ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

15 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 37 (11/09/2017 – 17/09/2017)
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 11/09/2017 (GRAS-RAPEX – Report 37) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 41 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 41 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:





Δεκαοκτώ (18) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Εννέα (9) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Οκτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

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 18, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.
Σημειώνεται ότι οκτώ (8) από τα δεκαοκτώ (18) 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.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιχνίδι Fidget Spinner, μάρκας Fidget Factory,
μοντέλο
370658,
με
γραμμοκώδικα
6438168099620 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
μικρών μπαταριών που αποσπώνται χωρίς την
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του
θαλάμου των μπαταριών.
2

Πιπίλες, μάρκας Camera, μοντέλο 46535, με χώρα
κατασκευής την Ταϊβάν.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής με
αποτέλεσμα να σπάνε και να απελευθερώνουν
μικρά κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν
εύκολα από μικρά παιδιά.

3

Πιπίλες, μάρκας Cangaro, μοντέλο Heart, P1169,
κωδικό
N1519CK2121, με
γραμμοκώδικα
3800146259907 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής με
αποτέλεσμα να σπάνε και να απελευθερώνουν
μικρά κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν
εύκολα από μικρά παιδιά.

4

Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας Babymoov,
μοντέλα A106606/ F-63051, 2215-089A/A106607,
A106608 και A106609, με γραμμοκώδικα
3661276016200 και με χώρα κατασκευής την
Γαλλία.
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των
μικρών κομματιών που αποσπούνται από το
προϊόν.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας THERMOBABY,
μοντέλο No 2180134, με γραμμοκώδικες
3023190801445,
3023190801346
και
3023190801469 και με χώρα κατασκευής την
Γαλλία.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού λόγω ελλειπών οδηγιών για
ασφαλή χρήση της πιπίλας.
6

Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας FARLIN,
μοντέλο
BF134
A,
με
γραμμοκώδικα
4710962431342 και με χώρα κατασκευής την
Ταϊβάν.
Κίνδυνος στραγγαλισμού και πνιγμού του
παιδιού λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με το
σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

7

Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας Mycey, με
γραμμοκώδικα 8698694120696 και με χώρα
κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος στραγγαλισμού και πνιγμού του
παιδιού λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με το
σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

8

Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας Minene,
μοντέλα No: 1606, 1602,1603,1604,1605,1607 και
1608, με γραμμοκώδικα 7297476043669 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού και πνιγμού του
παιδιού λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με το
σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

9

Παιχνίδι τρακτέρ, μάρκας Fast Lane / Hit-Chin,
μοντέλο
no.
927,
με
γραμμοκώδικα
5907616680853 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

10 Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας Tommee
Tippee, μοντέλο 4336371, κωδικό 33615JC, με
γραμμοκώδικα 5010415333636 και με χώρα
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο.
Κίνδυνος στραγγαλισμού και πνιγμού του
παιδιού λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με το
σχετικό πρότυπο ασφάλειας.
11 Παιδικό κοριτσίστικο μαγιό, μάρκας Vacanze
Italiane, μοντέλο VP7-003, με γραμμοκώδικα
8030524219499 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του
ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρία C & C Londou Bros Ltd
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
12 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Piazza Italia Girl Beach
Wear, μοντέλο 92723 Verde/FS632CSP17BA, με
γραμμοκώδικα 2092723004050 και με χώρα
κατασκευής την Ιταλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του
ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρία PAN RETAIL STORES
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των
παιδιών.
13 Μουσικό παιχνίδι με ζωάκια, μάρκας CY, μοντέλο
CY6039B, με γραμμοκώδικα 8675411120061 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
παιχνίδι.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρία P.A.S. Toys Ltd και
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

14 Παιχνίδι δεξιοτήτων, μάρκας BEST OF BEST,
μοντέλο 5288, με γραμμοκώδικα 8675408120678
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
παιχνίδι.
Κίνδυνος ενσφήνωσης του παιχνιδιού στο λαιμό
του παιδιού λόγω του σχήματος και του μεγέθους
του.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρία P.A.S. Toys Ltd και
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
15 Μουσικό παιχνίδι, μάρκας KANG XIN TOYS,
μοντέλο 168B, με γραμμοκώδικα 7100201111796
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
παιχνίδι.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρία P.A.S. Toys Ltd και
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
16 Παιχνίδι κιθάρα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
Q716, με γραμμοκώδικα 8675413032942 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
παιχνίδι.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρία P.A.S. Toys Ltd και
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

17 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας HTI, μοντέλο
1370254, κωδικό No:15W2, με γραμμοκώδικα
5050837025412 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρία M&S KING OF TOYS
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των
παιδιών.
18 Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας badabulle,
μοντέλο B011402, κωδικό No.:0000227306/0631,
με γραμμοκώδικα 3661787097262 και με χώρα
κατασκευής τη Γαλλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
αιχμηρών ακμών στην καδένα.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία DEZOR GEE II
ENTERPRISES LTD και έχει αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.

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
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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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