ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

31 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 13 (27/03/2017 – 02/04/2017)
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την
εβδομάδα που αρχίζει στις 27/03/2017 (GRAS-RAPEX – Report 13) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 51 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα
προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα
της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.
Τα 51 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:








Δεκαέξι (16) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Δεκατρία (13) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με ένα (1) να έχει
γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.
Ένα (1) στο Τμήμα Μεταλλείων.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τα δεκαέξι (16) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 5),
έχουν εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν
προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα
Gras-Rapex.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας ARTPRO, μοντέλο
08-219-N6, με γραμμοκώδικα 6936065483714 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του
λαιμού.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στο κατάστημα JUMBO TRADING
LIMITED και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
2

Αεροβόλο πιστόλι που ρίχνει μικρά σφαιρίδια με
φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας GAN YUAN,
μοντέλο 777, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή λέιζερ
και παραπλανητικής χρήσης σήμανσης CE με
πιθανότητα να εκληφθεί ως παιχνίδι.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στο κατάστημα FITOS SOUVENIR
SHOP και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

3

Παιδικό φόρεμα, μάρκας Serafino, μοντέλο SE 154091, με χώρα κατασκευής την Ελλάδα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή της μέσης και στα
μανίκια του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στο κατάστημα RINA CENTER και
έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

4

Αεροβόλο όπλο που ρίχνει μικρά σφαιρίδια με
φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας SKYMA, μοντέλο
SM.0905A, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή λέιζερ
και παραπλανητικής χρήσης σήμανσης CE με
πιθανότητα να εκληφθεί ως παιχνίδι.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στο κατάστημα FITOS SOUVENIR
SHOP και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

5

Αεροβόλο πιστόλι που ρίχνει μικρά σφαιρίδια με
φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας HUANGHE - H H,
μοντέλο NO.FY609B, με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή λέιζερ
και παραπλανητικής χρήσης σήμανσης CE με
πιθανότητα να εκληφθεί ως παιχνίδι.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στο κατάστημα FITOS SOUVENIR
SHOP και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

6

Γενειάδα αμφίεσης, μάρκας WIDMANN, μοντέλο
COM 1353 NG, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος
εγκαυμάτων
λόγω
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

7

υψηλής

Παιχνίδι σετ κουζίνας, μάρκας ATOSA, μοντέλο
6069-1, ref. MA4536, κωδικό 14671, με
γραμμοκώδικα 8422259146711 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από τα
παιχνίδια.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

8

Παιχνίδι σκυλάκι, μάρκας OU Xiang, μοντέλο ref.
270, με γραμμοκώδικα 8498565552805 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
ματιών και της μύτης που αποσπώνται εύκολα
από το σκυλάκι.

9

Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο Ref. no. 2120073738, Ref. no. A052-71
,NO:052, με γραμμοκώδικα 5900851737382 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη.

10 Παιχνίδι κούκλα με αξεσουάρ, μάρκας A.I.&E.,
μοντέλο no. 98172, κωδικό 2017065, με
γραμμοκώδικα 8711252981727 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.
11 Μαγνητικό παιχνίδι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
1701857, κωδικό
84690, με γραμμοκώδικα
0200017018573 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, λοίμωξης ή
απόφραξης του εντέρου σε περίπτωση
κατάποσης περισσοτέρων του ενός μαγνήτη ή
ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού αντικειμένου
που είναι δυνατόν να έλξη το ένα το άλλο.
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Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

12 Παιχνίδι ψαρέματος, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
ref.: 1214, κωδικό 7894/2016, με γραμμοκώδικα
26078946 και με χώρα κατασκευής την Γερμανία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι .

13 Συρόμενο παιχνίδι, μάρκας Small Foot Company
(LEGLER), μοντέλο art.6449, με γραμμοκώδικα
4020972064493 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το μήκος είναι
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
14 Ξύλινο παιχνίδι, μάρκας Janod, μοντέλο JO8571,
κωδικό 6652/JO8571/062015, με γραμμοκώδικα
3700217385712 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι .
15 Παιχνίδι σετ μαράκες, μάρκας Nowa Szkota,
μοντέλο PG1725, με κωδικό 191442 και με χώρα
κατασκευής την Πολωνία.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της λαβής
της μαράκας που μπορεί να σφηνωθεί στο
λάρυγγα του παιδιού.
16 Φωτεινή πηγή λέιζερ, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
No Violet 5 mW, με χώρα κατασκευής την
Ολλανδία.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή
λέιζερ.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου
και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των
παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της
αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια
προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή
καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή
τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να
επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα
τηλέφωνα:
 Γραμμή Καταναλωτή 1429
 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925
 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160
Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του
συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η
διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους
από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους
στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να
τα καταστήσει ασφαλή.
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