ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

17 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 11 (13/03/2017 – 19/03/2017)
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 13/03/2017 (GRAS-RAPEX – Report 11) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 44 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 44 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Δεκαεννέα (19) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δεκατρία (13) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Τέσσερα (4) 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 τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 18 και 19, έχουν αξιολογηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

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

Παιχνίδι όπλο με βέλη, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο
NO.3318,
με
γραμμοκώδικα
5906160165984 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη.

2

Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή κάβουρα, μάρκας
Jintong toys/Toys Funny, μοντέλο 725909/
NO:5810, με γραμμοκώδικα 5901353057015 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 εύκολα από μικρά παιδιά.

3

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας
ABUS, μοντέλο
COWM300, με
κωδικό
COWM300F4*******AXD
και
με
χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανίχνευση
του μονοξειδίου του άνθρακα.

4

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας
Smartwares, μοντέλο RM335 και RM336,
κωδικούς 4500176485, 4500176266, 4500176582,
4500176795 και 4500177292, με γραμμοκώδικα
8711658465609 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανίχνευση
του μονοξειδίου του άνθρακα.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Παιχνίδι πιστόλι με βέλη, μάρκας XH, μοντέλο
XH011A, με γραμμοκώδικα 6459314011006 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη.

6

Παιχνίδι σετ αστυνομίας, μάρκας SISI, μοντέλο
No.6899-A,
κωδικό
1604190438767,
με
γραμμοκώδικα 8686860037831 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη.

7

Παιχνίδι όπλο που παράγει ήχους και φέρει
φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας ABABABY, μοντέλο
B-63, με γραμμοκώδικα 1601120154766 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης
επίπεδα έντασης
παιχνίδι.
Κίνδυνος βλάβης
ακτινοβολία που
λέιζερ.

8

στην ακοή από τα ψηλά
του ήχου που εκπέμπει το
στην όραση από την υψηλή
εκπέμπει η φωτεινή πηγή

Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας Rubie's, μοντέλο
882490, με γραμμοκώδικα 83028249053 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του
ενδύματος.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

9

Παιχνίδι ξυλόφωνο σε μορφή κιθάρας και
τρομπέτας, μάρκας FANTÁSTICO, μοντέλο 1003,
ref. 8414, με γραμμοκώδικα 8424345084143 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

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

10 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο
NO.
8011/NO.
00-80987,
με
γραμμοκώδικα 5906160180987 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη.

11 Παιχνίδι τρενάκι, μάρκας LX, μοντέλο LX138A
(EMU), με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

12 Βρεφική μπλούζα, μάρκας B.S.T. (BEISITE),
μοντέλο
B23-77S,
με
γραμμοκώδικα
6942145600766 και με άγνωστη
χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το ένδυμα.

13 Βρεφικό φόρεμα, μάρκας BabyShe, μοντέλο
1213, με γραμμοκώδικα 1692015012131 και με
χώρα κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το ένδυμα.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

14 Παιχνίδι σετ μαράκες, μάρκας Van Cranenbroek,
μοντέλο 18200-342-00035, με γραμμοκώδικα
2010000811702 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της λαβής
της μαράκας που μπορεί να σφηνωθεί στο
λάρυγγα του παιδιού.
15 Βρεφικό βραχιόλι για ανακούφιση του παιδιού
κατά την περίοδο της οδοντοφυΐας, μάρκας It's
Handmade, με χώρα κατασκευής τη Λιθουανία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
χαντρών που αποσπώνται εύκολα από το
βραχιόλι.
16 Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας Sonia, μοντέλο Art.
No. SO-66-17, με γραμμοκώδικα 4193725560426
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού, σύνθλιψης των
δακτύλων, πρόκλησης εκδορών ή αμυχών και
γενικότερα τραυματισμού του παιδιού.
17 Μαριονέτες, μάρκας Eddy Toys, μοντέλο GIFI
336239,
κωδικό
2015814
-79038,
με
γραμμοκώδικα 8711252790381 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από τις
μαριονέτες.

18 Παιχνίδι κούκλα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
GS004K, με γραμμοκώδικα 5901353516925 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

19 Κλιπ τραπεζομάντηλου που προσομοιάζει με
παγωτά, μάρκας TIGER, μοντέλο 1003558, κωδικό
83884, με γραμμοκώδικα 0200010035584 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
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.

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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