ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΕΕΒ: 8.13.3.3

07 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 06 (03/02/2020 – 09/02/2020)
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
03/02/2020 (GRAS-RAPEX – Report 06) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 54 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 54 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Είκοσι (20) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δεκαέξι (16) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Εννιά (9) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Οχτώ (8) 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.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 13 μέχρι 17 , έχουν αξιολογηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιχνίδι τζελ μάρκας Zeeman, μοντέλο
C50092 A64057 071900, με γραμμοκώδικα
2099902640573 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.

Φωτογραφία

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

Παιχνίδι – βιβλίο με δραστηριότητες μάρκας
Zielona Sowa, μοντέλο ISBN 978-83-8073-2469, με γραμμοκώδικα 9788380732469 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών
στο προϊόν.

3

Βρεφικό καρεκλάκι μάρκας Koo-Di, μοντέλο
KD066/02, με γραμμοκώδικα 5060023802765
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
θηλιάς της οποίας η περιφέρεια είναι
μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

4

Φωτεινή πηγή Laser με μπρελόκ μάρκας
GY/GI, και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή
λέιζερ.

5

Πολύχρωμο παιχνίδι τζελ μάρκας Super Cool,
μοντέλο
ECXL-18,
με
γραμμοκώδικα
6989215784056 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Παιδικά αθλητικά παντελόνια μάρκας Paw
Patrol και με χώρα κατασκευής την Τουρκία.

Φωτογραφία

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
7

Παιδικά αθλητικά παντελόνια μάρκας C&Q
kids και με χώρα κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

8

Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας Wanex, με
γραμμοκώδικα 8001234620943 και με χώρα
κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της μέσης
του ενδύματος.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που
αποσπώνται από το ένδυμα.

9

Παιδικό ολόσωμο μάρκας Nipper land,
μοντέλο 6523 και με χώρα κατασκευής την
Τουρκία.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος.

10 Βρεφικό παιχνίδι οδοντοφυΐας μάρκας
innobaby, μοντέλο TE-303 BERRY, με κωδικό
παραγωγής
04T25K18, με γραμμοκώδικα
850587003853 και με χώρα κατασκευής τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

11 Δείκτης λέιζερ με μπρελόκ και φαναράκι LED
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 806 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή
λέιζερ.
12 Μαλακό παιχνίδι μάρκας Zabawka Squishy,
μοντέλο
31951,
με
γραμμοκώδικα
9981686319512 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποκόπτονται από το
παιχνίδι.
13 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή
καρπουζιού άγνωστης μάρκας, μοντέλο 62171,
με γραμμοκώδικα 8588588621715 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού
που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι.
14 Παιδικό κάθισμα ποδηλάτου για δίδυμα
μάρκας Butchers & Bicycles, μοντέλο 0360,
που πωλήθηκε από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι
και τον Δεκέμβριο του 2019 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την πτώση του
παιδιού λόγω των ελαττωματικών ιμάντων
πρόσδεσης του καθίσματος με το ποδήλατο.
15 Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή κορόνας που
εκπέμπει φως, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
BKZXD-007, με γραμμοκώδικα 6950181080077
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των
μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 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

16 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι άγνωστης
μάρκας, μοντέλο R713, με κωδικό 294555, με
γραμμοκώδικα 4983726169083 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των
μπαταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς την
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του
θαλάμου των μπαταριών.
17 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι άγνωστης
μάρκας, μοντέλο R716, με κωδικό 294556, με
γραμμοκώδικα 4983726169090 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των
μπαταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς την
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του
θαλάμου των μπαταριών.
18 Σφεντόνα άγνωστης μάρκας και με άγνωστη
χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού αφού το
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές
απαιτήσεις ασφάλειας.
19 Βρεφικό καρότσι μάρκας 4BABY, που
πωλήθηκε από τις 15/05/2017 μέχρι και τις
29/09/2018,
με
γραμμοκώδικα
5901691953420 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση
του παιδιού λόγω αστάθειας του καροτσιού.
20 Δείκτης λέιζερ με μπρελόκ και φαναράκι LED
άγνωστης μάρκας και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή
λέιζερ.
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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. 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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