ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

26 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 21 (22/05/2017 – 28/05/2017)
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 22/05/2017 (GRAS-RAPEX – Report 21) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 48 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 48 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:





Είκοσι (20) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δώδεκα (12) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Δέκα (10) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Έξι (6) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

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 19 και 20, έχουν αξιολογηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Συρόμενα παιχνίδια σε φιγούρες ζώων, μάρκας
ZEEMAN, μοντέλο C31736 A26869 111600, με
γραμμοκώδικα 2099960268696 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το μήκος είναι
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
2

Παιχνίδι καροτσάκι με κούκλα, μάρκας Z.H. CAT,
μοντέλο
HL8661,
με
γραμμοκώδικα
6955276101217 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων, πρόκλησης
εκδορών ή αμυχών και γενικότερα τραυματισμού
του παιδιού.

3

Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Arcane
Pigments / Alla Prima, μοντέλο TG 120815 / 025,
με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών στο μελάνι.

4

Παιχνίδι κουδουνίστρα, μάρκας WEI DEY /
BoyToys, μοντέλο WA3307, με γραμμοκώδικα
8422562144428 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της λαβής
της κουδουνίστρας που μπορεί να σφηνωθεί στο
λάρυγγα του παιδιού.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.

5

Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας CISL, μοντέλο
Ref 2016-2B, με γραμμοκώδικα 8429283134318
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή
δράκου, μάρκας Lady Flor, μοντέλο 74166 / NS,
με γραμμοκώδικα 8433314741666 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.
7

Παιχνίδι κούκλα, μάρκας TOINSA, μοντέλο 036607/ Ref. 66, με γραμμοκώδικα 8349030366017
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.

8

Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας HomCom, μοντέλο
450-002BU, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή παγίδευση
του παιδιού στα ανοίγματα του κρεβατιού.

9

Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας
UNIVERSE TOY, μοντέλο ref.13278, με
γραμμοκώδικα 8435012132784 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.

10 Παιχνίδι που σπρώχνει το παιδί, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο NO.155-5, με γραμμοκώδικα
907670607933 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.

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

11 Μάσκα αμφίεσης, μάρκας HM, με γραμμοκώδικα
8820160828083 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος
εγκαυμάτων
λόγω
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

υψηλής

12 Παιχνίδι καροτσάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
HM005929, με γραμμοκώδικα 5905698071569
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων, πρόκλησης
εκδορών ή αμυχών και γενικότερα τραυματισμού
του παιδιού.

13 Παιδικά πουκάμισα, μάρκας YOUNG DIMENSION
(by Primark), μοντέλα 2G Check Shirt - 46943
Navy και 2G Check Shirt - 46943 Coral, με χώρα
κατασκευής την Ινδία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται από τα ενδύματα.
14 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας KIMOKAWAII, με
γραμμοκώδικα 8435413411402 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
αιχμηρού μεταλλικού κομματιού στην περιοχή
του λαιμού της αμφίεσης.

15 Χριστουγεννιάτικο καπέλο, μάρκας GRUPO FU,
μοντέλο ref. 9730283, με γραμμοκώδικα
8422297302834 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος
εγκαυμάτων
λόγω
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

υψηλής
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

16 Συρόμενο παιχνίδι, μάρκας VICTORIA PARTY,
μοντέλο E6316944, κωδικό No: 07-2014, με
γραμμοκώδικα 8435284083555 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.

17 Παιχνίδι που στερεώνεται σε παιδικό κρεβατάκι,
μάρκας Starriness, μοντέλο 838-15 /6313, με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.
18 Θερμοφόρα, μάρκας Dickins & Jones, μοντέλα
D703287 και D700192, με χώρα κατασκευής το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Κίνδυνος εγκαυμάτων του χρήστη λόγω μη
συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο.

19 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας BULLYCAN,
μοντέλο 923B, με γραμμοκώδικα 8413419114596
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του
ότι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.

20 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας HM, μοντέλο ref.
HM237, με γραμμοκώδικα 8820150611145 και με
χώρα την Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι η
συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του
επιτρεπόμενο ορίου.
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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 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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