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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN

     

       
        Αθήνα,      27/09/2018

       Αριθ. Πρωτ.: 101506 - 27/09/2018

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Πλ. Κάνιγγος
: 10181
: Σταματία Χρόνη
: 210 3893851
: 210 3893850
:xroni.stamatia@ggb.gr

 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΘΕΜΑ :  Ενημέρωση σχετικά με προϊόντα laser

Η Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), στο πλαίσιο των δράσεων 
για την προστασία των πολιτών και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης καταναλωτών, ιδιαίτερα  των 
παιδιών, σε προϊόντα που ενδεχομένως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα για την υγεία τους, 
ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς που σχετίζονται με τη διακίνηση (εισαγωγή και εμπορία) προϊόντων 
με δείκτες laser τα ακόλουθα. 

Τα καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα LASER κυκλοφορούν είτε σε μορφή δεικτών (LASER 
POINTERS) ή σε μορφή gadget, όπως μπρελόκ με λέιζερ, μπρελόκ και φακοί με led και laser, αναπτήρες 
με laser και διατίθενται σε χαμηλές τιμές σε καταστήματα ειδών gadget, σε λαϊκές αγορές, παζάρια, 
καταστήματα τουριστικών ειδών, περίπτερα, καταστήματα παιχνιδιών, ή και στο διαδίκτυο. 

Τα λέιζερ (laser pointers) παρότι δεν είναι παιχνίδια, είναι πολύ ελκυστικά και έχουν χρησιμοποιηθεί από 
παιδιά ως παιχνίδια. Καθίστανται ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που μπορεί να 
προκαλέσουν προσωρινές βλάβες στο δέρμα ή και μόνιμες στην όραση. Μπορεί να φαίνονται αβλαβή, 
δεδομένου ότι συνήθως ενεργοποιούνται με μικρές μπαταρίες λιθίου, αλλά η πραγματικότητα και η 
εμπειρία έχουν δείξει ότι είναι επικίνδυνα.

Επίσης, τέτοια λέιζερ έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον αεροσκαφών, όπου το φως λέιζερ 
διασκορπίζεται στο παράθυρο του πιλοτηρίου αποσπά την προσοχή και προκαλεί σύγχυση, προσωρινή 
απώλεια της όρασης, ακόμη και προσωρινή τύφλωση στους πιλότους δημιουργώντας εξαιρετικά 
επικίνδυνες καταστάσεις κατά την προσέγγιση του αεροσκάφους για προσγείωση, ή και την απογείωση.

Τα προϊόντα laser pointers δεν ανήκουν σε ενωσιακή νομοθεσία που να καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας 
και τους όρους κυκλοφορίας των, δηλαδή δεν υπόκεινται σε διατάξεις εναρμονισμένης νομοθεσίας για την 
επίθεση επί αυτών της σήμανσης CE.

Tα προϊόντα αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες διατάξεις:
- της Κ.Υ.Α. Ζ3-2810/14-12-2004 (ΦΕΚ 1885/Β’/2004), «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων- 

Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της 3ης 
Δεκεμβρίου 2001», καθώς και 

- υπόκεινται στην ειδικότερη νομοθεσία «Υ.Α. Φ1-806/98 (ΦΕΚ 921/Β’/27.08.98) «Απαγόρευση 
διάθεσης στην αγορά προϊόντων LASER».
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Η γενική επιταγή ασφάλειας της Κ.Υ.Α. Ζ3-2810/2004, άρθ. 3 αυτής, επιβάλει ότι οι παραγωγοί 
υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα, λαμβανομένων υπόψη της παρουσίασης 
του προϊόντος, της επισήμανσής του, των προειδοποιήσεων και των οδηγιών χρήσης και διάθεσής του, 
καθώς και κάθε άλλης οδηγίας ή πληροφορίας σχετικής με το προϊόν».

Ένα προϊόν, όπως στην παρούσα περίπτωση οι δείκτες laser, θεωρείται ασφαλές ως προς τους κινδύνους ή 
τις κατηγορίες κινδύνων, όταν καλύπτονται/καλύπτεται από τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
που τα αφορούν, όταν τηρεί τα ΕΛΟΤ − ΕΝ πρότυπα (άρθρο 3, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 
1885/Β’/20.12.2004) «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων»).

 
Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την «Υ.Α. Φ1-806/98 (ΦΕΚ 921/Β’/27.08.98) 
«Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά προϊόντων LASER»:

«1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά «LASER POINTERS», τάξεως 3 και άνω σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 60825.1, είτε ως έχουν, είτε ως εξαρτήματα άλλων ειδών».
« 2. Η διάθεση στην αγορά «LASER POINTERS» τάξεως 2 και κάτω, επιτρέπεται εφόσον συνοδεύεται από 
έγγραφη Πιστοποίηση εργαστηρίου  αναγνωρισμένου κύρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάταξη 
του εν λόγω προϊόντος». 
«3. Υπάρχοντα αποθέματα παρόμοιων προϊόντων αποσύρονται αμέσως από τα σημεία πώλησης, με ευθύνη 
των κατόχων τους».
«4. Τυχόν ανευρισκόμενα από τις αρμόδιες αρχές αποθέματα που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις 
δεσμεύονται και κατά των κατόχων τους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 
2251/1994».
«5. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή σε προϊόντα της παραγράφου 1 που προορίζονται εκ 
κατασκευής για ειδικές επιστημονικές ή επαγγελματικές χρήσεις, εκτός εκείνης ως βοηθημάτων σε 
διαλέξεις και των οποίων οι εφαρμογές ορίζονται σαφώς στις οδηγίες χρήσης από τον υπεύθυνο της πρώτης 
διάθεσης στην αγορά». 

Τα προϊόντα με δείκτες λέιζερ, σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία πρέπει  να πληρούν τις απαιτήσεις 
του προτύπου ΕΛΟΤ EN 60825-1:2014 + E3:2017 «Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ - Μέρος 1: Ταξινόμηση 
του εξοπλισμού και απαιτήσεις», όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συνεργασίας με τα ανωτέρω, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 2251/94 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει.
 
Παρακαλούμε, όπως διαβιβάσετε το παρόν έγγραφο σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και μέλη σας 
για την ενημέρωσή τους.

                                  

                                  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                           Γιώργος Φρυσαλάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τομέα Ανάπτυξης

    
 

Κ.Α.Α. 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
       Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
       Τηλ.: 211 5006000, Fax: 210 3222929, info@sev.org.gr
        (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας) 

2. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
       Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη
       Τηλ.: 2310 539817, Fax: 2310 541933, info@sbbe.gr
       (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας) 

3. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
      Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα
      Τηλ: 210 3387104, (-106), Fax: 210 3622320, keeuhcci@uhc.gr
       (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας) 
    
4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
       Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, Αθήνα, 
       Τηλ.: 210 3604815-9, 210 3602411, Fax: 210 3616464,  info@acci.gr       
       (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας)

5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
       Τσιμισκή 29 - 546 24 Θεσσαλονίκη
       Τηλ.: 2310 370100 – Fax: 2310 370166, - 2310 370114, root@ebeth.gr
        (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας)
 
6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
       Λουδοβίκου  1, Πλατεία Οδησσού, 18531 Πειραιάς
       Τηλ.: 210 4177241-5, Fax: +30 210 4178680, evep@pcci.gr
        (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας)
 
7. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)
       Ακαδημίας 18, 106 71
       Τηλ.: 210-3680700, Fax: 210 3614726, info@acsmi.gr
       (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας)
 
8. Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
       ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
       Λ. Κηφισού 50, 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
       Τηλ. κέντρο :210 2120100, 
       Fax: 210 2120131, website: http://www.elot.gr

9. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεων Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.)
       Ανδριανού 7,  15451 Νέο Ψυχικό
       Τηλ.: 210 6727385, Fax: 210 6727386, selpe@selpe.gr
       http://www.selpe.gr
       (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας)

10. Ελληνοκινεζικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Γραμματεία Επιμελητηρίου

       Αμερικής 10, Αθήνα - ΤΚ: 10671
       Τηλ: (+30) 210 3629445, (+30) 210 3629219, Fax: (+30) 210 3629052
       e-mail:info@chinese-chamber.gr
       (με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας)

   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, Απόστολου Μακρυκώστα
 Γενικό Διευθυντή, Αναστάσιο Μητιακούδη 
 Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας / Τμήμα Γ’
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