ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

09 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 10 (05/03/2018 – 11/03/2018)
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 05/03/2018 (GRAS-RAPEX – Report 10) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 37 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 37 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:







Δεκαέξι (16) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Έξι (6) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με ένα (1) από αυτά να
έχει γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Τρία (3) στο Τμήμα Δομικών Υλικών.
Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Σημειώνεται ότι δύο (2) από τα δεκαέξι (16) προϊόντα, έχουν εντοπιστεί αρχικά από την
ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες
μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex.
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Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Προσαρμογέας γενικής χρήσης, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο 41-13619, με άγνωστη χώρα
κατασκευής.

Φωτογραφία

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη.

2

Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας Ansun
Marketing, μοντέλο AG-2017-00465-01 - ADP150, με γραμμοκώδικα 8436568810355 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη.

3

Παιχνίδι σετ αστυνομίας, μάρκας Police Action
WL - Whitehouse Leisure, μοντέλο 63140,
κωδικό
4516
,
με
γραμμοκώδικα
5038104631405 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία QUALITY DECOR
TRADING LIMITED και έχει αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.

4

Παιδικό σακάκι, μάρκας Azur Street, μοντέλο
art. WH-177, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του
ενδύματος.
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Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Μαγνήτες σε μορφές κέικ, μπιφτέκι και
παγωτού, μάρκας Best for ..., με γραμμοκώδικες
030421000172, 0304210000189, 030421000165
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, λοίμωξης
ή απόφραξης του εντέρου σε περίπτωση
κατάποσης περισσοτέρων του ενός μαγνήτη ή
ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού αντικειμένου
που είναι δυνατόν να έλξη το ένα το άλλο.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία Best For - G.A.M
ASSEGNATARIO (CYPRUS) LTD και έχει
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
6

Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας INTENZE,
μοντέλο
ST1199ALEXTER,
REF:
21C22515G23150074,
με
κωδικό
RX44Q22Y77W122O72RD68G87IMX40, SS199,
και με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών στο μελάνι.

7

Μαλακές μπάλες, μάρκας Marcos Toys, μοντέλο
1569, με γραμμοκώδικα 8435399015694 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις
μπάλες.

8

Παιχνίδι σετ μουσικά όργανα, μάρκας Happy
Star, μοντέλο No. MPD34378, με γραμμοκώδικα
5900368343786 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα
παιχνίδια.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιού στο τύμπανο, του οποίου το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

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

9

Μαλακές μπάλες με προεξοχές που παράγουν
ήχο και φώς, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
RR271115, με γραμμοκώδικα 5900054832921
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του
μηχανισμού ήχου που αποσπάται από τις
μπάλες.
10 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο B751057 /
NO. JY291, με
γραμμοκώδικα 5902802100146 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της
σφυρίχτρας και των βεντούζων που αποσπώνται
από τα βέλη.
11 Ποδήλατα, μάρκας Specialized, μοντέλα Allez
(Base), Allez Sport & Allez Elite 2018 και με χώρα
κατασκευής την Ταϊβάν.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής των
πηρουνιών του ποδηλάτου.
12 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, μάρκας Fries, μοντέλο
Art. 93271, με γραμμοκώδικα 4009384932712
και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει η
σφυρίχτρα.

13 Μαλακό παραγεμισμένο γατάκι, μάρκας Amuse,
μοντέλο
701369,
με
γραμμοκώδικα
4534943726063 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιού στο παιχνίδι το οποίο σχηματίζει
επικίνδυνη θηλιά.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του
κουδουνιού που αποσπάται από τη θηλιά.
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Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

14 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο No. 008, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη.

15 Παιχνίδι σετ σκοποβολής, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο NEW Enjoy the sport fun, με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη.
16 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο The World Champion 777-702A, με
γραμμοκώδικα 5998665732228 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή
ακτινοβολία που εκπέμπει φωτεινή πηγή λέιζερ
που υπάρχει στο τόξο.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του
ότι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.

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
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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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