ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

17 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 46 (13/11/2017 – 19/11/2017)
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 13/11/2017 (GRAS-RAPEX – Report 46) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 55 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 55 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:







Είκοσι τέσσερα (24) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δώδεκα (12) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με ένα (1) από αυτά να έχει
γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Έξι (6) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Δομικών Υλικών.

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 22 μέχρι 24, έχουν αξιολογηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
Σημειώνεται ότι δύο (2) από τα είκοσι τέσσερα (24) 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

Φωτογραφία

1

Ξύλινη κουδουνίστρα, μάρκας mama natura,
μοντέλο B5054000000, με κωδικό 1/5000054/17
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών
που
αποσπώνται
από
την
κουδουνίστρα.

2

Παιχνίδι κουδουνίστρα, μάρκας NIAGARA,
μοντέλο 8805, με γραμμοκώδικα 8006708088052
και με χώρα κατασκευής την Ιταλία.
Κίνδυνος ενσφήνωσης του παιχνιδιού στο λαιμό
του παιδιού λόγω του σχήματος και του μεγέθους
του.
Κίνδυνος βλάβης της ακοής από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

3

Παιχνίδι μπιμπερό με αξεσουάρ κούκλας, μάρκας
Little me, μοντέλο No.: 12102596 PO/ No.: 496,
με γραμμοκώδικα 6430056943046 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρού
κομματιού που αποσπάται από το παιχνίδι.

4

Μάσκα αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, μοντέλο M
48488, κωδικό 157233, με γραμμοκώδικα
5050577484883 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος
εγκαυμάτων
λόγω
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

5

υψηλής

Γάντια αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, μοντέλο M
49080, κωδικό 157232, με γραμμοκώδικα
5050577490808 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος
εγκαυμάτων
λόγω
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

υψηλής
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Παιδική μπλούζα, μάρκας Serafino, μοντέλο S 174300, με χώρα κατασκευής την Ελλάδα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία A.P.S. ATHIENITES
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των
παιδιών.
7

Παιδικό φορεματάκι, μάρκας WOLKY, με χώρα
κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται από
το ένδυμα.

8

Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Beyaz, με χώρα
κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται από
το ένδυμα.

9

Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Small Foot, μοντέλο
2735, με γραμμοκώδικα 4020972027351 και με
χώρα κατασκευής την Γερμανία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι.

10 Παιχνίδι κούκλα, μάρκας JUMBO, μοντέλο
W10786J(8082), κωδικό LM140112WJ, με
γραμμοκώδικα 0432208000030 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνης ουσίας στην κούκλα.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

11 Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας GIAV
TOYS, μοντέλο 70011-31, κωδικό
110, με
γραμμοκώδικα 9772420884317 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο υγρό.

12 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink,
μοντέλο 15383, με χώρα κατασκευής τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης
καρκινογόνων
αρωματικών
αμίνων στο μελάνι.
13 Μελάνια για δερματοστιξία, μάρκας Easy Flow,
μοντέλα Harvest Brown, Rich Praline, Dark olive
Green, Leaf Green, Navy Blue, Mid Yellow, Burnt
Orange, Deepest Violet, Mid Purple , Deep
Purple, με κωδικούς D24/3, D33/1, D32/1, D13/3,
D39/6, D20/4, D22/4, D36/2, D26/2 και C36/2 και
με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο.
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία
αερόβιων μικροοργανισμών στο υγρό.

14 Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας
Sbabam / Tema Promotional, κωδικό 014-17, , με
γραμμοκώδικα 9772499019009 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο υγρό.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

15 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, με
κωδικό 25.3.15 και με χώρα κατασκευής τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία
αερόβιων μικροοργανισμών στο υγρό.

16 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, με
κωδικό 27.06.14 και με χώρα κατασκευής τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία
αερόβιων μικροοργανισμών στο υγρό.
17 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, με
κωδικό 23/10/14 και με χώρα κατασκευής τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία
αερόβιων μικροοργανισμών στο υγρό.
18 Παιδικά μπικίνι, μάρκας Caldera, μοντέλα 853.17
και 852.17, με γραμμοκώδικες 5205182726853
και 5205182726778 και με χώρα κατασκευής την
Ελλάδα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του
λαιμού και κορδονιών που δένουν στο πίσω
μέρος του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στο κατάστημα CALDERA και έχει
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
19 Παιχνίδι κούκλα, μάρκας FunChoi, Jinshija Toys,
με γραμμοκώδικα 6410412987570 και χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται από τη κούκλα.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

20 Χρωματιστά μολύβια, μάρκας DISNEY, μοντέλο
ESF-4006, με γραμμοκώδικα 8431234140798 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης μόλυβδου στο κόκκινο μολύβι.
21 Παιδικό μαγιό, μάρκας Eierda, μοντέλο 2601, με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή
της μέσης του
ενδύματος.

22 Ποδήλατο, άγνωστης μάρκας, μοντέλο No.
MPR000722, με χώρα κατασκευής την Βουλγαρία.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής του
ποδηλάτου.
23 Παιδικό τρίκυκλο ποδήλατο, μάρκας Arti, μοντέλο
A-12, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του
ποδηλάτου.

24 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, άγνωστης
μάρκας, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται από 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.
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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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