ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΕΕΒ: 8.13.3.3

27 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 39 (23/09/2019 – 29/09/2019)
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
23/09/2019 (GRAS-RAPEX – Report 39) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 55 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 55 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:








Δεκαεννιά (19) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Δεκατρία (13) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.
Ένα (1) στο Τμήμα Γεωργίας.

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 τζελ, άγνωστης μάρκας, με κωδικό
παραγωγής X001PF8VUB, με γραμμοκώδικα
083176106844 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.

Φωτογραφία

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

Παιχνίδι όπλο με βέλη, μάρκας Yang Kai,
μοντέλο
NO.M05+,
BBRO1344
με
γραμμοκώδικα 5902719701344 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντουζών που αποσπώνται από τα βέλη.

3

Δείκτης Laser σε μπρελόκ, μάρκας XIONGWEI,
μοντέλο XHA 200XXY 200XXY και με άγνωστη
χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή
λέιζερ.

4

Δείκτης Laser με μπρελόκ σε μορφή πλάκας
χρυσού, μάρκας The World Over/SHOCK®,
μοντέλο 40235, με κωδικό B-VE-18722-ML301,
με γραμμοκώδικα 8484067402359 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή
λέιζερ.

5

Παιχνίδι αυτοκίνητο, μάρκας Happy Star,
μοντέλο MPB25529, με γραμμοκώδικα
5900368255294 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνο
πνιγμού,
ασφυξίας
και
τραυματισμού του παιδιού λόγω του ότι το
παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό
πρότυπο ασφαλείας.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Κοριτσίστικο σετ ρούχων, μάρκας Supergirl,
μοντέλο HGLJT 8747, με γραμμοκώδικα
5999032787476 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.

Φωτογραφία

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών με ελεύθερες άκρες στη περιοχή
του στήθους.
7

Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας
SUN-DAY A.S. Academy of Plush, μοντέλο
M3449, με γραμμοκώδικα 5904073149862 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το
αρκουδάκι.

8

Μαλακό παιχνίδι, μάρκας GAZELO Toys,
μοντέλο Z1676-Z1676-2362, με γραμμοκώδικα
5907773940609 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα
από το παιχνίδι.

9

Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή καρχαρία,
μάρκας
Tasso,
μοντέλο
986-39
με
γραμμοκώδικα 5901002004957 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι
το πάχος της συσκευασία είναι μικρότερο του
επιτρεπόμενο ορίου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

10 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, μάρκας
Sambro International / Van Cranenbroek,
μοντέλο Shimmeez, με κωδικό παραγωγής
603154010002, με γραμμοκώδικα 5166052018 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα
από το παιχνίδι.
11 Παιχνίδι σετ με όπλα και βέλη, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο 771 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντουζών που αποσπώνται από τα βέλη.
12 Ξύλινο τρενάκι μάρκας LEGLER, μοντέλα από
7460 μέχρι 7487, με γραμμοκώδικα
4020972074799 και με χώρα κατασκευής την
Γερμανία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
μικρών γάντζων που αποσπώνται εύκολα από
τα παιχνίδια.
13 Παιχνίδι σετ ζωγραφικής μάρκας APLI kids,
μοντέλο
14835,
με
γραμμοκώδικα
8410782148357 και με χώρα κατασκευής την
Ισπανία.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης χαλκού στις μπογιές.
14 Ηλεκτρικό παιχνίδι αυτοκίνητο, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο DY082439, με κωδικό
παραγωγής 08/2018 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
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

15 Δείκτης Laser, άγνωστης μάρκας, με
γραμμοκώδικα 892018730509 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή
λέιζερ.
16 Παιχνίδι τζελ, άγνωστης μάρκας, με
γραμμοκώδικα 97138611116 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.
17 Παιχνίδι τζελ, άγνωστης μάρκας, με κωδικό
παραγωγής 201817844-03 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.
18 Παιχνίδι τζελ, άγνωστης μάρκας και με
άγνωστη χώρα κατασκευής.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.
19 Σκάλα μάρκας ESCALUX, μοντέλο ESCALUX
ALUMIXTE
4504,
με
γραμμοκώδικα
3524480281409, έτος κατασκευής 2018, και με
χώρα κατασκευής την Γαλλία.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η σκάλα
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο
ασφαλείας.

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.
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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.
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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