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Η εθελοντική Οδηγία προς τον Κλάδο για Καταναλωτικά Αγαθά που Περιέχουν 
Μπαταρίες Κουμπιά (η Οδηγία) αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους προμηθευτές 
(δηλαδή τους κατασκευαστές, διανομείς, εισαγωγείς, εμπόρους λιανικής πώλησης 
και προμηθευτές στο διαδίκτυο) να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την 
ασφάλεια των μπαταριών κουμπιά κατά την προμήθεια, σχεδιασμό, ανάπτυξη ή λιανική 
πώληση των μπαταριών κουμπιά ή συσκευών που λειτουργούν με μπαταρίες κουμπιά. 

Η Οδηγία στοχεύει σε μέτρα που πιθανόν να είναι 
αποτελεσματικότερα για τη μείωση της έκθεσης των 
παιδιών σε μπαταρίες κουμπιά. Αυτό το πληροφοριακό 
φυλλάδιο παρέχει μια περίληψη των κύριων θεμάτων που 
προσδιορίζονται στην Οδηγία.

Θέμα 

Οι μπαταρίες κουμπιά χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ 
φάσμα καταναλωτικών προϊόντων, όπως τηλεχειριστήρια, 
κάμερες, ρολόγια, αριθμομηχανές, ευχετήριες κάρτες, 
ζυγαριές, φακούς και πολλά άλλα. Επίσης συχνά 
υπάρχουν σε αντικείμενα που είναι ελκυστικά στα παιδιά, 
όπως παιχνίδια, μικροαντικείμενα, αναμνηστικά μιας 
χρήσης και συσκευές με φώτα LED. 

Αν κάποιος καταπιεί μπαταρία κουμπί μπορεί να σφηνώσει 
στον οισοφάγο και να προκαλέσει χρόνιους τραυματισμούς 
και τραγική απώλεια ζωής.

Τα καταναλωτικά προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες 
κουμπιά πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά έτσι ώστε 
οι μπαταρίες να μην είναι προσιτές σε μικρά παιδιά. Τα 
προϊόντα με αντικαταστάσιμες μπαταρίες κουμπιά θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μια προειδοποίηση ότι οι 
μπαταρίες κουμπιά είναι επικίνδυνες και να παρέχουν 
σχετικές πληροφορίες ασφάλειας.



Οι προμηθευτές καλούνται να εφαρμόσουν την παρούσα 
Οδηγία για να βοηθήσουν στην πρόληψη σοβαρών 
τραυματισμών και να σώσουν ζωές. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους 
κατάποσης μπαταριών κουμπιών μπορείτε να βρείτε εδώ: 
www.productsafety.gov.au/products/electronics-technology/
button-batteries

Είδη μπαταριών κουμπιά 
Για το σκοπό του παρόντος εγγράφου, όλες οι πλακέ 
μπαταρίες σε σχήμα δίσκου αναφέρονται ως μπαταρίες 
κουμπιά ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της χημικής 
σύστασής τους. Άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται για 
τα ίδια αντικείμενα είναι μπαταρίες «κέρμα», «δίσκοι» και 
«κουμπιά».

Παρόλο που είναι γνωστό ότι οι μπαταρίες λιθίου 
μεγέθους κέρματος έχουν προκαλέσει σοβαρότερους 
τραυματισμούς και θανάτους σε παιδιά, όλες οι 
μπαταρίες κουμπιά είναι δυνητικά επικίνδυνες στα 
παιδιά που έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Υποχρεώσεις προμηθευτών 

Σύμφωνα με τον Αυστραλιανό Νόμο Προστασίας 
Καταναλωτών (Australian Consumer Law), οι προμηθευτές 
απαγορεύεται να κάνουν ψευδείς ή παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς σχετικά με την ποιότητα, αξία, τιμή, ηλικία ή 
τα οφέλη προϊόντων ή υπηρεσιών ή οποιαδήποτε συναφή 
εγγύηση ή ασφάλεια.

Ο Αυστραλιανός Νόμος Προστασίας Καταναλωτών 
περιλαμβάνει εγγυήσεις για τους καταναλωτές όταν 
ένας έμπορος πωλεί αγαθά σε καταναλωτή. Πρόκειται 
για νομοθετημένες εγγυήσεις και περιλαμβάνουν ότι τα 
προϊόντα που πωλούνται είναι αποδεκτής ποιότητας 
και είναι ασφαλή. Εάν ένας καταναλωτής έχει λάβει ένα 
προϊόν που δεν είναι αποδεκτής ποιότητας ή δεν είναι 
ασφαλές, μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του από τον 
προμηθευτή και να ζητήσει επανόρθωση από τον έμπορο 
που του το πώλησε.

Οι προμηθευτές θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν 
και να διερευνούν τα σχόλια καταναλωτών που αφορούν 

την ασφάλεια των προϊόντων που προμηθεύουν και 
να λαμβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όπου 
χρειάζεται. Εάν ένας προμηθευτής λάβει γνώση ενός 
τραυματισμού, ασθένειας ή θανάτου που σχετίζεται με 
ένα προϊόν που προμήθευσε, μπορεί να απαιτείται να 
αναφέρει το περιστατικό στην Αυστραλιανή Επιτροπή 
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Australian 
Competition and Consumer Commission - ACCC) εντός 
δύο ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποχρεωτική 
αναφορά τραυματισμών και θανάτων καταναλωτών 
βρίσκονται  στον ιστότοπο της ACCC για την Ασφάλεια 
των Προϊόντων στην Αυστραλία (ACCC’s Product Safety 
Australia): www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/
legislation/mandatory-reporting

Βασικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της 
Οδηγίας του Κλάδου
Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας του κλάδου, 
τα καταναλωτικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένης μιας 
περιφερειακής συσκευής, όπως τηλεχειριστήριο και οι 
τυχόν μπαταρίες αντικατάστασης που παρέχονται μαζί με 
το προϊόν) που χρειάζονται μία ή περισσότερες μπαταρίες 
κουμπιά που μπορούν να αντικατασταθούν από τους 
καταναλωτές και οι οποίες πιθανόν να είναι προσβάσιμες 
σε μικρά παιδιά υπό κανονική χρήση ή υπό λογικά 
προβλεπόμενη κακή χρήση ΠΡΕΠΕΙ:

Να έχουν χώρο μπαταρίας (ή άλλο περίβλημα) που 
εμποδίζει την πρόσβαση στις μπαταρίες από μικρά 
παιδιά σύμφωνα με όλα τα παρακάτω:

α. Η πρόσβαση στις μπαταρίες απαιτεί τη χρήση 
εργαλείου ή την εκτέλεση δύο ή περισσότερων 
ανεξάρτητων ΚΑΙ ταυτόχρονων ενεργειών, και

β. οι συσκευές ασφάλισης πρόσβασης στη μπαταρία 
πρέπει να επανατοποθετούνται εύκολα χωρίς να 
μειώνεται η ασφάλεια, και

γ. οι συσκευές ασφάλισης πρόσβασης στη μπαταρία 
πρέπει να είναι ανθεκτικές δηλαδή να μην σπάνε 
ή να καταστούν αναποτελεσματικές μετά από 
πολλαπλές χρήσεις, και 



δ. να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με 
τέτοιο τρόπο ώστε οι μπαταρίες να μην είναι 
προσβάσιμες σε μικρά παιδιά όταν τα προϊόντα 
και η συσκευασία των παρεχόμενων μπαταριών 
αντικατάστασης υποβάλλονται σε κανονική χρήση ή 
σε λογικά προβλέψιμη κακή χρήση

ΚΑΙ:
ε. Να έχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο 

μέρος που εκτίθεται το προϊόν για πώληση 
(συμπεριλαμβανομένου και στο διαδίκτυο) που 
να αναφέρουν ότι το προϊόν (ή οποιαδήποτε 
συμπεριλαμβανόμενη περιφερειακή συσκευή) 
χρειάζεται μπαταρίες κουμπιά για να λειτουργήσει 
και ότι αυτές είναι επικίνδυνες στα μικρά παιδιά. 
Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται στις 
συσκευασίες ή σε ξεχωριστή σήμανση.

Οι μπαταρίες κουμπιά που δεν προορίζονται για 
αντικατάσταση από τον καταναλωτή δεν πρέπει να είναι 
προσβάσιμες όταν η συσκευή υπόκειται σε κανονική 
χρήση και σε λογικά προβλέψιμη κακή χρήση και επίσης 
δεν πρέπει να είναι προσβάσιμες χωρίς τη χρήση 
εργαλείου που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από τεχνικό, 
π.χ. κατσαβίδι ή γαλλικό κλειδί, αλλά όχι κέρμα.

Οι βασικές απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρούσα 
Οδηγία βασίζονται στην τρέχουσα κατανόηση της 
βέλτιστης πρακτικής.  

Πώς να μειώσετε περαιτέρω τους 
κινδύνους
Για να μειωθεί περαιτέρω η πιθανότητα τραυματισμού των 
μικρών παιδιών με μπαταρίες κουμπιά, οι προμηθευτές θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη: 

�� κατά πόσο είναι τελείως αναγκαίο να προμηθεύουν 
προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου μεγέθους 
κουμπιού ή κέρματος

�� κατά πόσο τα προϊόντα θα μπορούσαν να λειτουργούν 
από άλλα είδη μπαταριών που δεν παρουσιάζουν τον 
ίδιο κίνδυνο με τις μπαταρίες κουμπιά 

�� να εκτελούν ελέγχους των υφιστάμενων προϊόντων και 
να απομακρύνουν αντικείμενα που δεν ακολουθούν την 
παρούσα Οδηγία

�� να προμηθεύουν μόνο τις μπαταρίες κουμπιά και τα 
προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες κουμπιά που 
ακολουθούν την παρούσα Οδηγία

�� να επανεξετάσουν το ύψος στο οποίο εκτίθενται στα 
καταστήματα οι μπαταρίες κουμπιά και τα προϊόντα 
που περιέχουν μπαταρίες κουμπιά, οπότε θα είναι 
λιγότερο προσβάσιμες για μικρά παιδιά

�� να επιλέγουν μάρκες μπαταριών που πωλούνται 
σε κατάλληλες συσκευασίες ανθεκτικές στα παιδιά 
οι οποίες αναγράφουν προειδοποιήσεις που 
προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους κινδύνους 
στα μικρά παιδιά

�� ότι στη συσκευασία ή στις οδηγίες των προϊόντων 
με μπαταρίες κουμπιά θα πρέπει να αναγράφεται 
προειδοποίηση που να προειδοποιεί τους καταναλωτές 
για τους κινδύνους κατάποσης/ εισαγωγής μπαταριών 
κουμπιά στα μικρά παιδιά

�� να προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους 
κινδύνους των μπαταριών κουμπιά παρέχοντας 
προειδοποιήσεις στο κατάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες 
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πλήρη αγγλική έκδοση 
της Οδηγίας εδώ: www.productsafety.gov.au/publication/
industry-code-for-consumer-goods-that-contain-button-
batteries

Η Οδηγία περιλαμβάνει κατάλληλες δηλώσεις και σύμβολα 
για χρήση στις προειδοποιήσεις και στη συσκευασία 
καθώς και μια λίστα σχετικών προτύπων ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπεύθυνες 
πηγές προϊόντων και τις δοκιμές για καταναλωτικά 
προϊόντα μπορείτε να βρείτε εδώ:

�� Υπεύθυνες πηγές προϊόντων  
www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/
compliance-surveillance/responsible-sourcing-of-
products

�� Δοκιμές προϊόντων για καταναλωτικά αγαθά   
www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/
compliance-surveillance/product-testing

© Australian Competition and Consumer Commission 2019 under a Creative Commons Attribution 3.0 Australia licence. 
ACCC 6/19_1564   www.accc.gov.au


