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Δελτίο Τφπου 
Υπηρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών και Οργανιςμοφ PROSAFE 

 
 

ΥΕΕΒΤ: 8.13.6.13.10                                                                                                                          15 Μαρτίου 2016 

 
Κοινή Δράςη 2013 για θζματα αςφάλειασ προϊόντων 

 
 

Ο οργανιςμόσ PROSAFE ςτισ 26 Ιανουαρίου διοργάνωςε θμερίδα για τθν παρουςίαςθ των 
αποτελεςμάτων τθσ Κοινισ Δράςθσ 2013 (Joint Action 2013). Στα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ, το 
οποίο υποςτθρίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 25 αρχζσ από 21 Ευρωπαϊκζσ χώρεσ αναλαμβάνουν 
δράςεισ κατά των μθ αςφαλών προϊόντων, με απώτερο ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των 
Ευρωπαίων καταναλωτών. 
 
Κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων ετϊν (2014-2015), οι Ευρωπαϊκζσ αρχζσ που είναι αρμόδιεσ για τθν 
αςφάλεια των προϊόντων, ςυνεργάςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ Κοινισ Δράςθσ 2013 για τον εντοπιςμό και τθν 
επίλυςθ ηθτθμάτων ςε ςχζςθ με μθ αςφαλι προϊόντα που διατίκενται ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά. Η Δράςθ 
παρείχε μια πολφτιμθ πλατφόρμα για τουσ υπεφκυνουσ εποπτείασ τθσ αγοράσ των αρχϊν που ςυμμετείχαν, 
για να ςυνεργαςτοφν ςε κζματα αςφάλειασ προϊόντων ςε όλθ τθν ΕΕ. 
 
Τα βαςικά αποτελζςματα από τθν Κοινι Δράςθ είναι τα ακόλουκα: 

 

 Παιδικά κρεβάτια και παρκοκρζβατα 
Διενεργικθκαν περίπου 150 επικεωριςεισ / ζλεγχοι ςτθν ενιαία αγορά και λιφκθκαν 50 δείγματα 
για περαιτζρω εξζταςθ και δοκιμι. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα, 70% των δειγμάτων που 
ελζγχκθκαν δεν ςυμμορφϊνονταν με τισ μθχανικζσ προδιαγραφζσ του ςχετικοφ προτφπου 
αςφάλειασ. Σε 22 περιπτϊςεισ, θ αρχι εποπτείασ ανάγκαςε τουσ προμθκευτζσ να ςταματιςουν τισ 
πωλιςεισ και να ανακαλζςουν τα προϊόντα από τθν αγορά. Σε άλλεσ 7 περιπτϊςεισ, ο οικονομικόσ 
φορζασ κλικθκε να τροποποιιςει το προϊόν, προκειμζνου αυτό να καταςτεί αςφαλζσ. 
 

 Χημικζσ ουςίεσ ςε (παιδικά) ενδφματα 
Πραγματοποιικθκαν ζλεγχοι ςε περιςςότερα από 300 ενδφματα. Οι ζλεγχοι επικεντρϊκθκαν 
κυρίωσ ςε είδθ ζνδυςθσ που ζρχονται ςε ςτενι επαφι με το δζρμα και μπορεί να φορεκοφν για 
παρατεταμζνο χρονικό διάςτθμα, όπωσ παιδικά νυχτικά/πυτηάμεσ, μαγιό, ακλθτικά ροφχα και 
παποφτςια καταςκευαςμζνα από χρωματιςτό πλαςτικό. ‘Ελεγχοι πραγματοποιικθκαν επίςθσ ςε 
ροφχα που φοριοφνται από ζγκυεσ γυναίκεσ. Κάκε ζνδυμα ελζγχκθκε για χθμικζσ ουςίεσ, και τα 
αποτελζςματα ζδειξαν ότι 33 δείγματα (11%) περιείχαν επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ που 
υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια. Τα κράτθ μζλθ ζχουν ιδθ προβεί ςε ενζργειεσ για απόςυρςθ 
των προϊόντων αυτϊν από τθν αγορά. 
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 Σκοφτερσ 
Οι ενζργειεσ επικεντρϊκθκαν ςτα παιχνίδια ςκοφτερ που χρθςιμοποιοφνται από μικρά παιδιά και ςτα 
ακλθτικά ςκοφτερ που χρθςιμοποιοφνται από μεγαλφτερα παιδιά και ενιλικεσ. Πραγματοποιικθκαν 
ζλεγχοι ςε 20 ακλθτικά ςκοφτερ και ςε 48 παιχνίδια ςκοφτερ με τα αποτελζςματα να προκαλοφν 
ζντονεσ ανθςυχίεσ, κακϊσ μόνο 2 ακλθτικά ςκοφτερ και 2 παιχνίδια ςκοφτερ ςυμμορφϊνονται με 
όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν προτφπων αςφάλειασ. Σε 30 περιπτϊςεισ οι διανομείσ ζχουν λάβει 
εκελοντικά μζτρα για περιοριςμό του κινδφνου, ενϊ ςε άλλεσ 8 περιπτϊςεισ ζχουν επιβλθκεί 
υποχρεωτικά μζτρα από τισ αρχζσ. Σε 5 περιπτϊςεισ, τα προϊόντα ζχουν ανακλθκεί από τθν 
ευρωπαϊκι αγορά. 
 

 Ανιχνευτζσ καπνοφ 
Η κατάςταςθ θ οποία επικρατεί ςτθν αγορά ςε ςχζςθ με τουσ χαμθλοφ κόςτουσ ανιχνευτζσ καπνοφ 
κρίνεται μθ ικανοποιθτικι. Οι καταναλωτζσ προμθκεφονται ςυνικωσ τα προϊόντα αυτά από 
καταςτιματα DIY με κόςτοσ μικρότερο από 10 ευρϊ και τα εγκακιςτοφν οι ίδιοι. Από τουσ 64 
ανιχνευτζσ καπνοφ που ζχουν επικεωρθκεί, οι 20 ελζγχκθκαν. Οι 7 απζτυχαν ςτθ δοκιμι και άλλοι 4 
είχαν λανκαςμζνθ ςιμανςθ. Τα κράτθ μζλθ που ςυμμετείχαν εξακολουκοφν να αςχολοφνται με 
τουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ ανιχνευτζσ καπνοφ, ενϊ πολλά κράτθ μζλθ ζχουν ξεκινιςει ι 
προγραμματίηουν να ξεκινιςουν ςχετικζσ εκςτρατείεσ. 
 

 Παιχνίδια 
Οι ενζργειεσ επικεντρϊκθκαν ςε παιχνίδια που προορίηονται για παιδιά θλικίασ κάτω των 36 μθνϊν, 
και ςτθ δράςθ αυτι ςυμμετείχαν 10 κράτθ μζλθ. Οι αρχζσ επιςκζφκθκαν περιςςότερουσ από 300 
οικονομικοφσ φορείσ (καταςκευαςτζσ, ειςαγωγείσ, χονδρζμπορουσ και λιανοπωλθτζσ) και ζλεγξαν 
περιςςότερα από 600 παιχνίδια. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι ςχεδόν τα μιςά παιχνίδια απζτυχαν ςε 
δοκιμζσ μθχανικϊν ιδιοτιτων και περίπου 7% των προϊόντων που ελζγχκθκαν για χθμικζσ ιδιότθτεσ 
απζτυχαν, κυρίωσ επειδι περιείχαν φκαλικοφσ εςτζρεσ. Οι οικονομικοί φορείσ ζλαβαν εκελοντικά 
μζτρα ςε 31 περιπτϊςεισ, ενϊ οι αρχζσ επζβαλαν υποχρεωτικά μζτρα ςε άλλεσ 79 περιπτϊςεισ. 
 

Η Κοινι Δράςθ 2013 οδιγθςε ςτθν υποβολι 128 κοινοποιιςεων ςτο ςφςτθμα RAPEX (Σφςτθμα Ταχείασ 
Ανταλλαγισ Επικινδφνων Προϊόντων). Οι καταναλωτζσ μποροφν να βρουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μζτρα 
που λαμβάνονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ1: 
 
Ο Νορβθγόσ επικεφαλισ τθσ Κοινισ Δράςθσ 2013, κ. Gunnar Wold, είναι περιφανοσ για τα αποτελζςματα, 
δθλϊνοντασ ότι ο οργανιςμόσ PROSAFE διεξάγει Κοινζσ Δράςεισ για αρκετά χρόνια και τα αποτελζςματα 
δείχνουν τθν αυξανόμενθ αξία τουσ όλα αυτά τα χρόνια. Επιπρόςκετα, είναι πολφ ικανοποιθμζνοσ, βλζποντασ 
τον υψθλό αρικμό των επικίνδυνων προϊόντων που ζχουν αποςφρει οι ςυμμετζχουςεσ αρχζσ από τθν αγορά, 
αναφζροντασ ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ζργο τουσ ζχει ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν προςταςία του 
ευρωπαίου καταναλωτι. 
  

                                              
1
 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications
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Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν, θ οποία ςυμμετείχε ςτο επιμζρουσ πρόγραμμα για 
τα παιχνίδια τθσ Κοινισ Δράςθσ 2013, δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτισ κοινζσ δράςεισ που οργανϊνει ο οργανιςμόσ 
PROSAFE. Αυτζσ αποτελοφν μια μοναδικι ευκαιρία ςυνεργαςίασ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ εποπτείασ τθσ αγοράσ 
από όλθ τθν Ευρϊπθ και θ Υπθρεςία επωφελείται από τθν αμοιβαία ανταλλαγι ιδεϊν και τθν εφαρμογι των 
καλφτερων πρακτικϊν εποπτείασ τθσ αγοράσ για αποτελεςματικότερο ζλεγχο τθσ αγοράσ και απόςυρςθ των 
επικίνδυνων προϊόντων. 
 
 

 
Ο οργανιςμόσ PROSAFE είναι μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ, ο οποίοσ ζχει αναλάβει τθν πρωτοβουλία να 
οργανώνει και να ςυντονίηει Κοινζσ Δράςεισ των αρχών εποπτείασ τθσ αγοράσ των Ευρωπαϊκών Κρατών, οι 
οποίεσ αςχολοφνται με τθν αςφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και τθν προςταςία τθσ αςφάλειασ και 
τθσ υγείασ του Ευρωπαίου καταναλωτι. Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών είναι 
ενεργό μζλοσ του οργανιςμοφ Prosafe από το 2009.  
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ τόςο για τθν Κοινι Δράςθ 2013 όςο και τισ άλλεσ κοινζσ δράςεισ που 
ςυντονίηονται από τον οργανιςμό PROSAFE, είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα www.prosafe.org. 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
- Τα πιο πάνω αποτελζςματα βαςίηονται ςε ενζργειεσ οι οποίεσ ζχουν πραγματοποιθκεί ςτισ αγορζσ των 
ςυμμετεχόντων κρατϊν μελϊν. Όπωσ ςε κάκε δραςτθριότθτα εποπτείασ τθσ αγοράσ, τα αποτελζςματα 
αντιπροςωπεφουν τισ ςτοχευμζνεσ προςπάκειεσ που αναλαμβάνουν οι αρχζσ για τον εντοπιςμό μθ 
αςφαλϊν προϊόντων.  
- Τα  δείγματα  ελζγχκθκαν  ςε  διαπιςτευμζνα  εργαςτιρια. Οι  δοκιμζσ  επικεντρϊκθκαν  ςτισ απαιτιςεισ 
αςφάλειασ που ζχουν τον μεγαλφτερο αντίκτυπο ςτθν αςφάλεια των καταναλωτϊν.  
- Τα αποτελζςματα δεν αποτελοφν ζγκυρθ ςτατιςτικι εικόνα τθσ κατάςταςθσ του ςυνόλου τθσ αγοράσ. 

 

 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 
Αυτό το ενθμερωτικό δελτίο PROSAFE προκφπτει από τθν Κοινι Δράςθ 2013  (JA 2013),  θ  οποία  
λαμβάνει  ςυγχρθματοδότθςθ  από  τθν  Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ  ςτο  πλαίςιο του «κοινοτικοφ προγράμματοσ 
δράςησ ςτον τομζα τησ πολιτικήσ για τουσ καταναλωτζσ (2007-2013)». To περιεχόμενο  αυτοφ  του  
Ενθμερωτικοφ  Δελτίου  αντιπροςωπεφει  τισ  απόψεισ  του  οργανιςμοφ PROSAFE και δεν  μπορεί  με  
κανζναν  τρόπο  να  κεωρθκεί  ότι  αντανακλά  τισ απόψεισ  του  Εκτελεςτικοφ  Οργανιςμοφ  για  τουσ  
Καταναλωτζσ,  τθν  Υγεία  και  τα  Τρόφιμα (CHAFEA) ι οποιουδιποτε άλλου οργανιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ.  

 
 

http://www.prosafe.org/

