονται 
στην οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, τα εναρμονισμένα 
πρότυπα καθορίζουν επίσης προειδοποιήσεις που πρέπει να συνοδεύουν 
ορισμένες κατηγορίες παιχνιδιών. Εντός της επικράτειάς του, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να ορίζει ότι οι προειδοποιήσεις πρέπει να συντάσσονται σε 
γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητή(ές) από τους καταναλωτές.

Θέση των προειδοποιήσεων
Οι προειδοποιήσεις πρέπει να αναγράφονται στο παιχνίδι, σε επικολλημένη 
ετικέτα ή στη συσκευασία, όπως ορίζεται από την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια 
των παιχνιδιών και τα εναρμονισμένα πρότυπα, και ενδέχεται να απαιτείται η συμπερίληψή τους 
στις οδηγίες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις όπου το παιχνίδι πωλείται χωρίς 
συσκευασία, η προειδοποίηση πρέπει να τοποθετείται πάνω στο ίδιο το παιχνίδι. Η τοποθέτηση των 
προειδοποιήσεων σε εκθετήριο δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της οδηγίας σχετικά 
με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι καθοριστικές για την απόφαση 
αγοράς του παιχνιδιού, όπως οι ενδείξεις για τα κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για τους χρήστες 
και οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις που περιγράφονται στην οδηγία, πρέπει να τοποθετούνται 
στη συσκευασία που προορίζεται για τον καταναλωτή ή να είναι με άλλον τρόπο ευδιάκριτες για τον 
καταναλωτή πριν από την αγορά, ακόμη και όταν η αγορά γίνεται μέσω του διαδικτύου.

Ειδικές προειδοποιήσεις
Τα όρια για τους χρήστες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το κατώτατο ή ανώτατο όριο 
ηλικίας του χρήστη. Κατά περίπτωση, πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τις ικανότητες ή τα 
χαρακτηριστικά των χρηστών που απαιτούνται για την ασφαλή χρήση του παιχνιδιού (π.χ. ικανότητα 
καθιστής στάσης χωρίς υποστήριξη, μέγιστο και ελάχιστο βάρος χρήστη και ανάγκη χρήσης του 
παιχνιδιού μόνο υπό επίβλεψη). Για να υποδείξουν ότι ένα παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά 
κάτω των 36 μηνών για λόγους ασφαλείας, οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μιας 
προειδοποιητικής φράσης ή ενός εικονογράμματος (ή και τα δύο):

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

Και στις δύο περιπτώσεις, πριν από τη φράση ή/και το εικονόγραμμα πρέπει να αναγράφεται η λέξη 
«Προειδοποίηση» ή «Προειδοποιήσεις», κατά περίπτωση. 

Δεν επαρκεί μόνο η προειδοποίηση για τα όρια ηλικίας. Πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη 
ένδειξη, η οποία μπορεί να εμφανίζεται στις οδηγίες χρήσης, σχετικά με τον ειδικό κίνδυνο 
που καθιστά αναγκαία αυτή την προφύλαξη. Κίνδυνος είναι κάθε δυνητική πηγή βλάβης. Βλάβη 
είναι ο σωματικός τραυματισμός ή κάθε άλλη προσβολή της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων συνεπειών στην υγεία.

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα αποδεκτών προειδοποιήσεων, μαζί με σύντομες ενδείξεις του 
συγκεκριμένου κινδύνου και, στο δεύτερο παράδειγμα, μια σαφής περιγραφή της βλάβης: 

• «Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Περιέχει μικρά κομμάτια» 
• «Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος 
στραγγαλισμού»

Ό κατασκευαστής 
πρέπει να αναγράφει 

τις προειδοποιήσεις με 
ευκρινή, ευανάγνωστο, 

ευνόητο και ακριβή 
τρόπο.
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ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΌΤΗΤΑ.

Κάθε κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίζει ότι το παιχνίδι του μπορεί να ταυτοποιηθεί. Αυτό γίνεται 
με τη χρήση ενός αριθμού τύπου, παρτίδας, σειράς/μοντέλου ή άλλου στοιχείου που επιτρέπει 
την ταυτοποίηση του παιχνιδιού. Το παιχνίδι πρέπει επίσης να φέρει το όνομα, την καταχωρισμένη 
εμπορική επωνυμία/σήμα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. 

Επίσης, πρέπει να παρέχεται μια διεύθυνση μοναδικού σημείου επαφής για τον κατασκευαστή. Εάν 
το μέγεθος ή η φύση του παιχνιδιού δεν επιτρέπουν την προσθήκη του στοιχείου ταυτοποίησης 
και των στοιχείων του κατασκευαστή, ο κατασκευαστής πρέπει να τοποθετεί τα απαιτούμενα 
στοιχεία στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη 
ότι η μοναδική διεύθυνση επικοινωνίας με τον πελάτη πρέπει να είναι μια διεύθυνση οδού ή μια 
ταχυδρομική θυρίδα (ο διαδικτυακός τόπος δεν θεωρείται διεύθυνση σημείου 
επαφής). 

Εάν ένας εισαγωγέας 
διαθέσει ένα παιχνίδι 
στην αγορά, το όνο-
μα, η καταχωρισμένη 
εμπορική επωνυμία/
σήμα και η διεύθυνσή 
του πρέπει επίσης να εί-
ναι επί του παιχνιδιού ή, 
όταν αυτό δεν είναι δυνα-
τόν, στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι.

Όι κατασκευαστές  
μπορούν να επιλέξουν 

ελεύθερα τι θα 
χρησιμοποιήσουν στο 
παιχνίδι ώστε να είναι 
δυνατή η ταυτοποίησή  

του εφόσον διασφαλίζεται 
η ιχνηλασιμότητά του. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ.

Πριν την πώληση ενός παιχνιδιού, ο 
κατασκευαστής πρέπει να καταρτίζει μια 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Με αυτόν τον 
τρόπο, ο κατασκευαστής πιστοποιεί και 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
του παιχνιδιού με τις βασικές απαιτήσεις 
της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών (βλ. σελίδα 5).

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην ΕΕ πρέπει να διατηρεί 
τη δήλωση συμμόρφωσης για 10 έτη μετά τη 
διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. 

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να είναι 
μεταφρασμένη στις γλώσσες που απαιτούν τα 
κράτη μέλη στην αγορά των οποίων διατίθεται 
το παιχνίδι. Η δήλωση συμμόρφωσης 
υποδεικνύει την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με την 
ασφάλεια των παιχνιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εισαγωγέας 
πρέπει επίσης να διατηρεί αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή 
για περίοδο 10 ετών αφού διατεθεί το παιχνίδι 
στην αγορά.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να 
προσδιορίζει με σαφήνεια με τι σχετίζεται το 
παιχνίδι. Η ίδια δήλωση συμμόρφωσης μπορεί 
να αναφέρεται σε περισσότερα από ένα 
παιχνίδια εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 
απαιτήσεις και τα παιχνίδια συμμορφώνονται 
με την ίδια εναρμονισμένη νομοθεσία της ΕΕ 
και τα ίδια πρότυπα, αλλά απαιτείται η συνεχής 
ενημέρωση της δήλωσης συμμόρφωσης σε 
περίπτωση που χρειάζονται αλλαγές.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ;
•   τον (μοναδικό) αριθμό μητρώου του 

παιχνιδιού,
•   το όνομα και τη διεύθυνση του 

κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του,

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

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

•  συμμόρφωση του παραπάνω 
αντικειμένου με τη σχετική 
εναρμονισμένη νομοθεσία της ΕΕ,  

•  μνεία των σχετικών εναρμονισμένων 
προτύπων που χρησιμοποιούνται ή 
μνεία των προδιαγραφών σε σχέση με 
τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση,

•  (κατά περίπτωση) τη δήλωση ότι 
«ο κοινοποιημένος οργανισμός 
… (ονομασία, αριθμός) … 
πραγματοποίησε… (περιγραφή της 
παρέμβασης)… και εξέδωσε τη 
βεβαίωση»,

•   συμπληρωματικές πληροφορίες,
•   ημερομηνία, τοποθεσία, όνομα, 

λειτουργία και υπογραφή.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΩΝ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΔΙΑΝΌΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΌΣ

Σχεδιασμός και  
κατασκευή  

σύμφωνα με τις βασικές 
απαιτήσεις ασφαλείας

Διάθεση μόνο συμμορ-
φούμενων παιχνιδιών 

στην αγορά

Δράση με δέουσα προ-
σοχή

Καμία υποχρέωσηΚατάρτιση τεχνικού  
φακέλου

Διασφάλιση κατάρτισης 
τεχνικού  

φακέλου και διενέργει-
ας αξιολογήσεων  

συμμόρφωσης και ασφα-
λείας

Καμία υποχρέωσηΑξιολόγηση συμμόρφω-
σης του παιχνιδιού και 

διενέργεια αξιολόγησης 
ασφαλείας

Διατήρηση του τεχνικού  
φακέλου για δέκα έτη 
μετά τη διάθεσή του 

στην αγορά

Καμία υποχρέωση

Διατήρηση του τεχνι-
κού  

φακέλου για δέκα έτη 
μετά τη διάθεσή  
του στην αγορά

Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος από αρχή, 

διαθεσιμότητα τεχνικού 
φακέλου στην αρχή

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος  
από αρχή, εξασφάλιση διαθεσιμότητας τεχνικού  

φακέλου στην αρχή 

Κατάρτιση της  
δήλωσης συμμόρφωσης 

ΕΚ
Καμία υποχρέωση

Κατάρτιση της  
δήλωσης συμμόρφωσης 

ΕΚ

Διατήρηση δήλωσης συμμόρφωσης και διαθεσιμό-
τητά της για την αρχή για 10 έτη μετά τη διάθεση 

στην αγορά

Διαθεσιμότητά της κα-
τόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος από αρχή

Διατήρηση δήλωσης 
συμμόρφωσης και δια-
θεσιμότητά της για την 
αρχή για 10 έτη μετά 

τη διάθεση στην αγορά
Επίθεση σήμανσης CE 

και ταυτοποίησης: αριθ-
μός τύπου, παρτίδας, 
σειράς ή μοντέλου

Διασφάλιση επίθεσης 
σήμανσης CE και αριθ-
μού τύπου, παρτίδας, 

σειράς ή μοντέλου

Επαλήθευση επίθεσης 
σήμανσης CE και αριθ-
μού τύπου, παρτίδας, 

σειράς ή μοντέλου

Επίθεση σήμανσης CE 
και ταυτοποίησης: αριθ-

μός τύπου, παρτίδας, 
σειράς ή μοντέλου

Διασφάλιση συμμόρφω-
σης 

εν σειρά παραγωγής
Καμία υποχρέωση

Προσθήκη ονόματος και διεύθυνσης
Επαλήθευση παρουσίας  
ονόματος και διεύθυν-

σης

Προσθήκη ονόματος 
και διεύθυνσης μόνο 
εάν ο κατασκευαστής 

είναι εκτός ΕΕ
Διασφάλιση συνοδείας του παιχνιδιού από τα απαιτούμενα έγγραφα στις 

σωστές γλώσσες

Εξαρτάται από τη γρα-
πτή εντολή

Εξασφάλιση της συμμόρφωσης των μη συμμορ-
φούμενων παιχνιδιών. Ενημέρωση  

των αρχών, εάν υπάρχει κίνδυνος για την ασφά-
λεια. Ανάκληση ή απόσυρση. Παροχή πληροφοριών 

στις αρχές κατόπιν αιτήματος

Διασφάλιση της συμ-
μόρφωσης των μη 

συμμορφούμενων παι-
χνιδιών

Δοκιμές με δειγματοληψία στα παιχνίδια που 
έχουν διατεθεί στην αγορά (λαμβάνοντας υπόψη 

τον κίνδυνο) Καμία υποχρέωσηΤήρηση αρχείου με καταγγελίες, μη συμμορφού-
μενα παιχνίδια και ανακλήσεις. Ενημέρωση διανο-

μέων για αυτές τις έρευνες
Διασφάλιση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς δεν επηρεάζουν 

τη συμμόρφωση  
του παιχνιδιού με τις απαιτήσεις (δεν αποτελεί υποχρέωση για τους κατα-

σκευαστές, αλλά πρέπει να το έχουν υπόψη)
Προσδιορισμός των υπόλοιπων οικονομικών φορέων στην αλυσίδα εφοδια-

σμού κάθε παιχνιδιού
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Πώς μπορείτε να διαπιστώσετε εάν ένα προϊόν είναι παιχνίδι ή όχι; Πώς μπορείτε να διακρίνετε 
ένα προωθητικό προϊόν από ένα παιχνίδι;
Ο ορισμός του παιχνιδιού στην οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών πρέπει να είναι 
πάντα η βάση για την απόφαση του εάν ένα προϊόν είναι παιχνίδι ή όχι. Στο Παράρτημα Ι δίνονται 
παραδείγματα προϊόντων που δεν θεωρούνται παιχνίδια, αλλά μπορούν να εκληφθούν λανθασμένα 
ως παιχνίδια, χωρίς όμως ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός. Ωστόσο, εάν ένα συγκεκριμένο 
προϊόν δεν αναφέρεται στον κατάλογο, δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα παιχνίδι. Για να θεωρηθεί 
παιχνίδι για τους σκοπούς της οδηγίας, η αξία παιχνιδιού πρέπει να επισημαίνεται συγκεκριμένα 
από τον κατασκευαστή. Η δήλωση σκοπούμενης χρήσης του κατασκευαστή είναι ένα κριτήριο 
που πρέπει να εξετάζεται, καθώς ορίζεται στην ίδια την διατύπωση, αλλά η εύλογη αναμενόμενη 
χρήση θεωρείται ότι υπερισχύει της δήλωσης σκοπούμενης χρήσης του κατασκευαστή. Αν ο 
κατασκευαστής δεν χαρακτηρίσει το προϊόν ως παιχνίδι, πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει 
αυτό τον ισχυρισμό. Το έγγραφο καθοδήγησης 4  αναφέρει περαιτέρω ενδεικτικά κριτήρια που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατηγοριοποίηση ενός προϊόντος ως παιχνίδι. Επιπλέον, 
έχουν καταρτιστεί πολλά έγγραφα καθοδήγησης για την κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων 
προϊόντων.

Τι συμβαίνει εάν ένας οικονομικός φορέας δεν παρασχέσει τις απαιτούμενες πληροφορίες στις 
αρχές;
Εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες δεν έχουν διατεθεί ή/και παρασχεθεί, η αρχή εποπτείας 
της αγοράς δύναται να απαιτήσει τη διενέργεια δοκιμής του παιχνιδιού από κοινοποιημένο 
οργανισμό με έξοδα του κατασκευαστή εντός καθορισμένης περιόδου, ώστε να επαληθευτεί 
η συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. 
Εάν η μη συμμόρφωση εξακολουθεί να υφίσταται, η αρχή λαμβάνει όλα τα δέοντα 
μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του παιχνιδιού 
ή να διασφαλίσει ότι αυτό ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά. Επιπλέον, εάν οι 
κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς του παιχνιδιού δεν πληρούν τις απαιτήσεις 
ασφαλείας της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν κυρώσεις.   

Τι θα πρέπει να κάνει ένας οικονομικός φορέας, εάν πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν είναι 
συμμορφούμενο;
Σε αυτή την περίπτωση, η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών ορίζει ότι «οι οικονομικοί φορείς 
που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
τηρεί τη σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, 
κατά περίπτωση». Ορίζει επίσης ότι «οσάκις ενδείκνυται, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει 
ένα παιχνίδι, οι οικονομικοί φορείς διενεργούν, χάριν προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά, 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, 
τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και τις ανακλήσεις παιχνιδιών».

Πώς μπορεί ένας κατασκευαστής να καθορίσει τα όρια ηλικίας των παιδιών για τα οποία 
προορίζονται τα παιχνίδια του; Ποιος ελέγχει την απόφαση του κατασκευαστή;
Η έκθεση CR 14379 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για την Κατηγοριοποίηση 
των παιχνιδιών παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την αντιστοίχιση χαρακτηριστικών 
παιχνιδιών με όρια ηλικίας παιδιών. Παρόλο που στην έκθεση απαριθμούνται οι λειτουργίες και 
τα χαρακτηριστικά και παραδείγματα, ορισμένα παιχνίδια μπορεί να προκαλέσουν συζήτηση και 
το Έγγραφο καθοδήγησης αριθ. 11 (Παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά άνω και κάτω των 
36 μηνών) περιγράφει αναλυτικά την κατηγοριοποίηση για παιδιά άνω και κάτω των 3 ετών. 
Υπάρχουν επίσης οι Κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των ορίων ηλικίας που 
εκδόθηκαν το 2002 από την Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC) 
των Ηνωμένων Πολιτειών, το διεθνές ISO/TR 8124-8: 2014 σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές καθορισμού των ορίων ηλικίας και άλλα έγγραφα καθοδήγησηςτης Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς χρησιμοποιούν τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές 
για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση.

Αν ένας οικονομικός φορέας μεταβάλλει ένα παιχνίδι, θεωρείται κατασκευαστής;
Ένας εισαγωγέας ή διανομέας που τροποποιεί ένα προϊόν κατά τρόπον που θίγει τη 
συμμόρφωσή του, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του κατασκευαστή και είναι 
υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του προϊόντος. Δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει στοιχεία 
στις αρχές αν δε του ζητηθούν αλλά πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει ενημερωμένο τεχνικό 
φάκελο με τις τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί στο παιχνίδι, καθώς και τη συμμόρφωση 
της νέας έκδοσης του παιχνιδιού.
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Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές στον τεχνικό φάκελο ώστε να αποδείξουν 
τη συμμόρφωση του παιχνιδιού;
Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι 
το παιχνίδι συμμορφώνεται με την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών και έχει 
υποβληθεί σε όλες τις απαιτούμενες αξιολογήσεις.

Σχετικά εδάφια Προτεινόμενο περιεχόμενο
Παράρτημα IV (α) Περιγραφή σχεδιασμού και κατασκευής

Κατάλογος συστατικών στοιχείων και υλικών
Δελτία στοιχείων ασφαλείας

Παράρτημα IV (β),
Άρθρο 18

Αξιολογήσεις ασφαλείας

Παράρτημα IV (γ)
Άρθρο 4 (2) Άρθρο 6 (2) Άρθρο 19

Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Παράρτημα III & IV (δ), Άρθρο 15 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Παράρτημα IV (ε) Διεύθυνση κατασκευής και αποθήκευσης
Παράρτημα IV (στ) Έγγραφα που υποβάλλονται σε κοινοποιημένο οργανισμό
Παράρτημα IV (ζ) Άρθρο 4 (4), Άρ-
θρο 19 (2)

Εκθέσεις δοκιμών, λεπτομέρειες συμμόρφωσης της εν  
σειρά παραγωγής

Παράρτημα IV (η) Λεπτομέρειες για την εξέταση τύπου ΕΚ
 
Στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχεται ένα πρότυπο για τη Δήλωση 
συμμόρφωσης σε όλες τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες. Στο Παράρτημα IV της οδηγίας 
σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών απαριθμούνται όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 
τον τεχνικό φάκελο.

Ένας εισαγωγέας που υποχρεούται να επισυνάψει οδηγίες στην τοπική γλώσσα θεωρείται 
συνεπώς κατασκευαστής;
Η προσθήκη ετικετών στη συσκευασία προϊόντων λιανικής δε συνιστά τροποποίηση του 
προϊόντος και κατά συνέπεια ο εισαγωγέας δε θα θεωρηθεί κατασκευαστής. Ο εισαγωγέας 
θεωρείται κατασκευαστής εάν τροποποιήσει το παιχνίδι με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει 
τη συμμόρφωσή του, όπως αλλαγές στα υλικά, το χρώμα ,την ηλικιακή ταξινόμηση κλπ, ή αν 
διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα.

Τι τύπος οικονομικού φορέα είναι ένας εισαγωγέας που πουλάει μια παρτίδα προϊόντων σε 
διανομέα στην Άπω Ανατολή;
Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών, εισαγωγέας σημαίνει κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ που διαθέτει ένα παιχνίδι τρίτης χώρας στην αγορά 
της ΕΕ. Καθώς αυτή η ενέργεια δεν αφορά τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ, δεν υπόκειται στη 
νομοθεσία της ΕΕ.

Μια γιαγιά που αγοράζει ένα παιχνίδι στο εξωτερικό και το φέρνει στην ΕΕ είναι εισαγωγέας;
Ο εισαγωγέας (άτομο υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά), με την έννοια που έχει στις οδηγίες 
νέας προσέγγισης και όπως ορίζεται στην οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, 
είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διαθέτει 
ένα προϊόν από τρίτη χώρα στην αγορά της ΕΕ. Κατά συνέπεια, ένας ιδιώτης θα μπορούσε να 
θεωρηθεί εισαγωγέας μόνο εάν επρόκειτο να διαθέσει το προϊόν που έφερε από το εξωτερικό 
στην αγορά της ΕΕ.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων παιχνιδιών;
Δεν υπάρχει κείμενο στην οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, το οποίο να καλύπτει 
συγκεκριμένα τα μεταχειρισμένα παιχνίδια. Η οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 
καλύπτει τα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά της ΕΕ από την 20η Ιουλίου 2011. Εάν το 
μεταχειρισμένο παιχνίδι έχει διατεθεί στην αγορά της ΕΕ πριν από αυτή την ημερομηνία, δεν 
καλύπτεται από την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Ωστόσο, εάν το παιχνίδι 
προέρχεται από χώρα εκτός της ΕΕ και εισάγεται στην αγορά της ΕΕ για πρώτη φορά, τότε 
η οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών ισχύει. Οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων 
παιχνιδιών έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους εισαγωγείς άλλων παιχνιδιών, καθώς δεν 
υπάρχει διαφοροποίηση στις απαιτήσεις για τα παιχνίδια που έχουν παραχθεί πρόσφατα και 
τα χρησιμοποιημένα παιχνίδια –και τα δύο πρέπει να έχουν τη σχετική τεκμηρίωση και τις 
απαιτούμενες σημάνσεις.
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Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι Κινέζοι παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις; Ποιες είναι οι ευθύνες του εισαγωγέα σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης;
Τόσο το γενικό επεξηγηματικό έγγραφο καθοδήγησης όσο και το έγγραφο οδηγιών του 
τεχνικού φάκελου διατίθενται στα Κινέζικα στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
βοηθώντας τους Κινέζους οικονομικούς φορείς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Ένας 
εισαγωγέας που θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι που διέθεσαν στην αγορά 
δεν συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ οφείλει να λάβει αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα ώστε το παιχνίδι να συμμορφωθεί, αποσύροντας το ή ανακαλώντας το, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, όταν το παιχνίδι συνιστά κίνδυνο, ο εισαγωγέας οφείλει να ειδοποιήσει 
άμεσα τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις οποίες διατέθηκε το παιχνίδι. Πρέπει 
να προσκομίσει στοιχεία, ιδιαιτέρως, όσο αφορά τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έχουν ληφθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παιχνιδιών (Toy 
Industries of Europe) διεξάγουν επίσης πολλές εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία 
για την ασφάλεια παιχνιδιών στην Κίνα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι τοπικοί οικονομικοί φορείς 
γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.

Aν κάποια εταιρεία παρασκευής που βρίσκεται στο εξωτερικό διακόψει τη λειτουργία της, ο 
εισαγωγέας φέρει ευθύνη; Τι θα συμβεί αν ζητηθεί επισήμως από τον εισαγωγέα να προσκομίσει 
τον τεχνικό φάκελο αλλά δεν υπάρχουν αρχεία αφού ο προμηθευτής δεν υπάρχει πλέον;
Ο εισαγωγέας έχει μια σειρά υποχρεώσεων και συνεπώς φέρει ευθύνη, μεταξύ άλλων, αν δεν 
ανταποκριθεί στις ακόλουθες απαιτήσεις. 

Ο εισαγωγέας πρέπει να διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής έχει τον τεχνικό φάκελο και ότι 
μπορεί να καταστεί διαθέσιμος κατόπιν αίτησης, για 10 έτη αφού το τελευταίο παιχνίδι έχει 
διατεθεί στην αγορά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο εισαγωγέας προμηθευτεί μια δήλωση 
από τον κατασκευαστή που να βεβαιώνει ότι διαθέτει τον τεχνικό φάκελο. Σε περίπτωση που ο 
εισαγωγέας έχει επισκεφτεί τον κατασκευαστή στο παρελθόν, θα έχει καταγραφεί στα αρχεία 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη της σχέσης τους στο φορέα εφαρμογής και πιθανώς 
να αποποιηθεί της ευθύνης του κατά τρόπο εφικτό. Αν ο τεχνικός φάκελος δεν είναι δυνατό να 
παρασχεθεί, μπορεί να θεωρηθεί από τις αρχές ως επίσημη μη συμμόρφωση.

Ο εισαγωγέας οφείλει, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός από την αρμόδια εθνική αρχή, να 
προσκομίσει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και τα τεκμήρια που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την αρχή αυτή. 
Οφείλουν να συνεργαστούν με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήσεώς της, για όποια ενέργεια 
έχει ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από τα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά.  

Ό εισαγωγέας ή ο διανομέας έχει ευθύνη σχετικά με την μετάφραση των οδηγιών;
Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, ο εισαγωγέας οφείλει να διασφαλίσει ότι 
το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα 
κατανοητές από τους καταναλωτές, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 
Συνεπώς ένας εισαγωγέας ή διανομέας έχει ευθύνη για τη μετάφραση των οδηγιών.

Αναμένεται από τον διανομέα να διασφαλίζει ότι τα εμπορευματοποιημένα προϊόντα φέρουν 
σήμανση CE ή προειδοποιητικά εικονογράμματα;
Ο διανομέας πρέπει να ενεργεί με δέουσα προσοχή και να έχει βασική γνώση των εφαρμόσιμων 
νομικών απαιτήσεων. Πρέπει να γνωρίζει, για παράδειγμα, ποια προϊόντα πρέπει να φέρουν τη 
σήμανση CE, τι πληροφορίες πρέπει να συνοδεύουν το προϊόν και τις απαιτήσεις γλωσσών για 
τις οδηγίες χρήσης ή τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα. Ο διανομέας δεν πρέπει να προμηθεύει 
προϊόντα για τα οποία γνωρίζει ή υποθέτει, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και την 
επαγγελματική του γνώση, ότι δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Ο διανομέας πρέπει 
να συνεργάζεται στις δράσεις που λαμβάνονται για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου κυκλοφορίας μη συμμορφούμενων παιχνιδιών στην αγορά.
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Πώς πρέπει ο διανομέας να διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμη η απαιτούμενη τεκμηρίωση;
Ο διανομέας δεν χρειάζεται να έχει τη δήλωση συμμόρφωσης ή τον τεχνικό φάκελο, αλλά 
πρέπει να μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από αρμόδια αρχή, να παράσχει σε αυτή 
όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση 
του παιχνιδιού. Ο διανομέας πρέπει επίσης να μπορεί να προσδιορίζει τον κατασκευαστή, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του (εάν υπάρχει), τον εισαγωγέα ή το άτομο που του έχει 
προμηθεύσει το προϊόν ώστε να βοηθάει την αρχή εποπτείας στις προσπάθειές της για λήψη 
της δήλωσης συμμόρφωσης και των απαιτούμενων τμημάτων της τεχνικής τεκμηρίωσης.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του διανομέα και συγκεκριμένα το Άρθρο 7, παράγραφος 2 της 
οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, ποια είναι τα «απαιτούμενα έγγραφα»;
Κατά τη διάθεση ενός παιχνιδιού στην αγορά, ο διανομέας πρέπει να διασφαλίζει ότι το παιχνίδι 
φέρει τις κατάλληλες σημάνσεις συμμόρφωσης και ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
έγγραφα, τις οδηγίες και τις πληροφορίες για την ασφάλεια στην κατάλληλη γλώσσα. Ο όρος 
«απαιτούμενα έγγραφα» αναφέρεται σε όλα τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν το ίδιο 
το παιχνίδι. Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, τα έγγραφα 
αυτά είναι οι πληροφορίες για την ασφάλεια, οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις. Ο διανομέας 
πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής ή/και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με 
τις δικές τους υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, ο διανομέας πρέπει να επαληθεύει την παρουσία 
του ονόματος, της εμπορικής επωνυμίας και της διεύθυνσης επικοινωνίας του κατασκευαστή 
ή/και του εισαγωγέα στο παιχνίδι ή τη συσκευασία του, καθώς και ότι ο αριθμός παρτίδας, ο 
αριθμός σειράς ή άλλα στοιχεία έχουν επιτεθεί στο παιχνίδι από τον κατασκευαστή ώστε να 
είναι δυνατή η ταυτοποίησή του.

Τι πρέπει να κάνει ο διανομέας εάν ο κατασκευαστής δεν επιθέτει τη διεύθυνσή του; Πρέπει ο 
διανομέας να επιθέσει τη διεύθυνσή του;
Ο διανομέας δεν είναι υποχρεωμένος να επιθέσει τη διεύθυνσή του, αλλά είναι υποχρεωμένος 
να ελέγξει ότι έχει επιτεθεί η διεύθυνση του κατασκευαστή. Αν ο διανομέας παρατηρήσει 
ότι ένας κατασκευαστής δεν έχει επιθέσει τη διεύθυνσή του, πρέπει να ενημερώσει τον 
κατασκευαστή ότι έχει διαθέσει στην αγορά ένα προϊόν που δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Μπορούν οι διανομείς να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο;
Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να 
προσκομίσουν τον τεχνικό φάκελο σε οποιοδήποτε άλλον φορέα. Μόνο οι αρχές των κρατών 
μελών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
από αρχή, ο διανομέας οφείλει να προσκομίσει αυτές τις πληροφορίες και συνεπώς να ζητήσει 
από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην ΕΕ ή τον εισαγωγέα να 
δώσει τον τεχνικό φάκελο στις αρχές.

Ό τεχνικός φάκελος σχετίζεται με το προϊόν ή την παρτίδα;
Ο τεχνικός φάκελος σχετίζεται με το προϊόν και καθώς οι εταιρείες έχουν εσωτερικό έλεγχο 
της παραγωγής, αυτό πρέπει να αποτελεί τμήμα του τεχνικού φακέλου. Για παράδειγμα, αν μια 
εταιρεία διενεργεί δοκιμές σε κάθε παρτίδα χρώματος για μόλυβδο, τότε οι εκθέσεις αυτών 
των δοκιμών θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην τεχνική τεκμηρίωση. 

Είναι σωστό να απαιτείται μόνο τμήμα του τεχνικού φακέλου όταν υπάρχουν αμφιβολίες 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση ενός παιχνιδιού;
Αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωση ενός 
παιχνιδιού, μπορούν να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή μετάφραση των 
σχετικών τμημάτων. Η αρχή πρέπει να αναφέρει τη φύση της αμφιβολίας και τα τμήματα ή 
τις όψεις του παιχνιδιού που πρέπει να ερευνηθούν. Πρέπει να ζητούνται μόνο τα στοιχεία 
του τεχνικού φακέλου που απαιτούνται για την έρευνα, έτσι ώστε ο κατασκευαστής να μην 
επιβαρύνεται με δυσανάλογο φορτίο. Στο αίτημα πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία για την 
παραλαβή των αιτούμενων εγγράφων, που είναι 30 ημέρες. Μπορεί να οριστεί συντομότερη 
προθεσμία, εάν η εθνική αρχή δικαιολογήσει την επείγουσα ανάγκη με βάση κάποιον άμεσο, 
σοβαρό κίνδυνο. 
Αυτές οι διατάξεις έχουν διπλό σκοπό: από τη μία πλευρά, η προσκόμιση των σχετικών στοιχείων 
του τεχνικού φακέλου επιτρέπει στον κατασκευαστή να εξηγήσει τα μέτρα που έχει λάβει για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το παιχνίδι, έτσι ώστε να συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Από την άλλη πλευρά, 
η εξέταση αυτών των εγγράφων βοηθάει τις αρχές εποπτείας της αγοράς να ολοκληρώσουν 
την έρευνά τους και είτε να διαλύσουν είτε να επιβεβαιώσουν τις αμφιβολίες τους σχετικά με 
τη συμμόρφωση του οικείου παιχνιδιού.
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Μπορεί ο εισαγωγέας ή ο διανομέας να μεταφράσει τους τεχνικούς φακέλους;
Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών, μόνο ο κατασκευαστής οφείλει 
να προσκομίσει μετάφραση των σχετικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα 
ενός κράτους μέλους κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από την αρχή εποπτείας της 
αγοράς του εν λόγω κράτους μέλους.

Ποιος υποχρεούται να έχει τη δήλωση συμμόρφωσης;
Όταν ένα παιχνίδι διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίζει μια δήλωση 
συμμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο κατασκευαστής πιστοποιεί και αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τη συμμόρφωση του παιχνιδιού με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά 
με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
στην ΕΕ (εάν υφίσταται) και ο εισαγωγέας πρέπει να διατηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης για 
10 έτη μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. Ο διανομέας, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος, πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τη δήλωση συμμόρφωσης στις αρμόδιες 
αρχές.

Υπάρχει υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης συμμόρφωσης;
Ο κατασκευαστής πρέπει να υπογράψει τη δήλωση συμμόρφωσης, καθώς με αυτόν τον 
τρόπο επιβεβαιώνει ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια 
των παιχνιδιών, η οποία πρέπει να διαβεβαιωθεί πριν τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά.

Μπορεί ένας εισαγωγέας να συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης;
Ο κατασκευαστής οφείλει να συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης. Ωστόσο, αν ο 
κατασκευαστής, με γραπτή εντολή, διόρισε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δύναται να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης. Aν ο 
εισαγωγέας έχει διοριστεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από τον κατασκευαστή, 
τότε, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης.

Πόσο διάστημα αναμένει μια αρχή για την προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης από 
έναν διανομέα;
Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να τίθεται στη διαθεσιμότητα της αρχής εποπτείας της 
αγοράς αμέσως μετά από αιτιολογημένο αίτημα. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να προσκομισθεί 
στην εποπτεύουσα αρχή εντός 30 ημερών, εκτός αν δικαιολογείται συντομότερη προθεσμία 
λόγω σοβαρού και άμεσου κίνδυνου.

Τι είναι το «εναρμονισμένο πρότυπο»;
Τα εναρμονισμένα πρότυπα είναι ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία θεσπίζονται από ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και ετοιμάζονται σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών 
οργανισμών τυποποίησης κατόπιν εντολής που εκδίδεται από την Επιτροπή έπειτα από 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη. Αναφορές σε αυτά τα πρότυπα μπορεί να δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys/ 
index_en.htm

Αν τα πρότυπα για τα χημικά δεν είναι διαθέσιμα, τι πρέπει να κάνει ένας κατασκευαστής;
Το κεφάλαιο για την αξιολόγηση της χημικής ασφαλείας στο έγγραφο καθοδήγησης στην 
τεχνική τεκμηρίωση εξηγεί πώς μπορείτε να συνεχίσετε όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
πρότυπα ή όταν αυτά τα πρότυπα δεν καλύπτουν τους εν λόγω χημικούς κινδύνους.
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Πώς διασφαλίζεται ότι ένα παιχνίδι κοινοποιείται μόνο στο σύστημα RAPEX αν παρουσιάζει 
σοβαρό κίνδυνο;
Το RAPEX είναι το σύστημα ειδοποίησης της ΕΕ για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής πάνω σε μέτρα που λαμβάνονται για την 
αποφυγή ή την απαγόρευση της εμπορίας ή χρήσης προϊόντων που θέτουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Λειτουργεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς διαδικασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα της οδηγίας 2001/95 σχετικά με 
τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

Μόλις εντοπιστεί ένας σοβαρός και άμεσος κίνδυνος, η εθνική αρχή πρέπει να ζητήσει 
τη γνώμη του παραγωγού ή του διανομέα του οικείου προϊόντος, εφόσον αυτό είναι 
δυνατό και σκόπιμο. Η αρχή πρέπει να επιδιώξει τη συγκέντρωση της μέγιστης ποσότητας 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τη φύση του κινδύνου, χωρίς να υποβαθμίσει την 
ανάγκη για ταχύτητα. Το κράτος μέλος πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή όταν θεσπίσει, 
ή όταν αποφασίσει να θεσπίσει, έκτακτα μέτρα για την πρόληψη, απαγόρευση ή επιβολή 
ειδικών συνθηκών για την επιτρεπόμενη εμπορία ή χρήση των καταναλωτικών προϊόντων 
που παρουσιάζουν σοβαρό και άμεσο κίνδυνο. 

Μια επιπλέον συνθήκη για τη χρήση του RAPEX είναι ότι οι επιπτώσεις του κινδύνου μπορεί 
να εκτείνονται πέραν της επικράτειας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη δεν υποχρεούνται, όπως ισχύει για τη διαδικασία ρήτρας διασφάλισης σύμφωνα με τις 
οδηγίες νέας προσέγγισης, να προσκομίσουν στοιχεία που δικαιολογούν το εθνικό μέτρο. 
Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι πληροφορίες συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 
σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και τις διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της αγοράς;
Η εποπτεία της αγοράς είναι ευθύνη των εθνικών αρχών. Αυτό εγγυάται ιδίως την αμεροληψία 
των λειτουργιών εποπτείας της αγοράς. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει για τη 
δική του υποδομή εποπτείας της αγοράς. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει περιορισμός για την 
κατανομή των ευθυνών μεταξύ των αρχών σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση εφόσον η 
εποπτεία είναι αποτελεσματική και καλύπτει όλη την επικράτεια.

Τι γίνεται στις απομιμήσεις παιχνιδιών που εντοπίζονται;
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της οδηγίας σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να διατάσσουν, να συντονίζουν ή να διοργανώνουν 
την ανάκληση και την καταστροφή επικίνδυνων προϊόντων. Ωστόσο, οι ενέργειες που 
λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να είναι ανάλογες προς τη 
σοβαρότητα του κινδύνου και να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της προφύλαξης. Ο Κανονισμός 
765/2008 προβλέπει μόνο την ανάκληση προϊόντων που παρουσιάζουν «σοβαρό κίνδυνο» 
(Άρθρο 20) και επιτρέπει στις αρχές να προβούν σε καταστροφή αυτών των προϊόντων.

Πού υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια που διενεργούν εξέταση τύπου ΕΚ;
Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει λίστα με όλους τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς αναφορικά με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών.

Όι προειδοποιητικές ετικέτες πρέπει να είναι στη γλώσσα της συγκεκριμένης χώρας;
Οι κατασκευαστές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από 
προειδοποιήσεις, οδηγίες και πληροφορίες για την ασφάλεια σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα 
κατανοητή(ές) από τους καταναλωτές, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος (η εθνική νομοθεσία αναφέρει τη γλώσσα που απαιτείται για κάθε κράτος μέλος).

Ποια βήματα έχουν ληφθεί για την εναρμόνιση των απαιτήσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ;
Τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ θεσπίστηκε πρόσφατα νέα νομοθεσία για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών. Αυτές οι δύο νέες νομοθετικές πράξεις κατέστησαν αναγκαία την ενημέρωση 
των αντίστοιχων προτύπων. Τα πρότυπα της ΕΕ βασίζονται κυρίως στην οδηγία σχετικά 
με την ασφάλεια των παιχνιδιών, ενώ τα πρότυπα των ΗΠΑ πρέπει να εγκριθούν από την 
Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC). Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Επιτροπή CPSC, καθώς και οι αντίστοιχοι οργανισμοί τυποποίησης συζητούν 
το ενδεχόμενο συνεργασίας.
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http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/notified-bodies/index_en.htm
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ΣΥΝΤΌΜΌΓΡΑΦΙΕΣ:

CE: Conformité Européenne (Ευρωπαϊκή συμμόρφωση)
CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
CMRs: Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή
CPSC: Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ
DoC: Δήλωση συμμόρφωσης
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΓΑΠ: Οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων
RAPEX: Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
TSD: Οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 
ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παιχνιδιών 
(Toy Industries of Europe - TIE) 
http://www.tietoy.org

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/index_en.htm
http://www.tietoy.org
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