ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

21 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 16 (17/04/2017 – 23/04/2017)
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 17/04/2017 (GRAS-RAPEX – Report 16) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 44 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 44 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
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 15 μέχρι 17, έχουν αξιολογηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

1

Μουσικό παιχνίδι που στερεώνεται σε παιδικό
κρεβατάκι, μάρκας Shengfa Toys, μοντέλο CGD2017-01-13-0006, με κωδικό X000N691MR και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.

2

Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας ROBA, μοντέλο LEO,
Ref.
6291SKN740462,
με
γραμμοκώδικα
4005317233963 και με χώρα κατασκευής την
Γερμανία.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω
ελαττωματικής κατασκευής του κρεβατιού και μη
συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο
ασφάλειας.

3

Σετ αμφίεσης πειρατή, μάρκας PARTY FIESTA,
μοντέλο Ref. 103690, JAP424B, με γραμμοκώδικα
1036900010008 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος
εγκαυμάτων
λόγω
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

4

υψηλής

Βρεφικές κουδουνίστρες, μάρκας HABA, μοντέλα
ref. 300905 και ref. 301717, με γραμμοκώδικα
4010168215327 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, με
αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και να
απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά
παιδιά.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, μάρκας iove
mate, μοντέλο ZL2010202824484, με χώρα
κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
ματιών και της μύτης που αποσπώνται εύκολα
από το παιχνίδι.

6

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας
Pentagon, μοντέλο JLP-01, με γραμμοκώδικα
8717953003744 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανίχνευση
του μονοξειδίου του άνθρακα.

7

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο PW-916, κωδικό 2011060301, με
γραμμοκώδικα 8718781066840 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανίχνευση
του μονοξειδίου του άνθρακα.

8

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο PW-918, με γραμμοκώδικα
8718781066857 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανίχνευση
του μονοξειδίου του άνθρακα.

9

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας
Blaupunkt, μοντέλο CO-S1, κωδικό M 0615, με
γραμμοκώδικα 4054512000191 και με χώρα
κατασκευής την Ταϊβάν.
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανίχνευση
του μονοξειδίου του άνθρακα.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

10 Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας
Pentagon, μοντέλο EAP21H, με γραμμοκώδικα
8717953003706 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανίχνευση
του μονοξειδίου του άνθρακα.
11 Βρεφικό φόρεμα, μάρκας MAYORAL, μοντέλα
52920 και 52962, με χώρα κατασκευής το
Μαρόκο.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από το
ένδυμα.

12 Βρεφικά ενδύματα, μάρκας LA ORMIGA, μοντέλα
1710101401 και 1710040702, με χώρα
κατασκευής την Ινδία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από το
ένδυμα.

13 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας MS,
μοντέλο Ref. 141021, με γραμμοκώδικα
8436046381001 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ελαττωματικής
κατασκευής της πόρτας και μη συμμόρφωσης με
το σχετικό πρότυπο ασφαλείας.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

14 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας UNDERWRAPS,
μοντέλα CS810119/M, CS810119/L and και
CS810119/XL, με γραμμοκώδικες 897164611278,
897164611285 και 897164611292 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
κουστούμι.
15 Παιδικά ποδήλατα, μάρκας Romet, μοντέλα
Diana 16Y, Salto 16B, Diana 16S, Diana 12, Salto
16
και Salto
12, με
γραμμοκώδικες
5907782765447,
5907782765507,
5907782765453,
5907782765413,
5907782765491,
5907782765439
και
5907782765422 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω
ελαττωματικής κατασκευής του ποδηλάτου.

16 Παιχνίδι τύμπανο, μάρκας COLOR BABY, μοντέλο
586-1C, ref. 24.143, κωδικό 1402816, με
γραμμοκώδικα 8412842241435 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.
17 Καρέκλα, μάρκας SIGNAL, μοντέλο H261, με
κωδικό B01043363 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής της καρέκλας.

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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