ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

18 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 15 (10/04/2017 – 16/04/2017)
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 10/04/2017 (GRAS-RAPEX – Report 15) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 52 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 52 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Είκοσι τέσσερα (24) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δεκατρία (13) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιδικό φούτερ, μάρκας Imperfect Girls, με
γραμμοκώδικα 830035024476 και με χώρα
κατασκευής την Ιταλία.

Φωτογραφία

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή της κουκούλας του
ενδύματος.
2

Παιδικό φούτερ, μάρκας Mascalzone latino kids,
με γραμμοκώδικα 8300466000623 και με
άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή της κουκούλας του
ενδύματος.

3

Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας Too Bee
Too, μοντέλο TF13008, με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος.

4

Βρεφικό φόρεμα, μάρκας Cocote, μοντέλο Ref
02-21025, με γραμμοκώδικα 8401000155554
και με χώρα κατασκευής το Μαρόκο.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το ένδυμα.

5

Βρεφικό ολόσωμο, μάρκας bebessi, μοντέλο
2141, με γραμμοκώδικα 8699108421415 και με
χώρα κατασκευής την Τουρκιά.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το ένδυμα.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Βρεφικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας ARINO,
μοντέλο
14005,
με
γραμμοκώδικα
2009111140054 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το ένδυμα.
7

Ξύλινο παιχνίδι, μάρκας A.I.&E.., μοντέλο no.
49305, κωδικό 2024139, με γραμμοκώδικα
8711252493053 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.

8

Παιχνίδι όπλο που παράγει ήχους, μάρκας
Dongshengfeng,
μοντέλο
A558-1,
με
γραμμοκώδικα 8686860032508 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

9

Παιχνίδι όπλο που παράγει ήχους, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο 5505, με κωδικό A988-I-J-0096002 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

10 Πλεκτή ζακέτα, μάρκας BABYLUNA, με άγνωστη
χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού και του
στήθους του ενδύματος.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

11 Βρεφικό μπολερό, μάρκας Ermanno Scervino
Junior, με χώρα κατασκευής την Ιταλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού και του
στήθους του ενδύματος.

12 Παιχνίδι όπλο που παράγει ήχους, μάρκας Feng
Fa Toys, μοντέλο AK47-1, με γραμμοκώδικα
8686860032454 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.
13 Πλαστικό παιχνίδι εξωτερικού χώρου σε μορφή
ελέφαντα, μάρκας TOFFOLI giochi, μοντέλο
ELEPHAN, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή παγίδευση
του κεφαλιού του παιδιού μεταξύ της
προβοσκίδας και του κεφαλιού του ελέφαντα
και εγκλωβισμού των δαχτύλων στα ανοίγματα
του ελατήριου του παιχνιδιού.
14 Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας Saica, μοντέλο
9164, με γραμμοκώδικα 8421440091649 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών πλαστικών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από τους τροχούς του καροτσιού.

15 Καρέκλα, μάρκας FANNY, μοντέλο art. 42168001, με γραμμοκώδικα 5705525008252 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ελαττωματικής
κατασκευής της καρέκλας.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

16 Παιχνίδι σε μορφή κιθάρας, μάρκας Xin Anda /
Happy Star, μοντέλο Art. No. MPA01296,
MP32591T,
HK-953,
με
γραμμοκώδικα
5900368325911 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιού στο παιχνίδι που σχηματίζει θηλιά
της οποίας η περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από
το επιτρεπόμενο όριο.

17 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας Matteo, μοντέλο
H15, SY-59 3D Label Birds, Art No.162004, με
γραμμοκώδικα 5999071005715 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του
ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να
εκληφθούν σαν παιχνίδια.
18 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας SKRZAT, ELLA 110,
μοντέλο SONOMA BIALY, με χώρα κατασκευής
την Πολωνία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών ελατηρίων που είναι εύκολα
προσβάσιμα και
αποσπώνται από το
κρεβατάκι.

19 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας BOBAS, OLA,
μοντέλο teak, με χώρα κατασκευής την Πολωνία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών ελατηρίων που είναι εύκολα
προσβάσιμα και
αποσπώνται από το
κρεβατάκι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

20 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας GOODMARK,
μοντέλο
Ref.
1401700-96/360317,
με
γραμμοκώδικα 5414635055413 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του
ενδύματος.

21 Περούκα αμφίεσης, μάρκας TIGER, μοντέλο ref.
1202508,
81600,
με
γραμμοκώδικα
0200012025088 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι η
συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του
επιτρεπόμενο ορίου.

22 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο NO.653, και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα
βέλη.
23 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, μάρκας Abababy,
POLICE ACTION, μοντέλο NO. 444-35, με
γραμμοκώδικα 2040201444355 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα
βέλη.

24 Παιχνίδι ελικοπτεράκι, μάρκας Casa Hiralal,
μοντέλο
668-13,
με
γραμμοκώδικα
8498565552836 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
αιχμηρών άκμων στο παιχνίδι.
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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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