ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

07 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 14 (03/04/2017 – 09/04/2017)
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 03/04/2017 (GRAS-RAPEX – Report 14) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 38 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 38 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:





Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Εννέα (9) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 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 17, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιχνίδι καροτσάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
NO.53007A, με γραμμοκώδικα 7460801001805
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων, πρόκλησης
εκδορών ή αμυχών και γενικότερα τραυματισμού
του παιδιού.
2

Παιδικό πάρκο, μάρκας AMAL II - BABIES 'R' US,
μοντέλο HUGO 1413699 - Toys R Us SKN709110,
κωδικό
11526016,
με
γραμμοκώδικα
5907751413699 και με χώρα κατασκευής την
Πολωνία.
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού του
παιδιού λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με το
σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

3

Παιχνίδι φωτεινή πηγή Led που φοριέται στο
δάκτυλο, μάρκας Funtime, μοντέλο EG7855, με
γραμμοκώδικα 35594000457 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού ή/και χημικών εγκαυμάτων
από πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών
που αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση
εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο
κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των
μπαταριών.

4

Σκάλα αλουμινίου, μάρκας CM, με γραμμοκώδικα
8424906918078 και με χώρα κατασκευής την
Πορτογαλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
χρήστη λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με το
σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

5

Ξύλινο παιχνίδι, μάρκας Hema, μοντέλο
15.18.2028, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Παιχνίδι αυτοκινητάκι, μάρκας WINNER TOYS,
μοντέλο No.3999, με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

7

Μουσικό παιχνίδι, μάρκας ABABABY, μοντέλο
8806-6, με γραμμοκώδικα 3050202687032 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

8

Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας Sick
Science, μοντέλο XAT-6130, με γραμμοκώδικα
81326801396 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο υγρό.

9

Ξύλινο
παιχνίδι,
σε
συσκευασία
που
περιλαμβάνει δύο παιδικά DVD, μάρκας
CinéJeux, με γραμμοκώδικα 3760262280066 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.

10 Διακοσμητική πετσέτα που προσομοιάζει με
καφέ, μάρκας MAKRO/PROhome, μοντέλο
GF23186/69669,
με
γραμμοκώδικα
8581390696698 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής .
Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να εκληφθούν
σαν τρόφιμα από παιδιά και ως εκ τούτου να τα
βάλουν στο στόμα, να τα γλύψουν ή να τα
καταπιούν.

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

Φωτογραφία

11 Παιχνίδι πιάνο, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
No.3716/
CJ-0686100,
με
γραμμοκώδικα
2000006861009 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.
12 Παιχνίδι κούκλα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
303D, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

13 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας Ash, με άγνωστη
χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του
ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να
εκληφθούν σαν παιχνίδια.

14 Βρεφικό φόρεμα, μάρκας HANNY, μοντέλο 002,
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το ένδυμα.

15 Βρεφικό φόρεμα, μάρκας Mộ me fashion,
μοντέλο 900781, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το ένδυμα.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

16 Συρόμενο παιχνίδι σε πουλί, μάρκας Dromader,
με γραμμοκώδικα 6900368667966 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.

17 Παιχνίδι που περιλαμβάνει σφυρίχτρα και κάρτες
διαιτητή, μάρκας TIGER, κωδικό 84381, με
γραμμοκώδικα 0200017018450 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

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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