
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 365/2015 
Αρ. 4904, 6.11.2015   

Αριθμό̋ 365 

Oι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν 
από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν Καθορισμένε̋ Κατηγορίε̋ Προϊόντων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ Δημοκρατία̋ σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
άρθρου 3 του περί τη̋ Καταθέσεω̋ στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με 
Εξουσιοδότηση  Νόμου,  Νόμου (Ν. 99  του  1989  όπω̋  τροποποιήθηκε  με  του̋ Νόμου̋ 227 του 1990 μέχρι 
3(Ι) του 2010). 

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 

___________________ 

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 59 
 

Προοίμιο. 
 

Για σκοπού̋ εναρμόνιση̋ με τι̋ πράξει̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ με τίτλο:  
 

Επίσημη 
Εφημερίδα τη̋  
Ε.Ε.: L182, 
21.06.2014 
σ.49. 
 

 (α) «Οδηγία 2014/79/ΕΕ τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 20
ή̋

 Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση  του 
προσαρτήματο̋  Γ του παραρτήματο̋ ΙΙ τη̋ Οδηγία̋ 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τι̋ 
ουσίε̋ TCEP, TCPP και TDCP», 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα τη̋  
Ε.Ε.: L183, 
24.06.2014 
σ.49. 
 
 

 (β) «Οδηγία 2014/81/ΕΕ τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 23
η̋

 Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση  του 
προσαρτήματο̋  Γ του παραρτήματο̋ ΙΙ τη̋ Οδηγία̋ 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τη 
δισφαινόλη Α», 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα τη̋  
Ε.Ε.: L192, 
01.07.2014 
σ.49. 
 

 (γ) «Οδηγία 2014/84/ΕΕ τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 30
ή̋

 Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση  του 
προσαρτήματο̋  Α του παραρτήματο̋ ΙΙ τη̋ Οδηγία̋ 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το 
νικέλιο». 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα τη̋  
Ε.Ε.: L182, 
21.06.2014 
σ.49. 

 (δ) «Διορθωτικό στην οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τη̋ 18

η̋
 Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών». 

 

 
30(Ι) του 2002 
29(Ι) του 2003 

258(Ι) του 2004 
89(Ι) του 2005 
71(Ι) του 2009 

7(Ι) του 2011 
90(Ι) του 2011 

54(Ι) του 2013. 
 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντα̋ τι̋ εξουσίε̋ που του χορηγούνται με βάση το άρθρο 59 του 
περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένε̋ Κατηγορίε̋ Προϊόντων 
Νόμου, εκδίδει του̋ ακόλουθου̋ Κανονισμού̋: 

Συνοπτικό̋ τίτλο̋. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

08.07.2011 
28.12.2012. 

 

1.  Οι παρόντε̋ Κανονισμοί θα αναφέρονται ω̋ οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015 και θα διαβάζονται μαζί με του̋ περί των Βασικών 
Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμού̋ του 2011 και 2012 (οι οποίοι στο εξή̋ θα αναφέρονται ω̋ 
«οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντε̋ Κανονισμοί θα αναφέρονται 
μαζί ω̋ οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2011 μέχρι 2015.  
 

Τροποποίηση  του 
σημείου  4 του 
Παραρτήματο̋ Ι  
των βασικών 
κανονισμών. 
Παράρτημα Ι. 
 

2. Το σημείο 4 του Παραρτήματο̋ Ι των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
αντικατάσταση σε αυτό τη̋ φράση̋ «ρυθμισμένη όσο το δυνατόν χαμηλότερα» (τρίτη γραμμή) 
με τη φράση «η περόνη τη̋ σέλλα̋ είναι τοποθετημένη στο ελάχιστο δυνατό σημείο». 
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Ουσία Ταξινόμηση Επιτρεπόμενη χρήση 

Νικέλιο CMR 2 Σε παιχνίδια και συστατικά μέρη παιχνιδιών από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
Σε συστατικά μέρη παιχνιδιών από τα οποία θα περνά 
ηλεκτρικό ρεύμα». 

 

 

Ουσία Αριθ. CAS Οριακή τιμή 

TCEP 115-96-8 5 mg/kg (όριο περιεκτικότητα̋) 

TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (όριο περιεκτικότητα̋) 

TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (όριο περιεκτικότητα̋) 

Δισφαινόλη Α 80-05-7 0,1 mg/l (όριο μετανάστευση̋) σύμφωνα με τι̋ 
μεθόδου̋ που ορίζονται στα πρότυπα ΕΝ71-10:2005 

και ΕΝ71-11:2005». 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τροποποίηση  
 του Μέρου̋ ΙΙΙ  
του Παραρτήματο̋ ΙΙ 
των βασικών 
κανονισμών. 
Παράρτημα ΙΙ. 

 
3. Το Μέρο̋ ΙΙΙ του Παραρτήματο̋ ΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται ω̋ ακολούθω̋:  

 (α) Με την αντικατάσταση, στο σημείο 4 αυτού, τη̋ φράση̋ «πληρούνται οι ακόλουθε̋ 
προϋποθέσει̋» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση  «πληρούνται μία ή περισσότερε̋ από 
τι̋ ακόλουθε̋ προϋποθέσει̋»

.
 

  
 (β) με την αντικατάσταση, στο σημείο 5, τη̋ φράση̋ «πληρούνται οι ακόλουθε̋ 

προϋποθέσει̋» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «πληρούται μία από τι̋ ακόλουθε̋ 
προϋποθέσει̋». 

  
Τροποποίηση του 
Προσαρτήματο̋ Α 
του Παραρτήματο̋ ΙΙ 
των βασικών 
κανονισμών. 
Παράρτημα ΙΙ. 

4. Το Παράρτημα ΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται ω̋ ακολούθω̋:   
 
 

 (α) Το Προσάρτημα Α αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο κείμενο: 
  
 «Κατάλογο̋ και επιτρεπόμενε̋ χρήσει̋ ουσιών CMR σύμφωνα με το Παράρτημα II, Μέρο̋ III, 

σημεία 4, 5 και 6. 

 (β) Το Προσάρτημα Γ αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο κείμενο: 
  
 «Ειδικέ̋ οριακέ̋ τιμέ̋ για χημικέ̋ ουσίε̋ που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια που προορίζονται 

για παιδιά ηλικία̋ κάτω των 36 μηνών ή σε άλλα παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν στο 
στόμα, οι οποίε̋ έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 (2) τη̋ Οδηγία̋ 2009/48/ΕΚ.  

Έναρξη τη̋ ισχύο̋ 
των παρόντων 
Κανονισμών. 

5. Οι παρόντε̋ Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του̋ στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ 
Δημοκρατία̋, εκτό̋ από τον Κανονισμό 4(β) που τίθεται σε ισχύ από την 21

η
 Δεκεμβρίου 2015.  
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