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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ/ ΝΕΡΟΥ
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, επιθυμεί να φέρει σε γνώση των καταναλωτών τα
ακόλουθα σε σχέση με την ασφαλή χρήση των φουσκωτών και άλλων ειδών θαλάσσης –
νερού και ειδικότερα των προϊόντων που απευθύνονται σε παιδιά.
Α. Φουσκωτά Παιχνίδια Νερού:
Τα προϊόντα αυτά απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 14 ετών και πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε αβαθή νερά όπου το παιδί πατά και πάντοτε κάτω από τη συνεχή
επίβλεψη ενήλικα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα φουσκωτά παιχνίδια παρασύρονται
γρήγορα από το νερό. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα παιδικά κρεβατάκια
(μήκους μέχρι 1,2μ), οι παιδικές βαρκούλες (μήκους μέχρι 1,2μ), οι παιδικοί τροχοί και τα
φουσκωτά με προσιτές για τα παιδιά μορφές και σχήματα, πάνω στα οποία μπορούν να
καθίσουν / καβαλικέψουν. Όλα τα πιο πάνω προϊόντα θεωρούνται παιχνίδια και ως εκ
τούτου πρέπει απαραίτητα να φέρουν τη σήμανση CE.
B. Βοηθήματα κολύμβησης:
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα μπρατσάκια, τα σωσίβια (τζάκετ) για παιδιά, οι
σανίδες και οι φουσκωτοί τροχοί με δύο τρύπες για τα πόδια. Τα προϊόντα αυτά σε καμία
περίπτωση δεν προστατεύουν από πνιγμό και η χρήση τους πρέπει να γίνεται κάτω από
συνεχή επίβλεψη ενήλικα. Επιπρόσθετα πρέπει να διαβάζετε και να ακολουθείτε τις
οδηγίες και προειδοποιήσεις του κατασκευαστή, πριν από τη χρήση τους. Σημαντικό είναι
όπως τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ανάλογα με το βάρος των ατόμων όπως αυτό
ορίζεται από τον κατασκευαστή. Επίσης, τα βοηθήματα κολύμβησης δεν θεωρούνται σε
καμία περίπτωση παιχνίδια και γι’ αυτό το λόγο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν
μορφή ή σχήμα που να γίνονται προσιτά στα παιδιά ή να μοιάζουν με παιχνίδια. Τέλος, τα
μπρατσάκια και τα σωσίβια (τζάκετ) θεωρούνται μέσα ατομικής προστασίας και συνεπώς
πρέπει απαραίτητα να φέρουν τη σήμανση CE.
Γ. Φουσκωτές πισίνες:
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι φουσκωτές πισίνες για χρήση από παιδιά και
ενήλικες στο σπίτι, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, κυρίως για τα παιδία, αν δεν
χρησιμοποιούνται σωστά και με κατάλληλη επίβλεψη.
Για τη σωστή και ασφαλή χρήση της φουσκωτής πισίνας συστήνονται τα ακόλουθα:
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Να έχετε πάντοτε συνεχή οπτική επαφή κατά την επίβλεψη των παιδιών και να μην
αποσπάται για οποιοδήποτε λόγο η προσοχή σας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο φύγετε από την πισίνα, έστω και για μια στιγμή, πάρτε τα
παιδιά μαζί σας.
Τα μικρά παιδιά πρέπει να φορούν τα κατάλληλα σωσίβια, αν η πισίνα έχει μεγάλο
βάθος.
Μετά από κάθε χρήση προτρέπεστε να αδειάζετε την πισίνα και να την
ξεφουσκώνετε.
Εάν επιλέγετε να μην αδειάζετε την πισίνα, συστήνεται όπως χρησιμοποιείτε
κατάλληλο κάλυμμα. Προσοχή όμως, το κάλυμμα δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως
τον κίνδυνο αφού έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παιδιών που πνίγηκαν κατά την
προσπάθεια τους να το αφαιρέσουν και να κολυμπήσουν.
Δεν πρέπει να έχετε ηλεκτρικές συσκευές κοντά στην πισίνα.
Διδάξτε τα παιδιά σας τις βασικές αρχές ασφάλειας στο νερό.
Αποκτήστε γνώσεις πρώτων βοηθειών για να μπορείτε να τις εφαρμόσετε σε
περίπτωση ατυχήματος.

Πρέπει να αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα την ασφάλεια των παιδιών σας, ακόμη και όταν
αυτά πρόκειται να χρησιμοποιήσουν μια παιδική φουσκωτή πισίνα με μόλις μερικά
εκατοστά νερό. Να θυμάστε ότι ένα παιδί μπορεί να πνιγεί σε ελάχιστα λεπτά ακόμη και σε
νερό στάθμης 30 εκατοστών.
Δ. Είδη αναψυχής:
Η κατηγορία αυτή απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες ή και παιδιά μεγάλης ηλικίας. Η χρήση
τους πρέπει να γίνεται από άτομα τα οποία γνωρίζουν κολύμπι καθώς ανά πάσα στιγμή
μπορεί να παρασυρθούν σε βαθιά νερά ή να αναποδογυριστούν μετά από απότομη κίνηση.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κρεβατάκια (μεγαλύτερα από 1,2μ), τα
καθίσματα νερού, οι μεγάλοι τροχοί και οι βάρκες (μεγαλύτερες από 1,2μ και μικρότερες
από 2,5μ). Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά δεν προστατεύουν από πνιγμό και σε
περίπτωση χρήσης τους από παιδιά, αυτή πρέπει να γίνεται πάντα υπό την επιτήρηση
ενήλικα.

Η Υπηρεσία συστήνει όπως αποφεύγεται η χρήση όλων των πιο πάνω προϊόντων, όταν οι
καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Συγκεκριμένα, προτρέπονται οι καταναλωτές να
μην χρησιμοποιούν τα προϊόντα θαλάσσης όταν η θάλασσα είναι κυματώδης, όταν φυσούν
δυνατοί άνεμοι ή όταν τα ρεύματα κινούνται αντίθετα από την ακτή. Επισημαίνεται ότι
πρέπει να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες που δίνει ο
κατασκευαστής, ενώ τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση όταν
χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα.
Επικοινωνία με την Υπηρεσία
Για παράπονα, καταγγελίες και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα
πιο κάτω τηλέφωνα:
▪ Γραμμή Καταναλωτή 1429
▪ Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 228671377
▪ Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
▪ Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
▪ Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804611
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