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ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τους εισαγωγείς παιχνιδιών να 

αντιληφθούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών και 

να τους προσφέρει καθοδήγηση για τη σωστή εφαρμογή του.  

 

Σημειώνεται ότι ο οδηγός αυτός δεν αντικαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις, το περιεχόμενο του δεν είναι εξαντλητικό και η εφαρμογή του δεν 

καθιστά σε καμία περίπτωση τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά ασφαλή για τους 

καταναλωτές. 

 

Οι εικόνες που εμφανίζονται στον οδηγό αποτελούν παραδείγματα που διευκολύνουν 

την κατανόηση και δεν προϋποθέτουν τη συμμόρφωση τους με τις σχετικές απαιτήσεις 

ασφάλειας. 

 

Ο Οδηγός ετοιμάστηκε στη Λευκωσία τον Μάιο του 2017, από την Υπηρεσία Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα παιχνίδια είναι ζωτικής σημασίας για ένα παιδί και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στη σωματική, κοινωνική και ψυχολογική εξέλιξή του. Ως εκ τούτου είναι πολύ 

σημαντικό, τα παιχνίδια να μη θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία του.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 

παιδιών, προχώρησε το 2009 στην έκδοση νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην οποία έχουν 

τεθεί αυστηρές απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Σύμφωνα με την 

Οδηγία αυτή, τα παιχνίδια που διατίθενται στην κοινοτική αγορά θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, οι δε οικονομικοί φορείς θα πρέπει 

να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων, ο καθένας ανάλογα με τον 

ρόλο του στην αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 

του δημοσίου συμφέροντος, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία των 

καταναλωτών και του περιβάλλοντος και ο θεμιτός ανταγωνισμός στην κοινοτική αγορά. 

 

Με την Οδηγία αυτή, αναμένεται από όλους τους οικονομικούς φορείς να ενεργούν 

υπεύθυνα και να τηρούν πλήρως τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις όταν διαθέτουν ή 

καθιστούν διαθέσιμα παιχνίδια στην αγορά. Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες που 

παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, υπό συνήθεις και ευλόγως προβλεπόμενες 

συνθήκες χρήσης, τα παιχνίδια που διαθέτουν στην αγορά δεν θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και ότι διαθέτουν στην αγορά μόνο παιχνίδια που 

συμμορφώνονται με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Η οδηγία για την ασφάλεια των 

παιχνιδιών προβλέπει σαφή και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, η οποία 

ανταποκρίνεται στο ρόλο κάθε οικονομικού παράγοντα στη διαδικασία προσφοράς και 

διανομής.  

 

Στην Κύπρο, τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα στην αγορά, προέρχονται σε μεγάλο 

βαθμό από τρίτες χώρες. Έχει παρατηρηθεί, 6 χρόνια μετά την υιοθέτηση του νέου 

ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, ότι ο βαθμός συμμόρφωσης των παιχνιδιών στην 

κυπριακή αγορά δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και ως εκ τούτου τα παιδιά 

είναι εκτεθειμένα καθημερινά σε κινδύνους. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, 

αντιλαμβανόμενη το γεγονός αυτό και θέτοντας ως υψίστης σημασίας την ασφάλεια των 

παιδιών, έκρινε σκόπιμη τη συγγραφή του παρόντα οδηγού.  

 

Ο οδηγός έχει στόχο να βοηθήσει τους εισαγωγείς παιχνιδιών να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν τις υποχρεώσεις τους, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου συμμόρφωσης των εισαγόμενων παιχνιδιών και ενός υψηλού 

επιπέδου υγείας και ασφάλειας για τα παιδιά.  
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών (2009/48/ΕΚ) καθορίζει τους 

κανόνες για την ασφάλεια των παιχνιδιών και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Οδηγία αυτή έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών 

μελών και συνεπώς ισχύουν  οι ίδιες απαιτήσεις  σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Στην Κύπρο η Οδηγία για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών, έχει μεταφερθεί στο εθνικό 

δίκαιο με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμούς του 2011 (εφεξής 

«Κανονισμοί») οι οποίοι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 των περί των Βασικών 

Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 

2002 έως 2013. Έκτοτε, οι Κανονισμοί αυτοί έχουν τροποποιηθεί το 2012, το 2015 και το 

2017, μεταφέροντας στο εθνικό δίκαιο αντίστοιχες τροποποιήσεις της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας.  Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των Κανονισμών είναι η Υπηρεσία 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού.  

2.1. Πεδίο εφαρμογής 

Οι Κανονισμοί για τα παιχνίδια, εφαρμόζονται σε προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί ή που 

προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από 

παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, εφεξής καλούμενα «παιχνίδια».  

Η κυριότερη δυσκολία του ορισμού αυτού είναι η έννοια «να χρησιμοποιούνται στο 

πλαίσιο παιχνιδιού» ή «αξία παιχνιδιού». Ουσιαστικά, τα πάντα έχουν αξία παιχνιδιού 

για ένα παιδί, αλλά αυτό δε συνεπάγεται ότι κάθε αντικείμενο εμπίπτει στον ορισμό του 

παιχνιδιού. Για να θεωρηθεί παιχνίδι για τους σκοπούς των Κανονισμών, η αξία 

παιχνιδιού πρέπει να επισημαίνεται συγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Η δήλωση 

του κατασκευαστή όσον αφορά την προβλεπόμενη χρήση αποτελεί κριτήριο που πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη, εφόσον εμφανίζεται στην ίδια τη διατύπωση. Ωστόσο, η ευλόγως 

αναμενόμενη χρήση θεωρείται ότι υπερισχύει της δήλωσης του κατασκευαστή όσον 

αφορά την προοριζόμενη χρήση. Αν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι τα προϊόντα δεν είναι 

παιχνίδια, θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει αυτό τον ισχυρισμό.  

Για τα πιο κάτω παιχνίδια, δεν εφαρμόζονται οι Κανονισμοί: 

 (α) εξοπλισμός παιχνιδότοπων που προορίζεται για δημόσια χρήση,  

 (β) αυτόματες παιχνιδομηχανές, με ή χωρίς κερματοδέκτη, που προορίζονται για 

δημόσια χρήση, 

 (γ) αυτοκινητάκια με κινητήρα εσωτερικής καύσης,  

 (δ) παιχνίδια με ατμομηχανή και  
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 (ε) σφενδόνες και εκτοξευτές λίθων.  

Περαιτέρω, στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών, αναφέρονται διάφορα προϊόντα τα οποία 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής τους. Ο κατάλογος περιέχει παραδείγματα και το 

περιεχόμενό του δε θεωρείται σε καμία περίπτωση εξαντλητικό. Εάν ένα προϊόν δεν 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο, δε σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για παιχνίδι και 

στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τον ορισμό.  

2.2. Υποχρεώσεις εισαγωγέων 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, «εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

εγκατεστημένο στην Κοινότητα που διαθέτει ένα παιχνίδι εισαγόμενο από τρίτη χώρα 

στην Κοινοτική Αγορά. Στο Κεφάλαιο ΙΙ των Κανονισμών καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι 

υποχρεώσεις των εισαγωγέων παιχνιδιών οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω: 

1) Να διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενα παιχνίδια. Συμμορφούμενα 

παιχνίδια είναι αυτά που συμμορφώνονται με τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας. 

(Περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 2.3) 

 

2) Να διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη 

διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και συγκεκριμένα να διασφαλίζουν 

ότι: 

(i) ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον Τεχνικό Φάκελο. 

Οι εισαγωγείς δεν απαιτείται να συγκεντρώνουν και να διατηρούν τον 

Τεχνικό Φάκελο οι ίδιοι, αλλά να διασφαλίζουν ότι θα είναι διαθέσιμος 

όταν τους ζητηθεί ή όταν χρειαστεί. O Τεχνικός Φάκελος θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμος για περίοδο 10 ετών. Περισσότερες πληροφορίες για τον 

Τεχνικό Φάκελο στην παράγραφο 2.3.4. 

 

(ii) το παιχνίδι φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης και 

συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα. 

Η σήμανση συμμόρφωσης αναφέρεται στη σήμανση CE (δες παράγραφο 

2.3.5) που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια. Περαιτέρω, η 

διατύπωση «απαιτούμενα έγγραφα» αναφέρεται σε όλα τα έγγραφα που 

πρέπει να συνοδεύουν το παιχνίδι. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τα 

έγγραφα αυτά είναι οι πληροφορίες για την ασφάλεια, οι οδηγίες και οι 

προειδοποιήσεις. 

  

(iii) το παιχνίδι φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς ή μοντέλου ή 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή του.  

Η απαίτηση αυτή παρέχει στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να 

επιλέξουν ελεύθερα τα στοιχεία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν σε 

ένα παιχνίδι για την ταυτοποίησή του, με την προϋπόθεση ότι 

διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητά του. Η ταυτοποίησή τους 
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πραγματοποιείται με ένα μοναδικό κωδικό για το παιχνίδι, ο οποίος είναι 

ίδιος με εκείνον που χρησιμοποιείται για τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. 

 

(iv) στο παιχνίδι αναγράφεται το όνομα, η εμπορική επωνυμία ή το 

καταχωρημένο εμπορικό σήμα και η διεύθυνση επικοινωνίας του 

κατασκευαστή.  

Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο 

μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή. Μία ιστοσελίδα 

αποτελεί επιπλέον πληροφορία, αλλά δεν αρκεί ως διεύθυνση 

επικοινωνίας. Συνήθως, μια διεύθυνση αποτελείται από οδό και αριθμό ή 

ταχυδρομική θυρίδα, τον ταχυδρομικό κώδικα και την πόλη.  

 

3) Να αναγράφουν το όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το 

καταχωρημένο εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο παιχνίδι. 

Συμπερασματικά ένα παιχνίδι συνήθως αναγράφει μία ή δύο διευθύνσεις: τη 

διεύθυνση των κατασκευαστών ή/και των εισαγωγέων. Ωστόσο,  

 Αν ο κατασκευαστής βρίσκεται εντός της Κοινότητας και το παιχνίδι 

κατασκευάζεται στην Κοινότητα, θα αναγράφει μόνο μία διεύθυνση (του 

κατασκευαστή).  

 Αν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της Κοινότητας και ο εισαγωγέας 

εμπορεύεται το παιχνίδι με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή 

τροποποιήσει το παιχνίδι αφού έχει ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά (κατά 

τρόπο που ενδεχομένως επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες 

απαιτήσεις), ο εισαγωγέας θεωρείται κατασκευαστής. Στη περίπτωση αυτή,  

η μόνη διεύθυνση η οποία  θα αναγράφεται στο παιχνίδι (ή τη συσκευασία ή 

σε συνοδευτικό έγγραφο) είναι η διεύθυνση του εισαγωγέα, ο οποίος 

θεωρείται κατασκευαστής.  

 Αν ο κατασκευαστής βρίσκεται εντός της Κοινότητας (μια εταιρεία που 
βρίσκεται στην Κοινότητα παρουσιάζεται ως κατασκευαστής, επιτρέποντας 
την αναγραφή του εμπορικού σήματος, της διεύθυνσής της κλπ.)ακόμα και 
αν τα προϊόντα παρασκευάζονται εκτός της Κοινότητας, η εταιρεία 
θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής ο οποίος εμπορεύεται τα παιχνίδια 
στην ΕΕ, ακόμη και αν η πραγματική εισαγωγή τους γίνεται από άλλη 
εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει εισαγωγέας κατά την έννοια 
του ορισμού του εισαγωγέα και αρκεί η αναγραφή μόνο της διεύθυνσης του 
κατασκευαστή.  
 

Εάν ο κατασκευαστής (που αυτοαποκαλείται κατασκευαστής αναγράφοντας το 

όνομά του και τη διεύθυνσή του στο παιχνίδι) βρίσκεται εκτός της Κοινότητας και 

τα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ από έναν εισαγωγέα, το παιχνίδι θα 

αναγράφει δύο διευθύνσεις: του κατασκευαστή και του εισαγωγέα. 
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4) Να διασφαλίζουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες 

σχετικά με την ασφάλεια στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση 

άλλης επιπρόσθετης γλώσσας. Περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 

2.3.2. 

 

5) Να διασφαλίζουν ότι όσο το παιχνίδι βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι 

συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δε θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του 

με τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας (π.χ. αποθήκευση ξύλινων ή υφασμάτινων 

παιχνιδιών σε συνθήκες υγρασίας).  

 

6) Όταν κρίνεται σκόπιμο, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ένα παιχνίδι, οι 

εισαγωγείς, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 

καταναλωτών, να διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές στα παιχνίδια που έχουν 

διαθέσει στην αγορά, να ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και να διατηρούν 

αρχείο με τις εν λόγω καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και τις 

ανακλήσεις παιχνιδιών και να ενημερώνουν τους διανομείς για  τις έρευνές τους. 

Αυτό δε συνεπάγεται ότι κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά πρέπει να 

υποβάλλεται σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Συνίσταται να εφαρμόζεται μια 

στοχευμένη μέθοδος με βάση τον κίνδυνο. 

 

7) Όταν θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν διαθέσει 

στην αγορά δε συμμορφώνεται με τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας, να 

λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση του παιχνιδιού, να το αποσύρουν ή να το ανακαλούν, κατά 

περίπτωση. Περαιτέρω, όταν ένα παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, να ενημερώνουν 

αμέσως την αρμόδια αρχή και να παρέχουν λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 

συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα που έχουν λάβει. 

 

8) Να διατηρούν, για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση του κάθε παιχνιδιού στην 

αγορά, αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ (EC Declaration of Conformity) 

στη διάθεση της αρμόδιας αρχής. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εισαγωγείς θα πρέπει 

να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να παρουσιάσουν στην αρμόδια αρχή τη 

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ για οποιοδήποτε παιχνίδι έχουν διαθέσει στην αγορά. 

Περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 2.3.3. 

 

9) Να παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες 

τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 

συμμόρφωση ενός παιχνιδιού, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την Αρχή.  Να 

συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τη δράση που 

πρέπει να ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από τα παιχνίδια που έχουν 

διατεθεί στην αγορά. 
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10) Να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή την ταυτότητα κάθε οικονομικού φορέα ο 

οποίος τους έχει προμηθεύσει παιχνίδι και κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο 

έχουν προμηθεύσει παιχνίδι. Πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τις πιο πάνω 

πληροφορίες για περίοδο 10 ετών αφότου διέθεσαν το παιχνίδι στην αγορά. 

 

2.3. Συμμόρφωση των παιχνιδιών 

2.3.1. Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Τα παιχνίδια μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τις 

βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται, όσον αφορά τη γενική απαίτηση 

ασφάλειας (παρ. 2.3.1.1.) και όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας (παρ. 

2.3.1.2). 

2.3.1.1.  Γενική Απαίτηση Ασφάλειας 

Τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχουν, δε θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή τρίτων όταν χρησιμοποιούνται με τον 

προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των 

παιδιών.  

Η γενική απαίτηση ασφάλειας αναφέρει, πρώτον, ότι τα παιχνίδια, 

συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχουν, δε θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή τρίτων. Η γενική απαίτηση ασφάλειας καλύπτει 

επομένως, τόσο δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, όσο και δυσμενείς επιπτώσεις σε θέματα ασφάλειας, 

στις οποίες περιλαμβάνονται οποιοιδήποτε μικροί ή μεγάλοι τραυματισμοί. Η γενική 

απαίτηση ασφάλειας προβλέπει ότι τα παιχνίδια πρέπει να είναι ασφαλή για τους 

χρήστες τους, αλλά και για τρίτους, δηλαδή, τους γονείς ή άλλους κηδεμόνες, τα άλλα 

παιδιά ή ακόμη και τους ξένους.  

Δεύτερον, η γενική απαίτηση ασφάλειας διευκρινίζει ότι τα παιχνίδια πρέπει να είναι 

ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται με τον προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με 

γνώμονα τη συμπεριφορά των παιδιών. Ως εκ τούτου, δεν αρκεί το παιχνίδι να είναι 

ασφαλές όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή, αλλά πρέπει 

να είναι ασφαλές και όταν χρησιμοποιείται με προβλέψιμο τρόπο. Προκειμένου να 

εκτιμηθεί τι μπορεί να θεωρηθεί προβλέψιμο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά 

των παιδιών, τα οποία συνήθως δε δείχνουν την ίδια προσοχή με ένα μέσο ενήλικο 

χρήστη. Όταν ένας κίνδυνος δεν μπορεί να μειωθεί επαρκώς μέσω σχεδιασμού ή 

διασφαλίσεων, ο εναπομένων κίνδυνος θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με 

πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, απευθυνόμενες στα πρόσωπα που επιβλέπουν τα 

παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους 

αυτούς. Σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες μεθόδους αξιολόγησης των κινδύνων, δεν 

ενδείκνυται να χρησιμοποιείται η ενημέρωση των προσώπων που επιβλέπουν τα παιδιά 
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ή η απουσία προηγουμένων ατυχημάτων ως υποκατάστατο των σχεδιαστικών 

βελτιώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά των παιδιών, η σε ορισμένο βαθμό 

κακή χρήση του παιχνιδιού πρέπει να θεωρείται ως προβλεπόμενη χρήση και επομένως 

πρέπει να συνυπολογίζεται κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του παιχνιδιού. 

Παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι τα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιήσουν την 

τσουλήθρα, όχι μόνο για να κατέβουν τσουλώντας με τα πόδια προς τα κάτω, αλλά και 

για να την ανέβουν ή να την κατέβουν με το κεφάλι προς τα κάτω.  

Περαιτέρω, ως μέρος της γενικής απαίτησης ασφάλειας, τα παιχνίδια πρέπει να 

συνοδεύονται από κατάλληλες προειδοποιήσεις και οδηγίες σχετικά με τους εγγενείς 

κινδύνους εξαιτίας της χρήσης τους, καθώς και  τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών. 

Συνεπώς, επιτρέπεται να υπάρχει ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου όταν το παιχνίδι 

χρησιμοποιείται, αλλά οι εγγενείς κίνδυνοι πρέπει να υποδεικνύονται μέσω 

προειδοποιήσεων και οδηγιών. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος πνιγμού που ενέχουν τα 

παιχνίδια νερού δεν μπορεί να αποτραπεί σε ποσοστό 100% από το σχεδιασμό του 

παιχνιδιού. Έτσι τα άτομα που επιβλέπουν τα παιδιά, πρέπει να ενημερώνονται ότι το 

παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται σε ρηχά νερά και υπό την επίβλεψη ενήλικα. Ο 

τρόπος αναγραφής των εν λόγω προειδοποιήσεων και οδηγιών αναφέρεται στην 

παράγραφο 2.3.2.  

Η γενική απαίτηση ασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για τη λήψη 

μέτρων κατά των παιχνιδιών τα οποία ενέχουν κινδύνους που δεν καλύπτονται από 

κάποια ειδική απαίτηση ασφάλειας. 

 

2.3.1.2. Ειδικές Απαιτήσεις Ασφάλειας. 

Οι ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα παιχνίδια 

αφορούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τους: 

(1) Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες. 

(2) Ευφλεκτότητα. 

(3) Χημικές ιδιότητες. 

(4) Ηλεκτρικές ιδιότητες.  

(5) Υγιεινή. 

(6) Ραδιενέργεια. 

Σαφής περιγραφή και ανάλυση των ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας, είναι διαθέσιμη στο 

Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών.  

https://www.dropbox.com/s/4f0ck41vnkanro6/9.%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%99%CE%99.pdf?dl=0
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Ο ευκολότερος αλλά και ενδεικνυόμενος τρόπος για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός 

παιχνιδιού με τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας είναι η χρήση των εναρμονισμένων 

ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τα παιχνίδια που 

συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των 

οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων ή μερών 

τους, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών. 

2.3.2. Προειδοποιήσεις 

Τα παιχνίδια πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες προειδοποιήσεις και οδηγίες 

σχετικά με τους εγγενείς κινδύνους εξαιτίας της χρήσης τους, καθώς και στους τρόπους 

αποφυγής των κινδύνων αυτών. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφάλειας πρέπει να 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης 

επιπρόσθετης γλώσσα.   

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, όταν ενδείκνυται για λόγους ασφαλούς χρήσης, οι 

προειδοποιήσεις πρέπει να καθορίζουν τα ενδεικνυόμενα όρια για τους χρήστες. Αυτό 

σημαίνει επίσης ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν ενδείκνυται για λόγους 

ασφαλούς χρήσης. Το Μέρος Α του Παραρτήματος V των Κανονισμών, καθορίζει τους 

γενικούς κανόνες που ισχύουν για τις προειδοποιήσεις σε όλες τις κατηγορίες 

παιχνιδιών. Τα όρια για τους χρήστες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 

κατώτατο ή το ανώτατο όριο ηλικίας του χρήστη. Εάν κριθεί απαραίτητο, πρέπει να 

περιλαμβάνουν επίσης τις ικανότητες των χρηστών των παιχνιδιών που είναι 

απαραίτητες, ώστε να χρησιμοποιούν το παιχνίδι με ασφάλεια (π.χ. ικανότητα του 

χρήστη να καθίσει χωρίς βοήθεια, μέγιστο και ελάχιστο βάρος του χρήστη, καθώς και 

πιθανή ανάγκη χρήσης του παιχνιδιού υπό επίβλεψη). Οι προειδοποιήσεις αυτές που 

προβλέπουν τα όρια για τους χρήστες, εφιστούν την προσοχή των χρηστών ή των 

προσώπων που τους επιβλέπουν στους εγγενείς κινδύνους εξαιτίας της χρήσης των 

παιχνιδιών, καθώς και στους τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών. Η διάταξη αυτή 

δε συνεπάγεται ότι όλα τα παιχνίδια πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στην ηλικία του 

χρήστη. Τα όρια για τους χρήστες πρέπει να αναφέρονται μόνο για την ασφαλή χρήση 

του παιχνιδιού. Οι κατασκευαστές μπορούν να αναφέρουν μια διαβάθμιση με βάση την 

ηλικία (2+, 6+, ...), αλλά αυτό δεν μπορεί να συγχέεται ή να έχει την ίδια νομική έννοια 

με μια προειδοποίηση. 

Για συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β του 

Παραρτήματος V των Κανονισμών, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες προειδοποιήσεις και 

πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως ακριβώς διατυπώνονται στους Κανονισμούς. 

Λεπτομερής αναφορά στις προειδοποιήσεις αυτές, είναι διαθέσιμη στο Παράρτημα Α 

του οδηγού αυτού1.  

                                                 
1
 Στο πρότυπο ασφάλειας ΕΝ71-1, καθορίζονται και άλλες συγκεκριμένες προειδοποιήσεις για κάποια παιχνίδια. 
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Οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι γραμμένες 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 επίσης να φέρουν κατάλληλες προειδοποιήσεις. Σε 

αυτή την περίπτωση, η προειδοποίηση μπορεί να είναι είτε πάνω στο ίδιο το παιχνίδι 

είτε σε επικολλημένη ετικέτα στο παιχνίδι. Δεν αρκεί, για παράδειγμα, να είναι 

τοποθετημένη σε κάποιο εκθετήριο. Περαιτέρω, πριν από κάθε προειδοποίηση θα 

πρέπει να αναγράφεται η λέξη «Προειδοποίηση».  

Σημειώνεται ότι οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι καθοριστικές για την απόφαση 

αγοράς του παιχνιδιού, όπως εκείνες που καθορίζουν τα κατώτατα και ανώτατα όρια 

ηλικίας για τους χρήστες και οι λοιπές προειδοποιήσεις που περιγράφονται στο 

Παράρτημα Α του οδηγού αυτού, τοποθετούνται στη συσκευασία που προορίζεται για 

τον καταναλωτή ή είναι με άλλον τρόπο ευδιάκριτες για τον καταναλωτή πριν από την 

αγορά, ακόμη και όταν η αγορά γίνεται μέσω του διαδικτύου. 

2.3.3. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ 

Η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕK (EC Declaration of Conformity) συντάσσεται από τον 

κατασκευαστή ή σε κάποιες περιπτώσεις από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 

και ουσιαστικά δηλώνει ότι ένα παιχνίδι πληροί τις βασικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 

οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Οι εισαγωγείς έχουν υποχρέωση, πριν 

διαθέσουν ένα παιχνίδι στην αγορά, να διασφαλίσουν ότι ο κατασκευαστής έχει 

καταρτίσει τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ, να τη διατηρούν για περίοδο 10 ετών αφού 

διαθέσουν ένα παιχνίδι στην αγορά  και να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής 

αντίγραφο της Δήλωσης όταν τους ζητηθεί. Συνεπώς, οι εισαγωγείς θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, να παρουσιάσουν στην αρμόδια αρχή τη Δήλωση 

Συμμόρφωσης ΕΚ για οποιοδήποτε παιχνίδι έχουν διαθέσει στην αγορά. 

Η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Β του οδηγού αυτού, 

αλλά δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται επί λέξει η διατύπωση του υποδείγματος. 

Περαιτέρω, κατά τη διάθεση των παιχνιδιών στην αγορά, η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ 

πρέπει να μεταφράζεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

2.3.4. Τεχνικός Φάκελος 

Ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος συντάσσεται από τον κατασκευαστή, περιλαμβάνει όλες 

τις σχετικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον 

κατασκευαστή ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα παιχνίδια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις 

ασφάλειας και, ιδίως, περιλαμβάνει τα έγγραφα που παρατίθενται στο Παράρτημα Γ 

του οδηγού αυτού. 

Οι κατασκευαστές πρέπει να φυλάσσουν την τεχνική τεκμηρίωση για περίοδο 10 ετών 

αφού το παιχνίδι τεθεί σε κυκλοφορία. Οι εισαγωγείς, από πλευράς τους, διασφαλίζουν 
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ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει την τεχνική τεκμηρίωση και πρέπει να καθιστούν 

διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 

αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της 

αρμόδιας αρχής. 

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος από την αρμόδια αρχή, παρέχεται μετάφραση των σχετικών 

μερών του τεχνικού φακέλου. Όταν η αρμόδια αρχή ζητά τον τεχνικό φάκελο ή 

μετάφραση των μερών του, δύναται να ορίζει προθεσμία 30 ημερών για την 

ικανοποίηση του αιτήματός της, εκτός εάν δικαιολογείται συντομότερη προθεσμία λόγω 

σοβαρού και άμεσου κινδύνου.  

2.3.5. Σήμανση CE  

Η σήμανση CE, που τοποθετείται σε ένα παιχνίδι, είναι μια δήλωση του κατασκευαστή 

ότι: 

 το παιχνίδι συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις και 

 αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για αυτό. 

 

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική και πρέπει να τοποθετείται από τον κατασκευαστή ή 

τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, πριν διατεθεί οποιοδήποτε παιχνίδι στην 

αγορά. Όταν τα προϊόντα καλύπτονται από πολλές οδηγίες, εκ των οποίων όλες 

προβλέπουν την τοποθέτηση της σήμανσης CE, η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι τα 

παιχνίδια  συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτών των οδηγιών. Αυτό σημαίνει ότι αν 

ένα παιχνίδι εμπίπτει σε άλλη οδηγία που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης CE, 

το παιχνίδι μπορεί να φέρει το σήμα CE μόνο εάν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις όλων 

των οδηγιών αυτών. Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η μόνη σήμανση συμμόρφωσης 

που υποδηλώνει ότι το παιχνίδι είναι σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία 

εναρμόνισης. Ωστόσο, μπορεί να εφαρμόζονται και άλλες σημάνσεις, εφόσον 

συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών και δεν εμπίπτουν στην 

κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης.  

 

Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» σύμφωνα με την ακόλουθη 

τυπογραφική παρουσίαση: 
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Εάν η σήμανση CE σμικρυνθεί ή μεγεθυνθεί, πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις του υπό 

κλίμακα σχεδίου, έχοντας ύψος τουλάχιστον 5 mm. Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει 

να τοποθετήσει τη σήμανση CE κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο 

παιχνίδι, είτε σε τοποθετημένη ετικέτα, είτε στη συσκευασία. Ωστόσο, στην περίπτωση 

μικρών παιχνιδιών και παιχνιδιών που αποτελούνται από μικρά  μέρη, η σήμανση CE 

μπορεί εναλλακτικά να επιτίθεται σε ετικέτα ή σε συνοδευτικό φυλλάδιο. Εάν αυτό δεν 

είναι τεχνικώς εφικτό στην περίπτωση παιχνιδιών που πωλούνται σε εκθετήρια, και υπό 

την προϋπόθεση ότι το εκθετήριο χρησιμοποιείτο αρχικά για τη συσκευασία του 

παιχνιδιού, η σήμανση CΕ επιτίθεται στο εκθετήριο. Εάν η σήμανση CE δεν είναι 

ευδιάκριτη από την εξωτερική πλευρά της συσκευασίας, τίθεται τουλάχιστον πάνω στη 

συσκευασία. Η τοποθέτηση της σήμανσης CE στη συσκευασία διευκολύνει την εποπτεία 

της αγοράς, καθώς οι αρχές δεν είναι υποχρεωμένες να ανοίξουν τη συσκευασία για να 

επιβεβαιώσουν την παρουσία της σήμανσης CE. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πώλησης 

παιχνιδιών, συνίσταται να παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η σήμανση CE να 

είναι ευδιάκριτη.  

 

Απαγορεύεται η επίθεση επί των παιχνιδιών σημάνσεων, σημάτων ή επιγραφών που θα 

μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία ή τη μορφή της 

σήμανσης CE. Η τοποθέτηση νομικής σήμανσης (όπως κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα 

του κατασκευαστή) ή σημάτων αποδεκτής πιστοποίησης και άλλων σημάτων πέραν της 

σήμανσης CE, επιτρέπεται στο βαθμό που οι εν λόγω σημάνσεις ή σήματα δεν μπορούν 

να προκαλέσουν σύγχυση με τη σήμανση CE και δεν μειώνουν το βαθμό στον οποίο η 

σήμανση CE είναι ευανάγνωστη και ορατή. Η σύγχυση αυτή μπορεί είτε να αφορά τη 

σημασία είτε τη μορφή της σήμανσης CE. Κατά πόσο μια σήμανση ή ένα σήμα μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση ή όχι, θα πρέπει να αποφασίζεται με βάση την άποψη όλων των 

ενδιαφερομένων μερών που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με αυτά.  

 

2.4. Παραβάσεις και ποινές 

Οι ποινές που προβλέπονται για παραβάσεις των Κανονισμών, καθορίζονται στα άρθρα 

52 (ποινικά αδικήματα) και 53 (διοικητικό πρόστιμο) των περί των Βασικών Απαιτήσεων 

που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων.  

2.4.1. Ποινικά Αδικήματα 

Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις, διαπράττει 

αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή /και σε 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €20.000. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση δεύτερης ή 

μεταγενέστερης παράβασης, δύναται να τιμωρηθεί με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 

τέσσερα χρόνια ή /και σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €40.000: 

 (α) διαθέτει στην αγορά παιχνίδι το οποίο δε συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των 

Κανονισμών, 
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 (β) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε παιχνίδι, χωρίς την 

απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και με ψευδή ή/και μη εξουσιοδοτημένη 

δήλωση ΕΚ συμμόρφωση, 

 (γ) επιθέτει σήμανση CE σε παιχνίδι το οποίο εν γνώσει του δε συμμορφώνεται με 

τους Κανονισμούς, 

 (δ) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά  οποιοδήποτε παιχνίδι, χωρίς την σήμανση 

CE, 

(ε) παραβαίνει ειδοποίηση της αρμόδιας αρχής. 

2.4.2. Διοικητικό Πρόστιμο 

Η αρμόδια αρχή, έχει την δυνατότητα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις €6.000 ή τις €12.000 σε περίπτωση διάπραξης παρόμοιας παράβασης στο 

παρελθόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 (α) στον εισαγωγέα ή άλλο οικονομικό φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε 

περίπτωση που δεν παραχωρούν σε αυτή, μέσα σε τακτή προθεσμία, δείγματα του 

προϊόντος ή/και πληροφορίες για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και 

για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες, 

ή/και τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης, ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης ή/και τα 

απαιτούμενα έγγραφα ή/και πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της 

συμμόρφωσης, ή/και την τεχνική τεκμηρίωση, ή/και που εμποδίζουν ή/και 

παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές, ή που παραχωρούν ψευδείς 

ή/και παραπλανητικές πληροφορίες· 

 (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό 

της αρμόδιας αρχής, 

 (γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε παιχνίδι χωρίς την 

απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και την σήμανση CE, 

 (δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της 

αρμόδιας αρχής, 

 (ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις γενικές αρχές της σήμανσης CE2.  

 

 

                                                 
2
 καθορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα ασφάλειας, είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα3 που έχουν 

εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα οποία παρέχουν τεκμήριο 

συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπουν τα εν λόγω πρότυπα. Τα 

εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν δημοσιευτεί βάσει της οδηγίας για την ασφάλεια 

των παιχνιδιών είναι τα ακόλουθα:  

 EN 71-1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες.  

 EN 71-2:2011+A1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 2: Ευφλεκτότητα.  

 EN 71-3:2013+A1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μετανάστευση 

ορισμένων στοιχείων.  

 EN 71-4:2013 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 4: Συλλογές χημικών πειραμάτων και 

συναφών δραστηριοτήτων.  

 EN 71-5:2015 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 5: Χημικά παιχνίδια (συλλογές) πλην 

συλλογών πειραμάτων χημείας.  

 EN 71-7:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 7: Δαχτυλομπογιές – Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής.  

 EN 71-8:2011 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 8: Παιχνίδια δραστηριοτήτων για 

οικιακή χρήση.  

 EN 71-12:2013 Ασφάλεια των παιχνιδιών - Μέρος 12 Ν-νιτροζαμίνες και               

Ν-νιτροζώσιμες ουσίες.  

 EN 71-13:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 13: Οσφρητικά επιτραπέζια 

παιχνίδια, σετ καλλυντικών και παιχνίδια γεύσεων.  

 EN 71-14:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 14: Τραμπολίνα οικιακής χρήσης.  

 EN 62115:2005/Α12:2015 Ηλεκτρικά παιχνίδια — Ασφάλεια  

 

Περαιτέρω, τυγχάνουν εφαρμογής τα πιο κάτω ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία όμως 

δεν είναι εναρμονισμένα:  

 

 EN 71-9:2005+A1:2007 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 9: Οργανικές χημικές 

ενώσεις – Απαιτήσεις.  

 EN 71-10:2005 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 10: Οργανικές χημικές ενώσεις - 

Προετοιμασία και εξαγωγή δειγμάτων.  

 EN 71-11:2005 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 11: Οργανικές χημικές ενώσεις - 

Μέθοδοι ανάλυσης. 

Σημειώνεται ότι η χρήση των εναρμονισμένων προτύπων είναι προαιρετική και οι 

κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν μία άλλη τεχνική λύση που να αποδεικνύει τη 

συμμόρφωση των παιχνιδιών τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση 

                                                 
3
  Πρότυπο είναι η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης, για 

επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή. 
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να αποδείξουν τη συμμόρφωση των παιχνιδιών τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας μέσω 

των μεθόδων αυτών.  

Τα πρότυπα ασφάλειας είναι διαθέσιμα, τόσο για αγορά όσο και για μελέτη, από τον 

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης4,  ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης στην 

Κύπρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 www.cys.org.cy, τηλέφωνο: 22411411. 

http://www.cys.org.cy/
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4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε κίνδυνο, λόγω 

της μασητικής τους συμπεριφοράς και της υποανάπτυκτης ή περιορισμένης σωματικής 

και πνευματικής τους αντίληψης. Κατά συνέπεια, οι Κανονισμοί για την ασφάλεια των 

παιχνιδιών θεσπίζουν συγκεκριμένες αυστηρές διατάξεις για τα παιχνίδια που 

προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς: 

«τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχουν, δε θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή τρίτων όταν χρησιμοποιούνται με τον 

προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των 

παιδιών. Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα των χρηστών και, κατά περίπτωση, των 

προσώπων που τους επιβλέπουν, ιδίως στην περίπτωση παιχνιδιών που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν5 από παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών ή από άλλες προσδιορισμένες 

ηλικιακές ομάδες». 

Περαιτέρω, στο Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών αναφέρεται ότι «τα παιχνίδια που 

προορίζονται οπωσδήποτε για παιδιά κάτω των 36 μηνών, καθώς και τα συστατικά τους 

στοιχεία και τα μέρη τους που είναι δυνατόν να αποσπασθούν, πρέπει να έχουν τέτοιες 

διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση ή / και η εισπνοή τους».  

Σε περίπτωση παιχνιδιών που μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 

μηνών, το Παράρτημα V των Κανονισμών προβλέπει ότι θα πρέπει να φέρουν 

προειδοποίηση, αναφέροντας, για παράδειγμα, «Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 

μηνών» ή «Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών» συνοδευόμενη με μια 

σύντομη ένδειξη, η οποία μπορεί επίσης να τοποθετείται στις οδηγίες χρήσης, με τους 

ειδικούς κινδύνους που αιτιολογούν αυτό τον περιορισμό. Ωστόσο, η υποχρέωση 

επιθέσεως την προειδοποίησης δεν εφαρμόζεται στα παιχνίδια τα οποία, λόγω της 

φύσεως, των λειτουργιών, των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών τους, προορίζονται 

για χρήση από παιδιά κάτω των 36 μηνών. 

Τα παιχνίδια ενδέχεται να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε ορισμένα χαρακτηριστικά 

τους να προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών και άλλα χαρακτηριστικά τους να 

προορίζονται σε παιδιά ηλικίας άνω των 36 μηνών. Στην πραγματικότητα, η 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ παιχνιδιών τα οποία προορίζονται για παιδιά κάτω και άνω 

των 36 μηνών, δεν είναι πάντα σαφής και εύκολη. Για το σκοπό αυτό, έχουν 

δημιουργηθεί διάφορα κατευθυντήρια έγγραφα τα οποία βοηθούν στον καθορισμό της 

ηλικίας που απευθύνεται το κάθε παιχνίδι: 

 CEN ISO/TR8124-8:2016: Safety of toys – Part 8: Age determination guidelines. 

 CR14379: Classification of toys – Guidelines.  

                                                 
5
 «Προορίζεται για χρήση» σημαίνει ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί ευλόγως να συμπεράνει βάσει της 
λειτουργίας, των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών ενός παιχνιδιού ότι αυτό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από 
παιδιά της αναφερόμενης ηλικιακής ομάδας. 
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 European Commission – Toys Safety – Guidance Document No. 11: Toys intended 

for children above and under 36 months. 

 CPSC - Age Determination Guidelines: Relating Children’s Ages to Toy 

Characteristics and Play Behavior.  

Οι απαιτήσεις ασφάλειας για τα παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω 

των 36 μηνών, καλύπτονται ως επί το πλείστον, από την παράμετρο 5 του προτύπου 

ασφάλειας ΕΝ71-1 (Ασφάλεια Παιχνιδιών - Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες). Συνεπώς, 

οι εισαγωγείς πριν από τη διάθεση τέτοιων παιχνιδιών στην αγορά, συνιστάται όπως 

ελέγχουν ότι το παιχνίδι έχει υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο και ότι συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραμέτρου.  

Οι εισαγωγείς θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις περιπτώσεις όπου 

προφανώς ο κατασκευαστής κατηγοριοποιεί λανθασμένα ηλικιακά κάποια παιχνίδια, 

καθώς στις πλείστες περιπτώσεις αυτά δεν συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις 

ασφάλειας και ως εκ τούτου θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.     
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5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ 

(Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας)  

Οι Φθαλικοί Εστέρες είναι πλαστικοποιητικές ουσίες δηλαδή ουσίες που 

χρησιμοποιούνται για να μαλακώσουν το σκληρό πλαστικό.  Χρησιμοποιούνται ευρέως 

για παραγωγή μαλακών πλαστικών προϊόντων από το εκ φύσεως σκληρό PVC 

(πολυβινυλοχλωρίδιο).   

5.1. Κίνδυνοι από την παρουσία Φθαλικών Εστέρων 

Οι Φθαλικοί Εστέρες έχει αποδειχθεί ότι εμπερικλείουν σημαντικούς κινδύνους αφού 

ταξινομούνται, μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ουσίες 

τοξικές στην αναπαραγωγή με χαρακτηριστικά ορμονικού διαταράκτη.  Είναι δηλαδή 

χημικές ουσίες που επηρεάζουν το ορμονικό σύστημα αλλοιώνοντας διάφορα 

χαρακτηριστικά του φύλου στα αγόρια και κορίτσια. Επιπρόσθετα, οι Φθαλικοί Εστέρες 

έχουν την ιδιότητα να μεταναστεύουν αργά από το κυρίως μέρος του πλαστικού προς 

την εξωτερική επιφάνεια, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο το προϊόν επικίνδυνο καθ’ όλη 

τη διάρκεια της χρήσης του.  Τα παιδιά, ως αναπτυσσόμενοι οργανισμοί, είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτα στις χημικές ουσίες και ιδιαίτερα σε αυτές που ταξινομούνται ως τοξικές για 

την αναπαραγωγή. Μετά από ενδελεχείς μελέτες για εκτίμηση του κινδύνου από τη 

χρήση Φθαλικών Εστέρων αποδείχθηκε ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση προκαλεί στα 

βρέφη προβλήματα ανάπτυξης και λειτουργίας των αναπαραγωγικών οργάνων και των 

νεφρών .  

Οι Φθαλικοί Εστέρες δεν έχουν κάποια χαρακτηριστική ιδιότητα, όπως χρώμα ή μυρωδιά 

και συνεπώς ο εντοπισμός τους στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας γίνεται 

μόνο μέσω χημικών αναλύσεων.  Όμως ο κατασκευαστής του παιχνιδιού θα πρέπει να 

είναι σε θέση να γνωρίζει και να βεβαιώνει τους πελάτες του για την παρουσία ή την 

απουσία Φθαλικών Εστέρων στα προϊόντα του. 

Εκτός από τα πλαστικά παιχνίδια, οι Φθαλικοί Εστέρες απαγορεύεται να 

χρησιμοποιούνται και σε πλαστικά προϊόντα που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται για 

τη φροντίδα των παιδιών.  

5.2. Νομικό πλαίσιο - περιορισμοί 

Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε νομοθετικούς περιορισμούς στη χρήση έξι Φθαλικών 

Εστέρων σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.  Με αυτό τον τρόπο μειώνεται όσο 

το δυνατόν περισσότερο η έκθεση των παιδιών σε αυτές τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. 

Στο Παράστημα XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 για την καταχώριση, 

την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 

(Κανονισμός REACH), αναφέρεται ότι η σύσταση των παιδικών παιχνιδιών στους έξι 

ακόλουθους Φθαλικούς Εστέρες δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο συγκέντρωσης του 
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0,1% κατά μάζα. Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που περιέχουν τους πιο 

κάτω Φθαλικούς Εστέρες σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά μάζα 

πλαστικοποιημένου υλικού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.  

 

 

Σημείο 51 Παράρτημα XVII Κανονισμού REACH (Σύνδεσμος) 

 

Phthalates CAS No EC No  

Bis (2-ethylhexyl) 

phthalate (DEHP) 

117-81-7 204-211-0 
Δεν  πρέπει να  χρησιμοποιούνται ως 

ουσίες ή ως συστατικά μειγμάτων, σε 

συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1 % 

κατά μάζα του πλαστικοποιημένου 

υλικού, σε παιχνίδια και είδη παιδικής 

φροντίδας.   

 

Dibutyl phthalate 

(DBP) 

84-74-2 201-557-4 

Benzyl butyl phthalate 

(BBP) 

85-68-7 201-622-7 

 

Σημείο 52 Παράρτημα XVII Κανονισμού REACH (Σύνδεσμος) 

 

Phthalates CAS No EC No  

Di-‘isononyl’ phthalate 

(DINP)  

 

28553-12-0 

and  

68515-48-0  

249-079-5  

and  

271-090-9  

Δεν πρέπει να  χρησιμοποιούνται ως 

ουσίες ή ως συστατικά μειγμάτων, σε 

συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1 % 

κατά μάζα του πλαστικοποιημένου 

υλικού, σε παιχνίδια και είδη παιδικής 

φροντίδας τα οποία μπορούν να 

τοποθετηθούν από τα παιδιά στο 

στόμα. 

 

Di-‘isodecyl’ phthalate 

(DIDP) 

 

26761-40-0 

and 

68515-49-1  

247-977-1 

and 

271-091-4  

Di-n-octyl phthalate 

(DNOP) 

117-84-0  

 

204-214-7  

 

 

 

5.3. Υποχρεώσεις εισαγωγέων 

Οι εισαγωγείς παιχνιδιών πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα παιχνίδια που εισάγουν και 

διαθέτουν στην αγορά δεν περιέχουν Φθαλικούς Εστέρες πέραν του επιτρεπόμενου από 

τη νομοθεσία ορίου.   

Αυτό μπορεί να διασφαλισθεί με τους πιο κάτω τρόπους:  

1. Με τη γραπτή διατύπωση του συγκεκριμένου όρου κατά την παραγγελία των 

παιχνιδιών. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/0e5f0f56-f1c1-4c13-86d2-6ede98a1f85f
https://echa.europa.eu/documents/10162/57096439-2ddd-4f14-b832-85181a09f595
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2. Με την εξασφάλιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή, για τα 

συγκεκριμένα παιχνίδια όπου να αναφέρονται καθαρά οι αριθμοί τιμολογίου ή 

σειράς κατασκευαστή (barcode και item number).  

3. Mε την εξασφάλιση αποδεκτής χημικής ανάλυσης από διαπιστευμένο 

εργαστήριο, στην οποία να αναφέρονται οι αριθμοί σειράς του κατασκευαστή 

(barcode και item number). 

Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των παιχνιδιών ως προς την 

περιεκτικότητα σε Φθαλικούς Εστέρες πρέπει να τηρούνται στην κατοχή του εισαγωγέα 

και να παρουσιάζονται για έλεγχο στους Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας, όποτε και όταν αυτά ζητηθούν. 
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6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

(Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Τελωνείων)  

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) έχουν δημιουργηθεί για να εξασφαλίζεται 

η ανταμοιβή των δημιουργικών και καινοτόμων προσπαθειών και η ενθάρρυνση των 

επενδύσεων σε νέα και αποδοτικότερα προϊόντα. Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας είναι όμως σήμερα, ένα διαδεδομένο και ανησυχητικό 

φαινόμενο στον τομέα των παιχνιδιών και συνεπώς η αντιμετώπισή του είναι ευθύνη 

όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διανομής.  

Η κλοπή της διανοητικής ιδιοκτησίας κάποιου άλλου, αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται. 

Όταν κάποιος εισάγει παιχνίδια απομίμησης, βοηθάει τους εμπόρους που παραβιάζουν 

το νόμο και χρηματοδοτεί έμμεσα το οργανωμένο έγκλημα. Στερεί επίσης στους 

παραγωγούς γνήσιων προϊόντων τα νόμιμα κέρδη τους και αποθαρρύνει την καινοτομία 

και τη δημιουργικότητα. Διακινδυνεύει επίσης την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών, 

δεδομένου ότι τα παιχνίδια αυτά συνήθως παράγονται χωρίς να τηρούνται οι σχετικές 

απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν στην αγορά της ΕΕ. Η σχετική νομοθεσία παραχωρεί 

αποκλειστικές εξουσίες στο Τμήμα Τελωνείων για διενέργεια ελέγχων: (α) κατά τη 

διακίνηση των εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

και (β) κατά τη διάθεση προς πώληση ή φύλαξη τους σε αποθηκευτικούς χώρους.   

Στον πίνακα που ακολουθεί, δίνεται μια επισκόπηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και 

των χαρακτηριστικών που καλύπτουν: 

Δικαιώματα 

Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας  

Εμπορικά Σήματα 

(Trademarks) 

Δικαιώματα 

Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας 

(Copyrights) 

Σχεδιασμός 
Διπλώματα 

Ευρεσιτεχνίας 

Χαρακτηριστικά 

που 

προστατεύονται  

Το όνομα ή το 

λογότυπο του 

παιχνιδιού, το 

όνομα ή το 

λογότυπο της 

εταιρείας (εάν 

χρησιμοποιούνται 

για τη διάκριση 

των προϊόντων 

αυτής της 

εταιρείας από 

εκείνα άλλων 

εταιρειών). 

Ο σχεδιασμός 

του 

παιχνιδιού 

και άλλων 

δημιουργικών 

έργων, όπως 

κείμενα, 

χρώματα, 

σχήματα και 

σχέδια. 

Σχεδιασμός, 

δηλαδή η 

εξωτερική 

εμφάνιση  των 

παιχνιδιών, 

όπως γραμμές, 

περιγράμματα, 

χρώματα και 

σχήματα. 

Οι εφευρέσεις, 

π.χ. ανακαλύψεις 

που κάνουν 

κάποια πράγματα 

ευκολότερα ή πιο 

αποτελεσματικά. 
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7. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

7.1. Εθνική Νομοθεσία 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2011 μέχρι 2015. 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες 

Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 έως 2013. 

7.2. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία6 

 Οδηγία 2009/48/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.  

 Κανονισμός (ΕΕ) 681/2013 για την τροποποίηση του Παραρτήματος II Μέρος III 

της οδηγίας 2009/48/ΕΚ. 

 Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 για την εποπτεία της αγοράς. 

7.3. Οδηγοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Επεξηγηματικό έγγραφο καθοδήγησης για την Οδηγία 2009/48/ΕΚ σχετικά με την 

ασφάλεια των παιχνιδιών.  

 Επεξηγηματικό έγγραφο καθοδήγησης για την Τεχνική Τεκμηρίωση. 

 Ο «Γαλάζιος Οδηγός» του 2016 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για 

τα προϊόντα. 

7.4. Καθοδηγητικά Έγγραφα Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Αριθμός 1: Σκούτερ.   

 Αριθμός 2: Πλωτά καθίσματα.  

 Αριθμός 4: Παιχνίδια Γκρίζας Ζώνης – Είναι παιχνίδι ή όχι; 

 Αριθμός 5: Παιχνίδια Γκρίζας Ζώνης - Μινιατούρες που πρόκειται να 

συναρμολογηθούν και να βαφτούν και τα προϊόντα υποστήριξής τους. 

 Αριθμός 6: Παιχνίδια Γκρίζας Ζώνης – Κριτήρια για τη διαφοροποίηση των 

κούκλων για ενήλικους συλλέκτες από τα παιχνίδια.  

 Αριθμός 7: Παιχνίδια που χρησιμοποιούνται μέσα και πάνω στο νερό. 

 Αριθμός 8: Πισίνες.  

                                                 
6
 Όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμες και στην αγγλική γλώσσα. 

https://www.dropbox.com/s/8n775amgm9m4ts1/2.%20%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%28%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/icruj6q0v7sm8t5/1.%20%CE%9F%CE%B9%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%20%CE%BD%CE%B1%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%20%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202002%20%CE%AD%CF%89%CF%82%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/icruj6q0v7sm8t5/1.%20%CE%9F%CE%B9%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%20%CE%BD%CE%B1%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%20%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202002%20%CE%AD%CF%89%CF%82%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtkhksj9xn7rn2d/5.%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%91%202009_48%CE%95%CE%9A%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtkhksj9xn7rn2d/5.%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%91%202009_48%CE%95%CE%9A%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vcnzug20nutpwlf/3.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CE%95%20681_2013gr.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vcnzug20nutpwlf/3.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CE%95%20681_2013gr.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpb5hgxlcw6c7kj/7.%20Regulation%20765_2008%20GR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6afnh815db4o8tc/5.%20%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1%202009_48%CE%95%CE%9A.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6afnh815db4o8tc/5.%20%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1%202009_48%CE%95%CE%9A.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y336uqenvbstmm8/6.%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf?dl=0
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/attachments/1/translations/el/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/attachments/1/translations/el/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18992/attachments/1/translations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5843/attachments/1/translations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13253/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5844/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5844/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5845/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5845/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/3841/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5846/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
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 Αριθμός 9: Βιβλία. 

 Αριθμός 10: Μουσικά όργανα. 

 Αριθμός 11: Ταξινόμηση παιχνιδιών που προορίζονται για παιδιά κάτω των 3 

ετών.  

 Αριθμός 12: Συσκευασία παιχνιδιών.  

 Αριθμός 13: Χειροτεχνίες. 

 Αριθμός 14: Αθλητικός εξοπλισμός.  

 Αριθμός 15: Όργανα γραφής και γραφική ύλη.  

 Αριθμός 16: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.   

 Αριθμός 17: Κοστούμια αμφίεσης.  

7.5. Κατευθυντήρια Έγγραφα για τον καθορισμό της ηλικίας 

 CEN ISO/TR8124-8:2016: Safety of toys – Part 8: Age determination guidelines7. 

 CPSC - Age Determination Guidelines: Relating Children’s Ages to Toy 

Characteristics and Play Behavior.  

 

 

                                                 
7
 Διαθέσιμο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5847/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18501/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5849/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5849/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5850/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4624/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5851/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5852/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5262/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5853/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://www.cys.org.cy/
https://www.cpsc.gov/PageFiles/112234/adg.pdf
https://www.cpsc.gov/PageFiles/112234/adg.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

1. Παιχνίδια που δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών  

«Προσοχή! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών/τριών 

ετών» ή την λέξη «Προσοχή» συνοδευόμενη από την γραφική 

παράσταση που φαίνεται δίπλα: 

 

Η προειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομη ένδειξη, η οποία 

εμφανίζεται στις οδηγίες χρήσης, σχετικά με τον κίνδυνο που καθιστά 

αναγκαία αυτή την προφύλαξη. 

 

 

  

2. Παιχνίδια δραστηριοτήτων   

Προειδοποίηση: «Μόνο για οικιακή χρήση».  

Πρέπει επίσης να συνοδεύονται από οδηγίες/ πληροφορίες: 

 που εφιστούν την προσοχή στην ανάγκη συντήρησης/ ελέγχου 

των πιο σημαντικών τμημάτων των παιχνιδιών (αναρτήσεις, 

συνδέσεις, στερέωση στο έδαφος κ.λπ.) και που διευκρινίζουν 

ότι σε περίπτωση παράλειψης των ελέγχων αυτών, το παιχνίδι 

είναι δυνατό να παρουσιάσει κινδύνους πτώσης ή ανατροπής, 

 σχετικά με τον σωστό τρόπο συναρμολόγησης των παιχνιδιών 

αυτών, υποδεικνύοντας τα μέρη εκείνα που μπορεί να 

εμφανίσουν κινδύνους σε περίπτωση κακής συναρμολόγησης,  

 σχετικά με την κατάλληλη επιφάνεια στην οποία πρέπει να 

τοποθετείται το παιχνίδι.  

 

 

 

 

  

3. Λειτουργικά παιχνίδια  

Προειδοποίηση: «Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα»  

Να συνοδεύονται από: 

 οδηγίες χρήσης που αναφέρουν τους τρόπους λειτουργίας 

καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης 

τους με την ένδειξη ότι, σε περίπτωση που θα παραλείπεται η 

τήρηση αυτών των προφυλάξεων, ο χρήστης θα εκτίθεται στους 

κινδύνους –οι οποίοι πρέπει να προσδιορίζονται– που ενέχει η 

συσκευή ή το προϊόν των οποίων το παιχνίδι αποτελεί ομοίωμα 

σε σμίκρυνση ή απομίμηση, 

 ένδειξη ότι το παιχνίδι πρέπει να φυλάσσεται μακριά από 

παιδιά κάτω από μία συγκεκριμένη ηλικία, την οποία 

προσδιορίζει ο κατασκευαστής. 
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4. Χημικά παιχνίδια  

Προειδοποίηση: «Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των (*) ετών. 

Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκου».  

Να συνοδεύονται από: 

 οδηγίες  χρήσης, 

 ένδειξη για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από 

τους χρήστες ώστε να αποφεύγονται οι σχετικοί κίνδυνοι (οι 

οποίοι πρέπει να καθορίζονται με ακριβή τρόπο),  

 οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση 

σοβαρών ατυχημάτων τα οποία οφείλονται στη χρησιμοποίηση 

των παιχνιδιών, 

 ένδειξη ότι το παιχνίδι πρέπει να φυλάσσεται μακριά από 

παιδιά κάτω από μία συγκεκριμένη ηλικία, την οποία 

προσδιορίζει ο κατασκευαστής. 
 

Παραδείγματα τέτοιων παιχνιδιών: συλλογές πειραμάτων χημείας, 

συλλογές για την έγκληση αντικειμένων μέσα σε πλαστική ύλη, 

μικρογραφίες εργαστηρίων κεραμικής  κ.α. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Πατίνια, τροχοπέδιλα, πατίνια με ροδάκια σε ευθεία παράταξη (inline skates) και 

τροχοσανίδες (skateboards), πατίνια με τιμόνι και ποδηλατάκια για παιδιά 

Προειδοποίηση: «Να χρησιμοποιείται με εξοπλισμό προστασίας. Να μη 

χρησιμοποιείται σε δημόσιο οδικό δίκτυο».  

Να συνοδεύονται από:  

 οδηγίες  χρήσης που να υπενθυμίζουν ότι η χρήση του 

παιχνιδιού πρέπει να γίνεται με σύνεση, γιατί απαιτεί μεγάλη 

επιδεξιότητα, προκειμένου  να αποφεύγονται τα ατυχήματα του 

χρήστη  ή τρίτων ατόμων που οφείλονται σε πτώσεις ή 

συγκρούσεις, 

 ενδείξεις όσον αφορά τον προτεινόμενο εξοπλισμό προστασίας 

(κράνη, γάντια, επιγονατίδες, επιδέσεις αγκώνων κλπ). 

 

 

 

 

 

 

6. Παιχνίδια νερού 

 
Προειδοποίηση: «Να χρησιμοποιείται μόνο σε αβαθή νερά όπου το 

παιδί πατά και  υπό την επίβλεψη ενηλίκου».  
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7. Παιχνίδια σε τρόφιμα   

 
Προειδοποίηση: «Περιέχει παιχνίδι. Συνιστάται η επίβλεψη από 

ενήλικο». 

 

 

 

8. Απομιμήσεις προστατευτικής μάσκας και κράνους 

 
Προειδοποίηση: «Το παιχνίδι αυτό δεν παρέχει προστασία» 

  

9. Παιχνίδια που προορίζονται να δένονται πάνω από κούνιες, παιδικά κρεβατάκια ή 

βρεφικά καροτσάκια με σπάγκους, σχοινιά, λάστιχα ή ιμάντες. 

Προειδοποίηση: «Για την αποφυγή κινδύνων πνιγμού, απομακρύνετε 

το παιχνίδι αυτό όταν το παιδί αρχίζει να προσπαθεί να σηκωθεί στα 

χέρια και στα γόνατά του μπουσουλώντας».  

 

H προειδοποίηση πρέπει να υπάρχει τόσο στη συσκευασία του 

παιχνιδιού όσο και πάνω στο παιχνίδι. 

 

  

10. Συσκευασία για αρώματα στα οσφρητικά επιτραπέζια παιχνίδια, 

στα σετ καλλυντικών και στα παιχνίδια γεύσεων  

 

Προειδοποίηση: «Περιέχει αρωματικές ουσίες που μπορούν να 

προκαλέσουν αλλεργίες».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 

 

 

Επεξήγηση Υποδείγματος: 

 

1. Αριθμός ... [αποκλειστικό στοιχείο ταυτοποίησης του(των) παιχνιδιού(-ών)] 

Προστίθεται το αποκλειστικό στοιχείο ταυτοποίησης του παιχνιδιού που αφορά την 

ιχνηλασιμότητα του παιχνιδιού. Σκοπός της παροχής των πληροφοριών αυτών είναι να 

μπορεί ο κατασκευαστής και οι αρχές εποπτείας της αγοράς να αναγνωρίζουν σαφώς το 

παιχνίδι που καλύπτεται από τη δήλωση. 

 

2. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

του: 

Η διεύθυνση περιλαμβάνει την ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή/ 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην οποία μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί 

του. Συνήθως μια διεύθυνση αποτελείται από οδό και αριθμό ή ταχυδρομική θυρίδα και 

αριθμό, τον ταχυδρομικό κώδικα και την πόλη. 

 

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του 

κατασκευαστή: 

Προστίθεται το όνομα του κατασκευαστή και είναι ίδιο με το σημείο 2 αν ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν αναφέρεται στο σημείο 2. 

 

4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση του παιχνιδιού που επιτρέπει την 

ιχνηλασιμότητα). 
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Περιέχει έγχρωμη εικόνα επαρκούς διαύγειας για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του  

παιχνιδιού. Το «αντικείμενο» πρέπει να περιγράφεται ρητώς ώστε η δήλωση 

συμμόρφωσης να μπορεί να συσχετιστεί με το εν λόγω αντικείμενο. Το στοιχείο αυτό 

περιλαμβάνει περιγραφή του παιχνιδιού, δηλαδή τα μεγέθη, τα χρώματα και 

περιλαμβάνει έγχρωμη εικόνα επαρκούς ανάλυσης. Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι 

αρκετά λεπτομερής ώστε να επιτρέπει την αξιόπιστη οπτική αναγνώριση. 

 

5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται στο σημείο 4 είναι σύμφωνος με τη σχετική 

νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ: 

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τη μνεία στην Οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών 

(2009/48/ΕΚ) και στην υπόλοιπη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ με την οποία 

συμμορφώνεται το παιχνίδι. Οι άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις εναρμόνισης της ΕΕ 

είναι οι Οδηγίες που επίσης προβλέπουν την επίθεση της σήμανσης CE, π.χ. EMC για 

ηλεκτρικά παιχνίδια, κλπ. Όταν για το ίδιο παιχνίδι ισχύουν αρκετές Οδηγίες, ο 

κατασκευαστής (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) ουσιαστικά συγχωνεύει όλες τις 

δηλώσεις σε ένα ενιαίο έγγραφο.  

 

6. Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιούνται ή μνεία των 

προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τη μνεία στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα της 

Οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών (2009/48/ΕΚ) και στην υπόλοιπη σχετική 

νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ που πληροί το παιχνίδι, κατά περίπτωση. Ο κατάλογος 

προτύπων περιλαμβάνει συγκεκριμένα εκείνα τα πρότυπα που είναι εναρμονισμένα και 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς της 

Οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών (EN 71-z:20xx + Ay:20xx σειρά και EN 

62115:20xx + A:20xx), κατά περίπτωση. Πρέπει να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη 

έκδοση του κάθε προτύπου, καθώς και οι σχετικές ενότητες ή τα σχετικά μέρη του, αν 

δεν εφαρμόζεται πλήρως.  

 

7. Κατά περίπτωση: ο κοινοποιημένος οργανισμός … (ονομασία, αριθμός)… 

πραγματοποίησε … (περιγραφή της παρέμβασης)… και εξέδωσε τη βεβαίωση: 

Το στοιχείο αυτό αναφέρει τα στοιχεία του κοινοποιημένου οργανισμού αν το παιχνίδι 

έχει υποβληθεί σε εξέταση τύπου ΕΚ. Συμπληρώνεται μόνο αν ο κατασκευαστής 

εφάρμοσε τη διαδικασία πιστοποίησης από τρίτους. 

 

8. Πρόσθετες πληροφορίες: 

Το στοιχείο αυτό αναφέρει πρόσθετες πληροφορίες που επιθυμεί να γνωστοποιήσει ο 

κατασκευαστής: 

 

9. Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: 

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) 

(όνομα, θέση) (υπογραφή) 
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Η ένδειξη του τόπου και της ημερομηνίας της δήλωσης αποτελούν συνήθεις απαιτήσεις 

για ένα υπογεγραμμένο νομικό έγγραφο. Ο τόπος που πρέπει να δηλώνεται είναι 

συνήθως η πόλη στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Εφόσον η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να 

καταρτιστεί προτού διατεθεί το παιχνίδι στην αγορά, η ημερομηνία που αναφέρεται στη 

δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να μην είναι μεταγενέστερη της διάθεσής του στην 

αγορά. Η ταυτότητα του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ή 

τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να καταρτίσει τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ 

πρέπει να δηλώνεται σε σημείο παρακείμενο στην υπογραφή του. Η ταυτότητα του 

προσώπου θεωρείται ότι περιλαμβάνει το όνομά του και τη θέση του. Η Δήλωση 

Συμμόρφωσης ΕΚ δύναται να υπογράφεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της οικείας 

εταιρείας ή από άλλον αντιπρόσωπο της εταιρείας στον οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει, ιδίως, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση, τα εξής: 

(α) λεπτομερή περιγραφή του σχεδιασμού και της κατασκευής, 

συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των συστατικών στοιχείων και των υλικών που 

χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, καθώς και τα δελτία στοιχείων ασφάλειας για τις 

χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, τα οποία λαμβάνονται από τους προμηθευτές 

χημικών ουσιών· 

(β) την(τις) αξιολόγηση(-εις) ασφάλειας που διενεργείται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 18 (των Κανονισμών) · 

(γ) περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 

ακολουθήθηκε· 

δ) αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ· 

ε) τις διευθύνσεις των τόπων κατασκευής και αποθήκευσης· 

στ) αντίγραφα των εγγράφων που υπέβαλε ο κατασκευαστής σε κοινοποιημένο 

οργανισμό, εάν παρεμβαίνει τέτοιος οργανισμός· 

ζ) εκθέσεις δοκιμών και περιγραφή των μέσων με τα οποία ο κατασκευαστής 

εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της παραγωγής με τα εναρμονισμένα πρότυπα, εάν ο 

κατασκευαστής εφάρμοσε τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής που αναφέρεται 

στον Κανονισμό 19 (2) (των Κανονισμών) · 

η) αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ, περιγραφή των μέσων με τα 

οποία ο κατασκευαστής εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της παραγωγής με τον τύπο 

προϊόντος όπως περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και αντίγραφα των 

εγγράφων που υπέβαλε ο κατασκευαστής στον κοινοποιημένο οργανισμό, εάν ο 

κατασκευαστής ακολούθησε τις διαδικασίες εξέτασης τύπου ΕΚ και χορήγησης της 

δήλωσης συμμόρφωσης τύπου που αναφέρονται στον Κανονισμό 19 (3) (των 

Κανονισμών).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» - ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

Το Παράρτημα Δ,  ετοιμάστηκε με βάση το Επεξηγηματικό Έγγραφο Αρ.15 της Ε.Ε. και 

αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους εισαγωγείς να διακρίνουν τα  παιχνίδια από την 

γραφική ύλη, παρέχοντας σε αυτούς κατευθυντήριες γραμμές.  

Σημειώνεται ότι στο Επεξηγηματικό Έγγραφο ΑΡ. 15, εκφράζονται οι  απόψεις της 

πλειοψηφίας των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την  Ασφάλεια  των  

Παιχνιδιών και τα παραδείγματα τα οποία περιέχονται σε αυτό (και κατά συνέπεια στο 

παρόν έγγραφο), αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τη λήψη απόφασης και δεν 

προϋποθέτουν τη συμμόρφωση με τα  απεικονιζόμενα προϊόντα. Το 

 

Κατηγορίες προϊόντων  

1. Χρωματιστά και είδη ζωγραφικής. 

Τα είδη αυτά θεωρούνται παιχνίδια σύμφωνα με τους Κανονισμούς υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν προορίζονται για καλλιτεχνική χρήση. 

 

Παραδείγματα χρωματιστών και ειδών ζωγραφικής που θεωρούνται παιχνίδια: 

Χρωματιστά μολύβια 

 
 Μαρκαδοράκια 

 

Κραγιόνια 

 

Κιμωλίες 

 

Σωληνάρια με μπογιές που αραιώνουν με 

νερό 
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Παιχνίδια σφραγίδες  

 

Δαχτυλομπογιές 

 
 

Περίπλοκα χρωματιστά ή είδη ζωγραφικής, που πωλούνται σε καταστήματα που 

ειδικεύονται στον εξοπλισμό για καλλιτέχνες (κάρβουνο σχεδιασμού, παστέλ, μολύβια 

σχεδιασμού, χρωματιστά μολύβια, σωληνάρια γκουάς, ειδικά χρώματα λαδιού κλπ.) δεν 

θεωρούνται παιχνίδια.  

 

Παραδείγματα χρωματιστών και ειδών ζωγραφικής που δεν θεωρούνται παιχνίδια: 

Στυλό gel  

 

Περίπλοκα χρωματιστά ή είδη ζωγραφικής 

 

 

Ωστόσο, τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική απαίτηση 

ασφάλειας που καθορίζεται στο Νόμο για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων του 2004. 

 

 

2. Είδη γραφής και σχεδιασμού  

Τα είδη γραφής και σχεδιασμού που εκτός από να γράφουν μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για παιχνίδι (π.χ. στυλό που δημιουργεί φουσκάλες, στυλό σε σχήμα 

ζώου κλπ.), θεωρούνται παιχνίδια και πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 

Κανονισμών. Μολύβια ή στυλό των οποίων το ένα άκρο (συχνά αφαιρούμενο) έχει 

σχήμα για παράδειγμα κλόουν ή ζώου ταξινομούνται ως παιχνίδια. Τα προϊόντα αυτά 

δεν είναι κατ’ ανάγκη λειτουργικά και η πρόθεση του κατασκευαστή δεν είναι άσχετη με 

τα παιδιά, κατά την εισαγωγή των επιπλέον χαρακτηριστικών. 
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Παραδείγματα ειδών γραφής που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού:  

Στυλό που δημιουργεί φουσκάλες 

 

 

Στυλό με σχήμα ζώου 

 

Στυλό με (αφαιρούμενο) διαμορφωμένο 

άκρο. 

 

 

 

Στυλό και μολύβια που έχουν αποκλειστικό σκοπό την γραφή δεν θεωρούνται παιχνίδια. 

Στυλό και μολύβια με πρόσθετα στοιχεία (όπως διακόσμηση,  οσμή, κλπ.) δεν 

θεωρούνται παιχνίδια, αν τα πρόσθετα αυτά στοιχεία δεν υποκινούν το παιδί για να 

παίξει. 

 

Παραδείγματα ειδών γραφής που δεν θεωρούνται παιχνίδια: 

Μολύβια και στυλό που έχουν 

αποκλειστικό σκοπό την γραφή. 

             

Μολύβια και στυλό με πρόσθετα 

χαρακτηριστικά.  

 
 

Τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που 

καθορίζεται στο Νόμο για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων του 2004. 

 

 

3. Άλλη γραφική ύλη  

Η γραφική ύλη έχει εκπαιδευτικό και λειτουργικό σκοπό. Πρόσθετα χαρακτηριστικά και 

διακοσμήσεις δεν θεωρούνται γενικά ως αρκετά για να αλλάξουν το σκοπό των εν λόγω 

προϊόντων, καθώς δεν εισάγεται κάποια αξία παιχνιδιού. Αυτή η λογική ισχύει για  
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σημειωματάρια, βιβλιάρια διευθύνσεων, κασετίνες, αυτοκόλλητα, φακέλους, χάρακες, 

γεωμετρικά όργανα κλπ.  

Παραδείγματα: 

Σημειωματάρια και βιβλιάρια 

διευθύνσεων  

 

Κασετίνες  

 

 

Ξύστρες 

 
 

Τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική απαίτηση ασφάλειας που 

καθορίζεται στο Νόμο για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων του 2004. 

Ωστόσο, όταν η αξία παιχνιδιού έχει προστεθεί σκοπίμως από τον κατασκευαστή, εκτός 

από την λειτουργική και την εκπαιδευτική αξία των ειδών γραφικής ύλης, το προϊόν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι παιχνίδι και πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

των Κανονισμών.  

Παραδείγματα: 

Ξύστρες σε μορφή παιχνιδιού 

 

Σβηστήρια  

 

 

 

 

 

 

 


