ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

1 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 35 (28/08/2017 – 03/09/2017)
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 28/08/2017 (GRAS-RAPEX – Report 35) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 40 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 40 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Δεκαεννέα (19) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δεκατρία (13) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Πέντε (5) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 19, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.
Σημειώνεται ότι δύο (2) από τα δεκαεννέα (19) προϊόντα, 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.

ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy
/ConsumerGovCy

@ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429

Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Ξύλινο παιχνίδι, μάρκας Selecta toy, μοντέλο
001558, με γραμμοκώδικα 4003332015588 και με
χώρα κατασκευής τη Γερμανία.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι.
2

Παιχνίδι, μάρκας Selecta toy, μοντέλο No 1344,
με γραμμοκώδικα 4003332013447 και με χώρα
κατασκευής τη Γερμανία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι.

3

Φορητός φορτιστής (powerbank), μάρκας New
look, μοντέλο Nw Look 2800 mAh, με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς από πιθανή υπερθέρμανση
της συσκευής.

4

Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας TRUDI, μοντέλο
EC 125,710521325, 241216, κωδικό PEC 1410, με
γραμμοκώδικα 800652928076 και με χώρα
κατασκευής την Ιταλία.
Κίνδυνος στραγγαλισμού και πνιγμού του
παιδιού λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με το
σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

5

Παιδικό φούτερ, άγνωστης μάρκας, με άγνωστη
χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του
ενδύματος.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας Cheer, μοντέλο
TR-931-RED, με γραμμοκώδικα 0298401000037
και με χώρα κατασκευής την Ταϊβάν.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των
μικρών κομματιών που αποσπούνται από το
προϊόν.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρία Jumbo Trading Ltd και
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
7

Παιδικό σετ ρούχων, άγνωστης μάρκας, με
άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του
ενδύματος.

8

Παιδικό φούτερ, μάρκας GLO STORY, μοντέλο
BRO-9504, με γραμμοκώδικα 5999032795044 και
με χώρα κατασκευής την Ουγγαρία.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του
ενδύματος.

9

Παιδική κοριτσίστικη μπλούζα, μάρκας PERI
MASALI, μοντέλο 05838, με γραμμοκώδικα
8697690058385 και με χώρα κατασκευής την
Τουρκιά.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται από
το ένδυμα.

10 Παιδικό φούτερ, μάρκας Six Bunnies, μοντέλα
True Till Death, Rock'n'Roll και Respect, με χώρα
κατασκευής την Ταϊλάνδη.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του
ενδύματος.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

11 Παιχνίδι κινητό τηλέφωνο, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο NO.668, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

12 Παιδικό φόρεμα, μάρκας Bulsen, μοντέλο 326, με
γραμμοκώδικα 8680445163267 και με χώρα
κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται από
το ένδυμα.
13 Παιχνίδι αεροπλανάκι, μάρκας XIN TAI, μοντέλο
NGHD786965 , No.8608, με γραμμοκώδικα
6991207869658 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι.
14 Παιχνίδι ξύλινο πάζλ σε σχήμα μήλου, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο NO: ST-097/130094, με
γραμμοκώδικα 6901301300940 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι.
15 Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Best all, μοντέλο
NO:904438, με γραμμοκώδικα 8581939044386
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

16 Παιχνίδι σε μορφή δεινόσαυρου, μάρκας Zhong
Ting / Hipo, μοντέλο HHC02/1285N, κωδικό No.
CN-7892, με γραμμοκώδικα 5907700685818 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, με
αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και να
απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία δύναται
να καταποθούν από μικρά παιδιά.
17 Παιδικό φόρεμα, μάρκας Picola, μοντέλο 5168, 912-18-24 AY, με γραμμοκώδικα 8698636051682
και με χώρα κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται από
το ένδυμα.
18 Παιχνίδι ξύλινο πάζλ, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
NO:40969
/026,
με
γραμμοκώδικα
7521890409696 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι.
19 Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας bebedue,
μοντέλο 80308, κωδικό 0055 1873 0512, με
γραμμοκώδικα 8430058803087 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των
μικρών κομματιών που αποσπούνται από το
προϊόν.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρία A. G. ZORPAS MIKY
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των
παιδιών.
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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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