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Αριθμό̋ 140 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 

_____________________ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 45Α 
 

Διάταγμα του  Υπουργού Ενέργεια̋, Εμπορίου, Βιομηχανία̋ και Τουρισμού 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα τη̋ 
Ε.Ε.: L 198,  
σ. 41. 
L 98,  
σ. 4. 

Για σκοπού̋ συμμόρφωση̋ με την απόφαση 2006/502/ΕΚ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋ τη̋ 11η̋ 
Μαΐου 2006, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενό̋, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι 
θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρε̋ ασφαλεί̋ για τα παιδιά και, αφετέρου, να 
απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 
Ε(2006) 1887 και τον αριθμό Ε(2006) 1887 COR), όπω̋ τελευταία τροποποιήθηκε με την 
εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/575 τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋ τη̋ 29η̋ Μαρτίου 2016, για την 
παράταση τη̋ ισχύο̋ τη̋ απόφαση̋ 2006/502/ΕΚ. 

  
41(Ι) του 2004 
85(Ι) του 2009  
22(Ι) του 2010. 

Ο Υπουργό̋ Ενέργεια̋, Εμπορίου, Βιομηχανία̋ και Τουρισμού, ασκώντα̋ τι̋ εξουσίε̋ που του 
χορηγούνται από το άρθρο 45Α των περί τη̋ Γενική̋ Ασφάλεια̋ των Προϊόντων Νόμων του 2004 
έω̋ 2010, εκδίδει το παρόν Διάταγμα:  

  
Συνοπτικό̋ 
τίτλο̋.  

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ω̋ το περί τη̋ Γενική̋ Ασφάλεια̋ των Προϊόντων (Διάθεση 
στην Αγορά Αναπτήρων Ασφαλή για τα Παιδιά και Απαγόρευση τη̋ Διάθεση̋ Φαντεζί 
Αναπτήρων) Διάταγμα του 2016. 

  
Ερμηνεία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτό̋ αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια — 
 
       «αναπτήρα̋» σημαίνει τη χειροκίνητη συσκευή παραγωγή̋ φλόγα̋ που καταναλώνει 

καύσιμο και είναι κατασκευασμένο̋ με εσωτερικό σύστημα παροχή̋ καυσίμου, είτε 
προορίζεται να επαναγεμιστεί είτε όχι, η οποία, χρησιμοποιείται κατά κανόνα, για την 
ηθελημένη ανάφλεξη ιδίω̋ τσιγάρου, πούρου και πίπα̋ και προβλέπεται επίση̋ ότι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάφλεξη υλικών όπω̋ χαρτί, φιτίλια, κεριά και 
φανάρια· 

 
«αναπτήρα̋ ασφαλή̋ για τα παιδιά» σημαίνει τον αναπτήρα που έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί, υπό κανονικέ̋ ή εύλογα 
αναμενόμενε̋ συνθήκε̋ χρήση̋, να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικία̋ κάτω των 51 
μηνών λόγω, π.χ., τη̋ δύναμη̋ που απαιτείται για το χειρισμό του, λόγω του 
σχεδιασμού του ή τη̋ προστασία̋ του μηχανισμού ανάφλεξή̋ του ή λόγω τη̋ 
περιπλοκότητα̋ ή του αριθμού των ενεργειών που απαιτεί η ανάφλεξή του. 
 
Λογίζονται ω̋ ασφαλεί̋ για τα παιδιά 

(i)  οι αναπτήρε̋ που συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα μεταφορά̋ του 
ευρωπαϊκού προτύπου EN 13869:2002, εφόσον πρόκειται για προδιαγραφέ̋ 
άλλε̋ από εκείνε̋ των παραγράφων 3.1, 3.4 και 5.2.3 του προτύπου· 

(ii)  οι αναπτήρε̋ που συμμορφώνονται με του̋ οικείου̋ κανόνε̋ των χωρών εκτό̋ 
ΕΕ, στι̋ οποίε̋ ισχύουν απαιτήσει̋ για την ασφάλεια των παιδιών ισοδύναμε̋ 
με εκείνε̋ που θεσπίζονται με το παρόν διάταγμα· 

 
«δοκιμή ασφάλεια̋ για τα παιδιά» σημαίνει τη συστηματική δοκιμή τη̋ ασφάλεια̋ για τα 
παιδιά που παρέχει το εκάστοτε μοντέλο αναπτήρα, επί δείγματο̋ των υπό εξέταση 
αναπτήρων, ιδίω̋ οι δοκιμέ̋ που διενεργούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα για τη 
μεταφορά του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13869:2002, εφόσον πρόκειται για 
προδιαγραφέ̋ άλλε̋ από εκείνε̋ που ορίζονται στι̋ παραγράφου̋ 3.1, 3.4, και 5.2.3 
του προτύπου ή σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ δοκιμή̋ των συναφών διατάξεων χωρών 
εκτό̋ ΕΕ, όπου ισχύουν απαιτήσει̋ ασφάλεια̋ για τα παιδιά ισοδύναμε̋ με εκείνε̋ που 
θεσπίζονται με το παρόν διάταγμα· 
 
«μοντέλο αναπτήρα» σημαίνει  τον αναπτήρα από τον ίδιο  παραγωγό, ο οποίο̋ δεν 
διαφέρει στο σχεδιασμό ή σε άλλα χαρακτηριστικά κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να 
επηρεάσει την ασφάλεια των παιδιών· 

«φαντεζί αναπτήρα̋» νοείται οποιοσδήποτε αναπτήρα̋ εμπίπτει στην προδιαγραφή 3.2 
του ευρωπαϊκού προτύπου EN13869:2002· 
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 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται 
ειδικά σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδει στου̋ όρου̋ αυτού̋ το άρθρο 2 των περί τη̋ 
Γενική̋  Ασφάλεια̋ των Προϊόντων Νόμων του 2004 έω̋ 2010. 

  
Διάθεση στην 
αγορά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα τη̋ 
Ε.Ε.: L171, 
07.07.1999, 
σ.12. 

3. (α) Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά μόνο-    

(i) αναπτήρων που είναι  ασφαλεί̋ για τα παιδιά· 

(ii) τηρουμένων των διατάξεων τη̋ υποπαραγράφου (β),  επαναγεμιζόμενων 
αναπτήρων, για του̋ οποίου̋ οι παραγωγοί παρέχουν, κατόπιν σχετικού 
αιτήματο̋, στην αρμόδια αρχή τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν ότι οι 
αναπτήρε̋ σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά κατά 
τρόπο που εξασφαλίζει συνεχή αναμενόμενη ασφαλή χρήση για τουλάχιστον 
πενταετή διάρκεια ζωή̋, εφόσον επιδιορθωθούν, αν χρειαστεί, και οι οποίοι 
πληρούν ιδίω̋ όλε̋ τι̋ ακόλουθε̋ απαιτήσει̋: 

- συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση από τον παραγωγό για τουλάχιστον δύο έτη για 
κάθε αναπτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, τη̋ 25η̋

 Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένε̋ πτυχέ̋ τη̋ 
πώληση̋ και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών· 

- μπορούν να επιδιορθωθούν και να επαναγεμιστούν με ασφάλεια καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωή̋ του̋, και διαθέτουν, ιδίω̋, επιδιορθώσιμο μηχανισμό ανάφλεξη̋· 

- τα μέρη που δεν είναι αναλώσιμα αλλά είναι πιθανόν να φθαρούν ή να πάψουν να 
λειτουργούν σε συνθήκε̋ συνεχού̋ χρήση̋ μετά την περίοδο εγγύηση̋, μπορούν 
να αντικατασταθούν ή να επιδιορθωθούν από εξουσιοδοτημένο ή ειδικευμένο κέντρο 
παροχή̋ υπηρεσιών μετά την πώληση, με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
    (β) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά φαντεζί αναπτήρων. 

  
Ειδικέ̋ 
Απαιτήσει̋.  

4.  (α) Η αρμόδια αρχή απαιτεί από του̋ παραγωγού̋, ω̋ προϋπόθεση για τη διάθεση των 
αναπτήρων στην αγορά, τα ακόλουθα: 

    (i)  να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματο̋ στην αρμόδια 
αρχή, έκθεση σχετικά με τη δοκιμή τη̋ ασφάλεια̋ για τα παιδιά σε κάθε μοντέλο 
αναπτήρα με δείγματα των αναπτήρων του μοντέλου που έχει δοκιμαστεί, η 
οποία να πιστοποιεί ότι το μοντέλο αναπτήρα που διατίθεται στην αγορά είναι 
ασφαλέ̋ για τα παιδιά·  

 
     (ii)  να βεβαιώνουν, κατόπιν αιτήματο̋ στην αρμόδια αρχή, ότι όλοι οι αναπτήρε̋ 

κάθε παρτίδα̋ που διατίθεται στην αγορά συμμορφώνονται προ̋ το μοντέλο 
που έχει δοκιμαστεί, και να παρέχει, κατόπιν αιτήματο̋ στι̋ αρχέ̋ το υλικό 
τεκμηρίωση̋ σχετικά με το πρόγραμμα δοκιμών και ελέγχου που συνοδεύουν 
την εν λόγω βεβαίωση· 

 
      (iii)  να παρακολουθούν συνεχώ̋ τη συμμόρφωση των αναπτήρων που 

κατασκευάζονται με τι̋ τεχνικέ̋ λύσει̋ που εγκρίνονται με γνώμονα την 
ασφάλεια των παιδιών, χρησιμοποιώντα̋ κατάλληλε̋ μεθόδου̋ δοκιμή̋, και να 
έχουν στη διάθεση τη̋ αρμόδια̋ αρχή̋ τα μητρώα κατασκευή̋ που απαιτούνται 
για να αποδειχθεί ότι όλοι οι αναπτήρε̋ που κατασκευάστηκαν συμφωνούν 
προ̋ το μοντέλο που έχει δοκιμαστεί· 

 
       (iv)  να τηρούν και να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματο̋ τη̋ και 

αμελλητί, νέα έκθεση σχετικά με τη δοκιμή τη̋ ασφάλεια̋ για τα παιδιά σε 
περίπτωση που γίνουν τυχόν αλλαγέ̋ σε μοντέλο αναπτήρα οι οποίε̋ ενδέχεται 
να αλλοιώνουν την ικανότητα του μοντέλου να ανταποκρίνεται στι̋ απαιτήσει̋ 
του παρόντο̋ διατάγματο̋. 

 
   (β) Οι διανομεί̋ πρέπει να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματο̋ στην 

αρμόδια αρχή το υλικό τεκμηρίωση̋ που απαιτείται για την ταυτοποίηση οποιουδήποτε 
προσώπου από το οποίο προμηθεύτηκαν του̋ αναπτήρε̋ του̋ οποίου̋ διαθέτουν στην 
αγορά, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον εντοπισμό του παραγωγού των αναπτήρων σε 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

 
    (γ)  Οι αναπτήρε̋ για του̋ οποίου̋ οι παραγωγοί και οι διανομεί̋ δεν παρέχουν τα έγγραφα 

που αναφέρονται στι̋ παραπάνω υποπαραγράφου̋ (α) και (β) εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ 
που ορίζεται από την αρμόδια αρχή αποσύρονται από την αγορά. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ, 
Υπουργό̋ Ενέργεια̋, Εμπορίου, 

Βιομηχανία̋ και Τουρισμού. 
 

 

Έκθεση σχετικά 
με τη δοκιμή 
ασφάλεια̋. 

5.-(1) Οι εκθέσει̋ σχετικά με τη δοκιμή ασφάλεια̋ για τα παιδιά που αναφέρονται στην 
παράγραφο (4) περιλαμβάνουν ιδίω̋ τα ακόλουθα: 
 
   (α) το όνομα, τη διεύθυνση και τον κύριο τόπο επιχειρηματική̋ δραστηριότητα̋ του 

κατασκευαστή, οπουδήποτε είναι εγκατεστημένο̋, και του εισαγωγέα, εάν οι αναπτήρε̋ 
εισάγονται· 

 
   (β)   πλήρη περιγραφή του αναπτήρα, όπω̋ μέγεθο̋, σχήμα, βάρο̋, καύσιμο, χωρητικότητα 

σε καύσιμο, μηχανισμό̋ ανάφλεξη̋, μηχανισμοί ασφαλεία̋ για τα παιδιά, σχεδιασμό̋, 
τεχνικέ̋ λύσει̋ και άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν τον αναπτήρα ασφαλή για τα 
παιδιά σύμφωνα με του̋ ορισμού̋ και τι̋ απαιτήσει̋ του παρόντο̋ διατάγματο̋. 
Ειδικότερα, η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή όλων των 
διαστάσεων, των προδιαγραφών δύναμη̋ ή άλλα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ασφάλεια του αναπτήρα για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των 
ανοχών που δίνει ο κατασκευαστή̋ για κάθε χαρακτηριστικό·  

 
   (γ)    λεπτομερή περιγραφή των δοκιμών και των αποτελεσμάτων του̋, τι̋ ημερομηνίε̋ των 

δοκιμών, την τοποθεσία διεξαγωγή̋ του̋, τα στοιχεία του φορέα που διενήργησε τι̋ 
δοκιμέ̋ και αναλυτικά στοιχεία για τα προσόντα και την ικανότητα του εν λόγω φορέα για 
τη διενέργεια των σχετικών δοκιμών·   

 
   (δ)    τα στοιχεία του τόπου όπου κατασκευάζονται ή κατασκευάστηκαν οι  αναπτήρε̋·  
 
   (ε)    τον τόπο όπου τηρείται το υλικό τεκμηρίωση̋ που απαιτείται δυνάμει του παρόντο̋ 

διατάγματο̋·  
 
   (στ)  στοιχεία τη̋ διαπίστευση̋ ή τη̋ αναγνώριση̋ του φορέα δοκιμή̋. 
 
(2) Οι εκθέσει̋ σχετικά με τη δοκιμή  ασφάλεια̋  για  τα  παιδιά που  αναφέρονται στην 
παράγραφο (4) καταρτίζονται:  
 
   (α) είτε από φορεί̋ δοκιμή̋ διαπιστευμένου̋, καθώ̋ πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ που 

θεσπίζονται με το πρότυπο EN ISO/IEC17025:2005 «Γενικέ̋ απαιτήσει̋ για την 
ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακρίβωση̋», από μέλο̋ τη̋ διεθνού̋ ένωση̋ 
διαπίστευση̋ εργαστηρίων (ILAC) για τη διενέργεια δοκιμών σε αναπτήρε̋ σχετικά με το 
κατά πόσον είναι ασφαλεί̋ για τα παιδιά ή αναγνωρισμένου̋ με άλλο τρόπο προ̋ το 
σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή κράτου̋ μέλου̋·  

 
   (β)  είτε από φορεί̋ δοκιμή̋ των οποίων οι εκθέσει̋ σχετικά με τη δοκιμή τη̋ ασφάλεια̋ για 

τα παιδιά γίνονται δεκτέ̋ από μία από τι̋ χώρε̋ όπου ισχύουν απαιτήσει̋ περί 
ασφάλεια̋ των παιδιών ισοδύναμε̋ με εκείνε̋ που θεσπίζονται από το παρόν διάταγμα.  

  
Εξαίρεση 
απαγόρευση̋. 

4. Η απαγόρευση που αναφέρεται στο άρθρο 28 εδάφιο (2) των περί τη̋ Γενική̋ Ασφάλεια̋ των 
Προϊόντων Νόμων του 2004 έω̋ 2010 δεν εφαρμόζεται. 

  
Περίοδο̋ 
εφαρμογή̋. 

5. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται έω̋ τι̋ 11 Μαΐου 2017. 

  
Έναρξη ισχύο̋.  6. Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ 

Δημοκρατία̋.  
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