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Θέμα: Ανάκληση προϊόντων συμπιεσμένης πετσέτας σε μορφή καραμέλας με την επωνυμία
"magic tissue", "mini tissue", "coin tissue" και "compressed tissue"

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο πλαίσιο των δράσεων και αρμοδιοτήτων της για
την προστασία του καταναλωτή και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης μικρών παιδιών και
ευάλωτων ομάδων σε προϊόντα που ενδεχομένως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα
για την υγεία τους, συμμετέχει στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς
του Οργανισμού PROSAFE, σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων που εμφανίζονται με
μορφή που παραπέμπει σε τρόφιμο και ενδέχεται να είναι ελκυστικά.

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην αγορά μέσω του εν λόγω προγράμματος,
εντοπίστηκαν προϊόντα συμπιεσμένης πετσέτας που ομοιάζουν με καραμέλα τόσο σε
ατομική ή σε συσκευασία πολλών τεμαχίων, διαμέτρου περίπου 2.0cm (το οποίο χωράει
στον κύλινδρο προσημείωσης φάρυγγα διαμέτρου μικρότερης των 3.2cm), με την επωνυμία
«magic tissue», «mini tissue», «coin tissue» ή «compressed tissue».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τη ΓΓΚ κρίνουν ότι το εν λόγω προϊόν, παρότι δεν είναι τρόφιμο,
έχει σχήμα, χρώμα, όψη, όγκο ή μέγεθος τέτοιου είδους ώστε ενδέχεται ευλόγως οι
καταναλωτές, και ιδίως τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, να το
εκλάβουν ως τρόφιμο και ως εκ τούτου να το βάλουν στο στόμα ή να το καταπιούν, γεγονός
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που ενδεχομένως συνεπάγεται κινδύνους, όπως πνιγμός και ασφυξία. Το εν λόγω προϊόν
διογκώνεται μόλις απορροφήσει υγρασία σχεδόν στο 60% του αρχικού του μεγέθους, ενώ,
σύμφωνα με την παραγρ. 4.6 του Προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 71.01:2006 «Ασφάλεια παιχνιδιών Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες», ένα παιχνίδι ή συστατικό μέρος αυτού το οποίο
αποτελείται από υλικό που διογκώνεται και το οποίο χωράει στον κύλινδρο προσομοίωσης
με φάρυγγα δεν πρέπει να αυξάνεται πάνω από 50% σε οποιαδήποτε διάστασή του.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και οι εμπειρογνώμονες της επιτροπής για το εν
λόγω πρόγραμμα επιβεβαίωσαν τη δυνητική επικινδυνότητα του εν λόγω προϊόντος για τα
παιδιά και συνέστησαν την άμεση απομάκρυνσή του από την αγορά.

Μετά από σχετική ειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή οι εταιρείες
εισαγωγής δήλωσαν ότι έπαυσαν την εισαγωγή και τη διακίνηση του εν λόγω προϊόντος.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καλεί τους διανομείς (χονδρέμπορους, λιανέμπορους)
των εν λόγω προϊόντων να αποσύρουν άμεσα από τα σημεία πώλησης και να επιστρέψουν
τα τυχόν αποθέματα που έχουν στη διάθεσή τους στους προμηθευτές τους.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με εγκύκλιό της προς τις Υπηρεσίες Εποπτείας της
Αγοράς των Περιφερειακών Ενοτήτων ζητά να ελεγχθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας
απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συστήνει στους καταναλωτές εάν έχουν στη διάθεσή
τους το εν λόγω προϊόν να μην το αφήνουν στη χρήση παιδιών κάτω των 14 ετών και
άλλων ευάλωτων ομάδων.
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