ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΕΕΒ: 8.13.3.3

10 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 19 (06/05/2019 – 12/05/2019)
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
06/05/2019 (GRAS-RAPEX – Report 19) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 34 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 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Δεκαεννιά (19) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Δύο (2) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
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.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιχνίδι
σε
μορφή
τζελ,
μάρκας
Wolkenschleim®, μοντέλο 2222736, τύπου
78926, κωδικό παραγωγής 30/11/2018, με
γραμμοκώδικα 4260539120167 και με χώρα
κατασκευής την Γερμανία.

Φωτογραφία

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.
2

Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας Coto
baby, με κωδικό Approval No. E13-045048 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω
του ότι το κάθισμα δεν συμμορφώνεται με το
σχετικό πρότυπο ασφαλείας.

3

Κεριά που προσομοιάζουν με τριαντάφυλλα
και γλυκίσματα, άγνωστης μάρκας, με
γραμμοκώδικες
2012348149967,
871716230506, 871762305073, 871762305080
και με χώρα κατασκευής την Ολλανδία.
Κίνδυνος πνιγμού και τραυματισμού από
πιθανή κατάποση καρφίτσας, που υπάρχει
στα προϊόντα.

4

Προϊόντα που προσομοιάζουν με αυγά
πουλιού, μάρκας CREALIA, μοντέλα Natural,
yellow/blue/green and yellow/orange/pink
colours, με γραμμοκώδικες 3700408363215,
3700408363222, 3700408388003 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να εκληφθούν
σαν τρόφιμα από τους καταναλωτές και
κυρίως από παιδιά και ως εκ τούτου να τα
βάλουν στο στόμα, να τα γλύψουν ή να τα
καταπιούν.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Παιδικό μπουφάν, μάρκας C'est La Vie,
μοντέλο 1717;19;20;21;J600, κωδικούς style #
G-359, Article No. 037 175 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή
της κουκούλας του ενδύματος.
6

Παιδικό μπουφάν, μάρκας Niebieski Ksiezyc,
μοντέλο Article No. 037 157, κωδικό YB-6908A
και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
διακοσμητικών
κορδονιών τα οποία
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του
ενδύματος.

7

Παιδικό παντελόνι, μάρκας „S & S”, μοντέλο
7287/797, κωδικούς 798, Article No. 037 447,
με γραμμοκώδικα 033-WZB και με άγνωστη
χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
διακοσμητικών
κορδονιών τα οποία
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του
ενδύματος.

8

Παιδικό παντελόνι, μάρκας „Suns”, μοντέλο
105/102/103, κωδικούς DF-103, Article No.
037 404 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

9

Παιδικό παντελόνι, μάρκας XUBA, μοντέλο
7306/8151, κωδικούς 8151, Article No. 037
465 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
διακοσμητικών
κορδονιών τα οποία
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του
ενδύματος.
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Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

10 Παιδικό παντελόνι, μάρκας „M & D”, μοντέλο
Article No. 035 591, κωδικό 95092 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
11 Παιδικό παντελόνι, μάρκας „Suns”, μοντέλο
10-106/10-104, κωδικούς GN10-124, Article
No. 037 474 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών διακοσμητικών που αποσπώνται
εύκολα από το ένδυμα.
12 Παιδικό παντελόνι, μάρκας „Suns”, 10-123,
κωδικούς GN10-123, Article No. 037 449, με
γραμμοκώδικα WS-9046 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών διακοσμητικών που αποσπώνται
εύκολα από το ένδυμα.
13 Φαντεζί αναπτήρας που προσομοιάζει με
κινητό τηλέφωνο, φέρει φωτεινή πηγή λέιζερ
και φορτίζεται με USB, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο 900 CJYDHJ και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή
λέιζερ.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

14 Παιδικό παντελόνι, μάρκας Suns Fashion,
μοντέλο 464, κωδικό Article No. GN11-464,
037 430, με γραμμοκώδικα WS-9046 και με
άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
15 Παιχνίδι ηλεκτρική κιθάρα, μάρκας Ya Ya Toys,
μοντέλο
721,
με
γραμμοκώδικα
5907616648211 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω της θηλιάς
που δημιουργείται από το λουρί που υπάρχει
στην κιθάρα.
16 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας JLY, μοντέλα
418144, 418145, 418146, με γραμμοκώδικες
6945429960181,
6945429960174,
6945429960167 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής
της καρέκλας.
17 Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας
Chipolino, με κωδικό Approval No: E8-048279
Como, με γραμμοκώδικα 3800931025915 και
με χώρα κατασκευής την Βουλγαρία.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω
του ότι το κάθισμα δεν συμμορφώνεται με το
σχετικό πρότυπο ασφαλείας.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

18 Παιδικοί σκούφοι σε διάφορες μορφές ζώων,
άγνωστης μάρκας, μοντέλα wolf’s head, bear’s
head, cow’s head, leopard’s head, ladybird’s
head, monkey’s head, giraffe’s head, tiger’s
head, panda’s head, dog’s head, frog’s head,
unicorn’s head, με κωδικό AH17-AL-1, με
κωδικό
κατασκευής
09/2018,
με
γραμμοκώδικα 3610141037680 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος
εγκαυμάτων
λόγω
υψηλής
ευφλεκτότητας των σκούφων.
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω της θηλιάς
που δημιουργείται από το λουρί που υπάρχει
στους σκούφους.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα
από τους σκούφους που μοιάζουν με πάντα
και σκύλο.
19 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο 620404, με κωδικό παραγωγής
035978, με γραμμοκώδικα 8713219241172 και
με χώρα κατασκευής την Ολλανδία.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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.
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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.
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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