ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΕΕΒ: 8.13.3.3

08 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 10 (04/03/2019 – 10/03/2019)
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, 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
04/03/2019 (GRAS-RAPEX – Report 10) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 43 προϊόντα που
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά
εντοπίστηκαν 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 43 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:







Δεκαεννιά (19) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Εννιά (9) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

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

Παιχνίδι αεροπλανάκι, μάρκας AEW, μοντέλο
NO.1195, με γραμμοκώδικα 6825856123024
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.
2

Παιδικά παρκοκρέβατα, μάρκας MONSIEUR
BEBE, μοντέλα ‘Juliette’ (ροζ), ‘Malice’
(κόκκινο),
‘Romeo’ (πράσινο),
‘Sagesse’
(γκρίζο), με κωδικό PAR-348787 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω
ελαττωματικής
κατασκευής
των
παρκοκρέβατων και μη συμμόρφωσης τους με
το σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

3

Ποδήλατο, μάρκας BERGAMONT, μοντέλο
BELAMI LITE N-7 / N-8 (MY2011) / ALU
MONOLITE N-7 / N-8 (MY2010) και με χώρα
κατασκευής την Ταϊβάν.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση
του χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής του
σκελετού του ποδηλάτου.

4

Παιχνίδι σε μορφή κύκνου, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο No. 2092, με γραμμοκώδικα
137389995876 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.

5

Ξύλινη κουδουνίστρα, μάρκας Kaufland,
κωδικό 1151870-1418, με γραμμοκώδικα
4337185357206 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του
κουδουνιού που υπάρχει στην κουδουνίστρα
λόγω του μικρού του μεγέθους.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Σακίδιο μεταφοράς βρεφών, μάρκας Little life,
μοντέλο
L10571,
με
γραμμοκώδικα
EAN5031863105712 και με χώρα κατασκευής
το Βιετνάμ.

Φωτογραφία

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής.

7

Μάρσιπο,
μάρκας
Babymol,
μοντέλο
Bebeginzin
Herseyi
BMOL
8466
1600000280410,
με
γραμμοκώδικα
8697429584666 και με χώρα κατασκευής την
Τουρκία.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής.

8

Δαχτυλομπογιές, μάρκας Free & Easy, μοντέλο
110740200, με γραμμοκώδικα 8719202900248
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης καρκινογόνας ουσίας στις
δακτυλομπογιές.

9

Παιχνίδι σκυλάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
4-4N140LNN4355,
με
γραμμοκώδικα
8594355123450 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του
κουδουνιού που αποσπάται εύκολα από το
παιχνίδι.
Χημικός κίνδυνος 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.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

10 Μάρσιπο, μάρκας Close, μοντέλα 152589,
155586, 139592, 155534, 156583, με
γραμμοκώδικες
500461253709,
5060123256772,
5060461254096,
5060461254119,
5060461254140,
5060123256765 και με χώρα κατασκευής την
Τουρκία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του
προσαρτήματος που αποσπάται εύκολα από
το φερμουάρ που φέρει το μάρσιπο.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής.
11 Μαλακό παιχνίδι με ελατήριο, μάρκας
Paulinda,
μοντέλο
081439-12,
με
γραμμοκώδικα 6930518924359 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγο του
ελατηρίου που υπάρχει στο παιχνίδι.
12 Παιδικό παρκοκρέβατο, μάρκας Babyono,
μοντέλο
293/02,
με
γραμμοκώδικα
5904341209908 και με χώρα κατασκευής την
Πολωνία.
Κίνδυνος παγίδευσης και τραυματισμού του
παιδιού λόγο των μεγάλων ανοιγμάτων που
υπάρχουν στο παρκοκρέβατο
13 Παιδικό παρκοκρέβατο, μάρκας Pali, Prestige
022000
Blue,
με
γραμμοκώδικα
8053677532888 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος
ασφυξίας
από
ενδεχόμενη
παγίδευση της κεφαλής του παιδιού σε
ανοίγματα που υπάρχουν στο παρκοκρέβατο.

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

14 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή
πάπιας, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 92121, με
γραμμοκώδικα 5907693121218 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
μικρών ματιών που αποσπώνται από τη
πάπια αλλά και του εύκολα προσβάσιμου
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το
παιχνίδι.

15 Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας SH Sheng Hui
Toys, μοντέλο P123, με γραμμοκώδικα
6935331317333 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω
απουσίας μηχανισμού ασφαλίσεως στο
καροτσάκι και παρουσίας ανοιγμάτων στα
μετακινούμενα μέρη που επιτρέπουν τη
παγίδευση των δακτύλων.
16 Παιχνίδια μπάνιου σε μορφή πάπιας, μάρκας
Xihua Toys / Abababy, μοντέλο 14024, με
γραμμοκώδικα 5995858140242 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.
17 Μάρσιπο, μάρκας Sevi bebe, μοντέλο 565, με
γραμμοκώδικα 8692241105655 και με χώρα
κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

18 Σκαμπό, άγνωστης μάρκας, μοντέλο TK-218-U
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση
του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής
του σκαμπό.
19 Διακοσμητικό κουτί με χαρακτήρες με
χαρακτήρες
κινηματογραφικών
ταινιών,
μάρκας Disney - Star Wars, μοντέλα SW
Holopane 25 Darth Vader, SW Holopane 25
Stormtrooper, SW Holopane 25 Chewbacca,
SW Holopane 25 Rey, με κωδικούς 88400504C, 884006-04C, 884007-04C, 884008-04C και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός Κίνδυνος από πιθανή διαρροή της
μπαταρίας που φέρει το προϊόν.

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 που
τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση τους και να
ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που
κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα
επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν
προμηθευτεί και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών
Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς
προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν
να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό,
τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον
πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω
δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον
καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός
πωλητής.
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Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του
καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της
ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

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 και 22200925
 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160
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