
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 242/2014 
Αξ. 4779, 9.5.2014    

Αξηζκόο 242 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ·Ψ·ΟΝΣΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2004 ΔΧ 2010 
______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45Α 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 198,  
ζ. 41. 
L 38,  
ζ. 43. 

Γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφθαζε 2006/502/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 11εο 
Μαΐνπ 2006, πνπ απαηηεί απφ ηα θξάηε κέιε, αθελφο, λα ιάβνπλ κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη 
ζα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κφλν αλαπηήξεο αζθαιείο γηα ηα παηδηά θαη, αθεηέξνπ, λα 
απαγνξεχζνπλ ηε δηάζεζε θαληεδί αλαπηήξσλ ζηελ αγνξά (θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκφ 
Δ(2006) 1887 θαη ηνλ αξηζκφ Δ(2006) 1887 COR), φπσο ηειεπηαία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
απφθαζε 2014/61/ΔΔ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 2014, γηα ηελ παξάηαζε 
ηεο ηζρχνο ηεο απφθαζεο 2006/502/ΔΚ. 

  
41(Η) ηνπ 2004 
85(Η) ηνπ 2009  
22(Η) ηνπ 2010. 

Ο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη 
απφ ην άξζξν 45Α ησλ πεξί ηεο Γεληθήο Αζθάιεηαο ησλ Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2010, 
εθδίδεη ην παξφλ Γηάηαγκα:  

  
πλνπηηθφο 
ηίηινο.  

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Γεληθήο Αζθάιεηαο ησλ Πξντφλησλ (Γηάζεζε 
ζηελ Αγνξά Αλαπηήξσλ Αζθαιή γηα ηα Παηδηά θαη Απαγφξεπζε ηεο Γηάζεζεο Φαληεδί 
Αλαπηήξσλ) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- (1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα — 
 
       «αλαπηήξαο» ζεκαίλεη ηε ρεηξνθίλεηε ζπζθεπή παξαγσγήο θιφγαο πνπ θαηαλαιψλεη 

θαχζηκν θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε εζσηεξηθφ ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ, είηε 
πξννξίδεηαη λα επαλαγεκηζηεί είηε φρη, ε νπνία, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα, γηα ηελ 
εζειεκέλε αλάθιεμε ηδίσο ηζηγάξνπ, πνχξνπ θαη πίπαο θαη πξνβιέπεηαη επίζεο φηη 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάθιεμε πιηθψλ φπσο ραξηί, θηηίιηα, θεξηά θαη 
θαλάξηα· 

 
«αλαπηήξαο αζθαιήο γηα ηα παηδηά» ζεκαίλεη ηνλ αλαπηήξα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη 
θαηαζθεπαζηεί θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ κπνξεί, ππφ θαλνληθέο ή εχινγα 
αλακελφκελεο ζπλζήθεο ρξήζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 51 
κελψλ ιφγσ, π.ρ., ηεο δχλακεο πνπ απαηηείηαη γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ, ιφγσ ηνπ 
ζρεδηαζκνχ ηνπ ή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ κεραληζκνχ αλάθιεμήο ηνπ ή ιφγσ ηεο 
πεξηπινθφηεηαο ή ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηεί ε αλάθιεμή ηνπ. 
 
Λνγίδνληαη σο αζθαιείο γηα ηα παηδηά 

(i) νη αλαπηήξεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα εζληθά πξφηππα κεηαθνξάο ηνπ 
επξσπατθνχ πξνηχπνπ EN 13869:2002, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνδηαγξαθέο 
άιιεο απφ εθείλεο ησλ παξαγξάθσλ 3.1, 3.4 θαη 5.2.3 ηνπ πξνηχπνπ· 

(ii) νη αλαπηήξεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο νηθείνπο θαλφλεο ησλ ρσξψλ εθηφο 
ΔΔ, ζηηο νπνίεο ηζρχνπλ απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηζνδχλακεο κε 
εθείλεο πνπ ζεζπίδνληαη κε ην παξφλ δηάηαγκα· 

 
«δνθηκή αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά» ζεκαίλεη ηε ζπζηεκαηηθή δνθηκή ηεο αζθάιεηαο γηα ηα 
παηδηά πνπ παξέρεη ην εθάζηνηε κνληέιν αλαπηήξα, επί δείγκαηνο ησλ ππφ εμέηαζε 
αλαπηήξσλ, ηδίσο νη δνθηκέο πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα εζληθά πξφηππα γηα ηε 
κεηαθνξά ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ EN 13869:2002, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
πξνδηαγξαθέο άιιεο απφ εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.1, 3.4, θαη 5.2.3 
ηνπ πξνηχπνπ ή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο δνθηκήο ησλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ ρσξψλ 
εθηφο ΔΔ, φπνπ ηζρχνπλ απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά ηζνδχλακεο κε εθείλεο πνπ 
ζεζπίδνληαη κε ην παξφλ δηάηαγκα· 
 
«κνληέιν αλαπηήξα» ζεκαίλεη  ηνλ αλαπηήξα απφ ηνλ ίδην  παξαγσγφ, ν νπνίνο δελ 
δηαθέξεη ζην ζρεδηαζκφ ή ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ· 
«θαληεδί αλαπηήξαο» λνείηαη νπνηνζδήπνηε αλαπηήξαο εκπίπηεη ζηελ πξνδηαγξαθή 3.2 
ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ EN13869:2002· 

 
 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη 

εηδηθά ζε απηφ, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ην άξζξν 2 ησλ πεξί ηεο 
Γεληθήο  Αζθάιεηαο ησλ Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2010. 
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Γηάζεζε ζηελ 
αγνξά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπίζεκε 
εθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L171, 
07.07.1999, 
ζ.12. 

3. (α) Δπηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά κφλν-    

(i) αλαπηήξσλ πνπ είλαη  αζθαιείο γηα ηα παηδηά· 

(ii) ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β),  επαλαγεκηδφκελσλ 
αλαπηήξσλ, γηα ηνπο νπνίνπο νη παξαγσγνί παξέρνπλ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο, ζηελ αξκφδηα αξρή ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ φηη νη 
αλαπηήξεο ζρεδηάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαηά 
ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ζπλερή αλακελφκελε αζθαιή ρξήζε γηα ηνπιάρηζηνλ 
πεληαεηή δηάξθεηα δσήο, εθφζνλ επηδηνξζσζνχλ, αλ ρξεηαζηεί, θαη νη νπνίνη 
πιεξνχλ ηδίσο φιεο ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

- ζπλνδεχνληαη κε γξαπηή εγγχεζε απφ ηνλ παξαγσγφ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε γηα 
θάζε αλαπηήξα, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/44/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25

εο
 Μαΐνπ 1999, ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο 

πψιεζεο θαη ησλ εγγπήζεσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ· 

- κπνξνχλ λα επηδηνξζσζνχλ θαη λα επαλαγεκηζηνχλ κε αζθάιεηα θαζ‘ φιε ηε 
δηάξθεηα δσήο ηνπο, θαη δηαζέηνπλ, ηδίσο, επηδηνξζψζηκν κεραληζκφ αλάθιεμεο· 

- ηα κέξε πνπ δελ είλαη αλαιψζηκα αιιά είλαη πηζαλφλ λα θζαξνχλ ή λα πάςνπλ λα 
ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο ζπλερνχο ρξήζεο κεηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο, κπνξνχλ 
λα αληηθαηαζηαζνχλ ή λα επηδηνξζσζνχλ απφ εμνπζηνδνηεκέλν ή εηδηθεπκέλν θέληξν 
παξνρήο ππεξεζηψλ κεηά ηελ πψιεζε, κε έδξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
    (β) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαληεδί αλαπηήξσλ. 

  
Δηδηθέο 
Απαηηήζεηο.  

4.  (α) Ζ αξκφδηα αξρή απαηηεί απφ ηνπο παξαγσγνχο, σο πξνυπφζεζε γηα ηε δηάζεζε ησλ 
αλαπηήξσλ ζηελ αγνξά, ηα αθφινπζα: 

    (i)  λα ηεξνχλ θαη λα πξνζθνκίδνπλ ακειιεηί, θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηελ αξκφδηα 
αξρή, έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δνθηκή ηεο αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά ζε θάζε κνληέιν 
αλαπηήξα κε δείγκαηα ησλ αλαπηήξσλ ηνπ κνληέινπ πνπ έρεη δνθηκαζηεί, ε 
νπνία λα πηζηνπνηεί φηη ην κνληέιν αλαπηήξα πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά είλαη 
αζθαιέο γηα ηα παηδηά·  

 
     (ii)  λα βεβαηψλνπλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηελ αξκφδηα αξρή, φηη φινη νη αλαπηήξεο 

θάζε παξηίδαο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην κνληέιν 
πνπ έρεη δνθηκαζηεί, θαη λα παξέρεη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηηο αξρέο ην πιηθφ 
ηεθκεξίσζεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα δνθηκψλ θαη ειέγρνπ πνπ ζπλνδεχνπλ 
ηελ ελ ιφγσ βεβαίσζε· 

 
      (iii)  λα παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηε ζπκκφξθσζε ησλ αλαπηήξσλ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη κε ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ εγθξίλνληαη κε γλψκνλα ηελ 
αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο κεζφδνπο δνθηκήο, θαη λα 
έρνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηα κεηξψα θαηαζθεπήο πνπ απαηηνχληαη 
γηα λα απνδεηρζεί φηη φινη νη αλαπηήξεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζπκθσλνχλ 
πξνο ην κνληέιν πνπ έρεη δνθηκαζηεί· 

 
       (iv)  λα ηεξνχλ θαη λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο θαη 

ακειιεηί, λέα έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δνθηκή ηεο αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά ζε 
πεξίπησζε πνπ γίλνπλ ηπρφλ αιιαγέο ζε κνληέιν αλαπηήξα νη νπνίεο ελδέρεηαη 
λα αιινηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 
ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

 
   (β) Οη δηαλνκείο πξέπεη λα ηεξνχλ θαη λα πξνζθνκίδνπλ ακειιεηί, θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηελ 

αξκφδηα αξρή ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ απφ ην νπνίν πξνκεζεχηεθαλ ηνπο αλαπηήξεο ηνπο νπνίνπο δηαζέηνπλ ζηελ 
αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ παξαγσγνχ ησλ αλαπηήξσλ ζε 
φιε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 

 
    (γ)  Οη αλαπηήξεο γηα ηνπο νπνίνπο νη παξαγσγνί θαη νη δηαλνκείο δελ παξέρνπλ ηα έγγξαθα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β) εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή απνζχξνληαη απφ ηελ αγνξά. 

  
Έθζεζε ζρεηηθά 
κε ηε δνθηκή 
αζθάιεηαο. 

5.-(1) Οη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δνθηκή αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (4) πεξηιακβάλνπλ ηδίσο ηα αθφινπζα: 
 
   (α) ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ θχξην ηφπν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, νπνπδήπνηε είλαη εγθαηεζηεκέλνο, θαη ηνπ εηζαγσγέα, εάλ νη αλαπηήξεο 
εηζάγνληαη· 
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ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ, 
Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (β)   πιήξε πεξηγξαθή ηνπ αλαπηήξα, φπσο κέγεζνο, ζρήκα, βάξνο, θαχζηκν, ρσξεηηθφηεηα 
ζε θαχζηκν, κεραληζκφο αλάθιεμεο, κεραληζκνί αζθαιείαο γηα ηα παηδηά, ζρεδηαζκφο, 
ηερληθέο ιχζεηο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ηνλ αλαπηήξα αζθαιή γηα ηα 
παηδηά ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 
Δηδηθφηεξα, ε πεξηγξαθή απηή πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή φισλ ησλ 
δηαζηάζεσλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ δχλακεο ή άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αλαπηήξα γηα ηα παηδηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αλνρψλ πνπ δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ·  

 
   (γ)    ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δνθηκψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ηηο εκεξνκελίεο ησλ 

δνθηκψλ, ηελ ηνπνζεζία δηεμαγσγήο ηνπο, ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ δηελήξγεζε ηηο 
δνθηκέο θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα πξνζφληα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θνξέα γηα 
ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δνθηκψλ·   

 
   (δ)    ηα ζηνηρεία ηνπ ηφπνπ φπνπ θαηαζθεπάδνληαη ή θαηαζθεπάζηεθαλ νη  αλαπηήξεο·  
 
   (ε)    ηνλ ηφπν φπνπ ηεξείηαη ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο πνπ απαηηείηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

δηαηάγκαηνο·  
 
   (ζη)  ζηνηρεία ηεο δηαπίζηεπζεο ή ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ θνξέα δνθηκήο. 
 
(2) Οη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δνθηκή αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
(4) θαηαξηίδνληαη:  
 
   (α) είηε απφ θνξείο δνθηκήο δηαπηζηεπκέλνπο, θαζψο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 

ζεζπίδνληαη κε ην πξφηππν EN ISO/IEC17025:2005 «Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 
ηθαλφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξίβσζεο», απφ κέινο ηεο δηεζλνχο έλσζεο 
δηαπίζηεπζεο εξγαζηεξίσλ (ILAC) γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκψλ ζε αλαπηήξεο ζρεηηθά κε ην 
θαηά πφζνλ είλαη αζθαιείο γηα ηα παηδηά ή αλαγλσξηζκέλνπο κε άιιν ηξφπν πξνο ην 
ζθνπφ απηφ απφ ηελ αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο·  

 
   (β)  είηε απφ θνξείο δνθηκήο ησλ νπνίσλ νη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δνθηκή ηεο αζθάιεηαο γηα 

ηα παηδηά γίλνληαη δεθηέο απφ κία απφ ηηο ρψξεο φπνπ ηζρχνπλ απαηηήζεηο πεξί 
αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ ηζνδχλακεο κε εθείλεο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην παξφλ δηάηαγκα.  

  
Δμαίξεζε 
απαγφξεπζεο. 

4. Ζ απαγφξεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 28 εδάθην (2) ησλ πεξί ηεο Γεληθήο Αζθάιεηαο ησλ 
Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2010 δελ εθαξκφδεηαη. 

  
Πεξίνδνο 
εθαξκνγήο. 

5. Σν παξφλ δηάηαγκα εθαξκφδεηαη έσο ηηο 11 Μαΐνπ 2015. 

  
Έλαξμε ηζρχνο.  6. Σν παξφλ δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο.  
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