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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συντονισμένες δραστηριότητες για την ασφάλεια των προϊόντων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CASP)- αποτελέσματα από την καμπάνια
του 2020
1. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει τις εθνικές αρχές της ΕΕ για να συνεργαστούν για
τις δοκιμές ασφάλειας προϊόντων μέσω μιας πρωτοβουλίας που ονομάζεται Συντονισμένες
δραστηριότητες για την ασφάλεια των προϊόντων (CASP)Ε Οι δοκιμές διεξάγονται σε αυστηρές
συνθήκες σε διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΕ σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τα οποία
επιλέγονται ετησίως από τις συμμετέχουσες αρχές εποπτείας της αγοράς από τα 27 κράτη μέλη της
ΕΕ (και επίσης τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν).
Το 2020, η CASP δοκίμασε 686 δείγματα προϊόντων σε επτά κατηγορίες:
(1) παιδικά παιχνίδια,
(2) οικιακός εξωτερικός εξοπλισμός παιχνιδιού,
(3) φωλιές μωρών και στρωτήρες,
(4) καλώδια,
(5) μικρές συσκευές θέρμανσης κουζίνας,
(6) κοσμήματα. (Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις διαδικτυακές πωλήσεις κοσμημάτων που
ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα μέταλλα.),
(7) παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.

2. Προτάσεις προϊόντων
Για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες προϊόντων, μια σειρά συστάσεων προέκυψαν από τη
διεξαγόμενη δοκιμή: τι πρέπει να προσέξετε και τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τους
κινδύνους. Αυτές οι συστάσεις είναι όλες διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
πληροφοριών (σύνδεσμος και κωδικός πρόσβασης παρακάτω) και έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το
έγγραφο.
https://events.euconf.eu/casp-2020-resources κωδικός πρόσβασης casp2020

2.1 Παιδικά παιχνίδια
Τι να προσέξετε;

•
•

•

Διαβάζετε πάντα την επισήμανση και τις προειδοποιήσεις. Δίνεται συχνά καθοδήγηση σχετικά
με το ποια ηλικία μπορούν τα παιδιά να παίξουν με ασφάλεια με ένα παιχνίδι.
Το φυσικό καουτσούκ μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, οπότε προσέξτε
τυχόν προειδοποιήσεις από λάτεξ.
Όταν αγοράζετε διαδικτυακά, βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμες όλες οι σωστές πληροφορίες,
ώστε να μπορείτε να τις ελέγξετε πριν από την αγορά.

Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τους κινδύνους;
• Εποπτεύετε τα παιδιά ανά πάσα στιγμή! Ένας ενήλικας πρέπει να είναι παρών κάθε φορά που τα
παιδιά παίζουν.
• Χρησιμοποιήστε αντλίες αέρα για να φουσκώσετε μπαλόνια. Μην δώσετε κακό παράδειγμα
βάζοντας μπαλόνια στο στόμα σας.
• Πετάξτε τη συσκευασία προσεκτικά. Μην αφήνετε κομμάτια πλαστικού ξαπλωμένα.
• Διαβάστε τις προειδοποιήσεις πριν δώσετε στα παιδιά πρόσβαση στα παιχνίδια και κρατήστε
όλες τις ετικέτες για αναφορά.

2.2 Εξοπλισμός για υπαίθριο παιχνίδι στο σπίτι
Τι να προσέξετε;
• Διαβάζετε πάντα την επισήμανση και τις προειδοποιήσεις. Δίνεται συχνά καθοδήγηση σχετικά
με το ποια ηλικία μπορούν τα παιδιά να παίξουν με ασφάλεια με ένα παιχνίδι.
• Το φυσικό καουτσούκ μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, οπότε προσέξτε
τυχόν προειδοποιήσεις από λάτεξ.
• Όταν αγοράζετε διαδικτυακά, βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμες όλες οι σωστές πληροφορίες,
ώστε να μπορείτε να τις ελέγξετε πριν από την αγορά.
Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τους κινδύνους;
• Εποπτεύετε τα παιδιά ανά πάσα στιγμή! Ένας ενήλικας πρέπει να είναι παρών κάθε φορά που τα
παιδιά παίζουν.
• Χρησιμοποιήστε αντλίες αέρα για να φουσκώσετε μπαλόνια. Μην δώσετε κακό παράδειγμα
βάζοντας μπαλόνια στο στόμα σας.
• Πετάξτε τη συσκευασία προσεκτικά. Μην αφήνετε κομμάτια πλαστικού ξαπλωμένα.
• Διαβάστε τις προειδοποιήσεις πριν δώσετε στα παιδιά πρόσβαση στα παιχνίδια και κρατήστε
όλες τις ετικέτες για αναφορά.

2.3 Φωλιές μωρών, κομοδίνα, υπνόσακοι
Τι πρέπει να προσέξετε κατά την αγορά και τη χρήση φωλιές μωρών, κομοδίνα και
υπνόσακοι;
• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις, τις σημάνσεις και τις οδηγίες.
• Ελέγξτε τα πρότυπα που ισχύουν για αυτά τα προϊόντα και πραγματοποιήστε τους δικούς σας
ελέγχους ασφαλείας. Για παράδειγμα, τα κορδόνια περίσφιξης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα
από 220 mm. Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα σας σε καλή χρήση!

•

Προσπαθήστε να αγοράσετε από εξειδικευμένα καταστήματα αν είναι δυνατόν, το προσωπικό
τους θα είναι καλύτερα τοποθετημένο για να σας βοηθήσει.

Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τους κινδύνους;
• Ακολουθήστε προσεκτικά τις καμπάνιες ανάκλησης. Εάν έχετε στην κατοχή σας ένα προϊόν που
ανακαλείται, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και ακολουθήστε τις οδηγίες
ειδοποίησης ανάκλησης.
• Δώστε προσοχή στην πλαστική συσκευασία και φυλάξτε την μακριά από παιδιά.
• Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης για τους δίπλα στρωτήρες
και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά στο κρεβάτι. Εάν ένα παιδί αφήνεται χωρίς
επίβλεψη, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά πτώσης είναι επάνω και ότι οι τροχοί είναι μπλοκαρισμένοι.
• Πάντα να επιβλέπετε τα παιδιά όταν βρίσκονται σε φωλιά μωρού και αποφύγετε να βάλετε
φωλιές στο κρεβάτι.
•

2.4 Καλώδια
Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε καλώδια;
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν συνοδεύεται από πληροφορίες ασφαλείας, θα πρέπει πάντα να
εμφανίζονται με σαφήνεια.
• Ελέγχετε πάντα τη συσκευασία και τις σημάνσεις σε ένα καλωδιακό προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχει
σχεδιαστεί για αυτό για το οποίο θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Θα το χρησιμοποιήσετε έξω ή
μέσα; Βεβαιωθείτε ότι αγοράσατε τον σωστό τύπο.
• Ελέγξτε προσεκτικά το ίδιο το προϊόν. Αγοράστε το μόνο εάν φαίνεται να είναι καλά
κατασκευασμένο. Εάν το εξωτερικό φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, είναι
πιθανό ότι αυτό ισχύει για το εσωτερικό.
• Το προϊόν συνοδεύεται από λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή; Οι
λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση ενός προϊόντος είναι πάντα καθησυχαστικές.
• Προσπαθήστε να αγοράσετε από εξειδικευμένα καταστήματα αν είναι δυνατόν, το προσωπικό
τους θα είναι καλύτερα τοποθετημένο για να σας βοηθήσει.
Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τους κινδύνους;
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ικανό να χειριστεί την ισχύ του ηλεκτρικού ρεύματος που το
τροφοδοτείτε. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει τήξη των γύρω πλαστικών, εκθέτοντας
πιθανώς ζωντανά μέρη.
• Αυτά τα προϊόντα δεν είναι παιχνίδια, φροντίστε τα παιδιά να απέχουν από αυτά.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες ανά πάσα στιγμή. Η σωστή χρήση αυτών των προϊόντων είναι
απαραίτητη.

2.5 Μικρές συσκευές θέρμανσης κουζίνας
Τι πρέπει να προσέξετε όταν αγοράζετε και χρησιμοποιείτε μικρές συσκευές θέρμανσης κουζίνας:

•
•

•
•

Ελέγξτε τη συσκευασία για τυχόν σημάδια ασφαλείας και προειδοποιητικά σήματα και δώστε
μεγάλη προσοχή σε αυτά. Οι πληροφορίες ασφαλείας πρέπει να εμφανίζονται με σαφήνεια στο
προϊόν.
Εάν ένα προϊόν φαίνεται κατεστραμμένο εξωτερικά, είναι πιθανό να είναι το ίδιο εσωτερικά. Και
ό, τι δεν βλέπεις, δεν μπορείς να το φυλάξεις.
Ελέγξτε εάν το προϊόν περιλαμβάνει πληροφορίες για τον κατασκευαστή, είναι σημαντικό να
έχετε τα στοιχεία τους εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα.
Προσπαθήστε να αγοράσετε από εξειδικευμένα καταστήματα αν είναι δυνατόν, το προσωπικό
τους θα είναι καλύτερα τοποθετημένο για να σας βοηθήσει.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψετε ένα ατύχημα που συμβαίνει χάρη σε ένα προϊόν που
δεν πληροί τις απαιτήσεις;
• Ακολουθήστε τις οδηγίες! Πάντα να βεβαιώνεστε ότι τα καταλαβαίνετε, να τα ακολουθείτε
σωστά και να χρησιμοποιείτε συσκευές μόνο για τους προορισμούς τους.
• Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά και μακριά από εύφλεκτα υλικά, όπως
κουρτίνες.
• Να γνωρίζετε τους κινδύνους και για τα μεγαλύτερα παιδιά - λατρεύουν να βοηθούν στην
κουζίνα, αλλά αυτές οι συσκευές μπορεί να ζεσταθούν!

2.6 Επικίνδυνα μέταλλα στα κοσμήματα
Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε κοσμήματα;
• Ένα στα τρία από τα προϊόντα που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας
περιείχε ή απελευθέρωσε υπερβολικές ποσότητες επικίνδυνων μετάλλων, οπότε να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγοράζετε κοσμήματα.
• Σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού REACH ((ΕΚ) 1907/2006), οι ερωτήσεις των
καταναλωτών σχετικά με την παρουσία μιας ουσίας που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στα
κοσμήματα πρέπει να απαντηθούν εντός 45 ημερών. Χρησιμοποιήστε το δικαίωμά σας να
γνωρίζετε και ελέγξτε ξανά τι αγοράζετε.
Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τους κινδύνους;
• Παρακολουθήστε τα παιδιά. Ο μόλυβδος έχει γλυκιά γεύση, έτσι μπορεί να τους ενθαρρύνει να
βάλουν κοσμήματα στο στόμα τους. Εάν ένα παιδί καταπιεί ένα κόσμημα ζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια.
• Σταματήστε να φοράτε κοσμήματα εάν προκαλεί αλλεργική αντίδραση. Εάν εμφανίσετε
αλλεργικά συμπτώματα, σταματήστε να φοράτε τα κοσμήματα αμέσως και ζητήστε ιατρική
συμβουλή.
• Μην φοράτε κοσμήματα ενώ κοιμάστε. Τα κοσμήματα που απελευθερώνουν υπερβολικό νικέλιο
και έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να αυξήσουν τους κινδύνους για την
υγεία των καταναλωτών. Μικρότερα κοσμήματα μπορούν να καταποθούν κατά λάθος ενώ
κοιμάστε.

2.7 Καθίσματα αυτοκινήτου
Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου;
• Ελέγχετε πάντα τη συσκευασία και τις ενδείξεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες
και τις ενδείξεις του προϊόντος και ότι οι πληροφορίες ασφαλείας εμφανίζονται με σαφήνεια.
• Εξοικειωθείτε με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας. Τα καθίσματα τύπου R129 πρέπει να
πληρούν αυστηρότερες απαιτήσεις από τα καθίσματα τύπου R44. Αυτό μπορεί να είναι
σημαντικό να ληφθεί υπόψη κατά την αγορά.
• Προσπαθήστε να αγοράσετε από εξειδικευμένα καταστήματα αν είναι δυνατόν, το προσωπικό
τους θα είναι καλύτερα τοποθετημένο για να σας βοηθήσει.
Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τους κινδύνους;
• Ακολουθήστε τις οδηγίες ανά πάσα στιγμή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς ή οι φροντιστές
να δίνουν μεγάλη προσοχή στις οδηγίες τοποθέτησης και να τις ακολουθούν προσεκτικά. Εάν οι
οδηγίες δεν είναι σαφείς, είναι καλύτερο να επιστρέψετε στον κατασκευαστή, στον εισαγωγέα ή
στο εξειδικευμένο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι το κάθισμα είναι σωστά τοποθετημένο και ότι τα παιδιά εκπαιδεύονται σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει το σωστό μέγεθος τόσο για το παιδί όσο και για το όχημα στο
οποίο θα τοποθετηθεί.
• Μεταφέρετε τα παιδιά σας σε όψη προς τα πίσω για όσο το δυνατόν περισσότερο, μέχρι να
φτάσουν στο μεγαλύτερο βάρος ή ύψος που επιτρέπεται από τις οδηγίες. Το ταξίδι σε αυτή τη
θέση μπορεί να είναι ασφαλέστερο για τα μικρότερα παιδιά, καθώς το κάθισμα απορροφά
περισσότερη ενέργεια από την πρόσκρουση και προστατεύει το κεφάλι, το λαιμό και τη
σπονδυλική στήλη.

