ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

30 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 26 (26/06/2017 – 02/07/2017)
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 26/06/2017 (GRAS-RAPEX – Report 26) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 34 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 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:







Δεκατέσσερα (14) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Τρία (3) στο Τμήμα Μεταλλείων.
Δύο (2) 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 11 μέχρι 14, έχουν αξιολογηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Βρεφικά φορέματα, μάρκας TEX BABY,
μοντέλο No I599595, με γραμμοκώδικες
3614612880553(ροζ)
και
514612880492
(άσπρο) και με χώρα κατασκευής την Ινδία.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κουμπιών που αποσπώνται εύκολα
από το ένδυμα.

2

Παιχνίδι κουδουνίστρα, άγνωστης μάρκας,
μοντέλο
N:024049,
με
γραμμοκώδικα
8584156024049 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής,
με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και να
απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά
παιδιά. Επίσης λόγω του μεγέθους της λαβής
της κουδουνίστρας που μπορεί να σφηνωθεί
στο λάρυγγα του παιδιού.

3

Παιχνίδι κουδουνίστρα, μάρκας ABABABY,
μοντέλο NO.2008-8, με γραμμοκώδικα
6000000418069 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής,
με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και να
απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά
παιδιά.

4

Χαλάκι πάζλ για παιχνίδι, μάρκας XIN YUE,
μοντέλο NO:PT081107, με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα
από το πάζλ.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας MING XIANG,
μοντέλο NO.339/ NO.: TC142029, με
γραμμοκώδικα 8017000020299 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος
σύνθλιψης
των
δακτύλων,
πρόκλησης εκδορών ή αμυχών και γενικότερα
τραυματισμού του παιδιού.
6

Παιχνίδι που περιλαμβάνει χρωματιστή άμμο
και καλούπια, μάρκας GE Goose Engr. Funny
Lucky, μοντέλο 882-2, με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι
η συσκευασία της άμμου έχει περίμετρο
ανοίγματος μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο
του επιτρεπόμενο ορίου.

7

Σετ παιχνίδια θαλάσσης, μάρκας YUANTU,
μοντέλο YT 6040-2, με γραμμοκώδικα
0000011386407 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.

8

Παιχνίδι κιθάρα, μάρκας AMATOYS, μοντέλο
8014, με γραμμοκώδικα 8435234949894 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι
η συσκευασία έχει περίμετρο ανοίγματος
μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο του
επιτρεπόμενο ορίου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

9

Παιχνίδι κούκλα, μάρκας MEILIDA, με
γραμμοκώδικα 8688270005905 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα
από την κούκλα.

10 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, μάρκας
CIUDAD SION TOYS, μοντέλο No 3006, με
γραμμοκώδικα 5635235530067 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της
μύτης που αποσπάται εύκολα από το σκυλάκι.
11 Παιχνίδι σφυρί με μηχανισμό που παράγει ήχο,
άγνωστης μάρκας, μοντέλο AT5613/801B, με
γραμμοκώδικα 8591945075076 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.
12 Παιχνίδι μουσικά όργανα, μάρκας ALLTOYS,
μοντέλο AT4149/68024-2A, με γραμμοκώδικα
8591945062267 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.
13 Τραμπολίνο, μάρκας Five Star H.K./Salta
Trampolines, μοντέλο 567A-14 ( TATR-0507),
με γραμμοκώδικες 8718868708670 και
4897018415775 και με χώρα κατασκευής το
Χονγκ Κονγκ.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω
ελαττωματικής κατασκευής του τραμπολίνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

14 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας F & F (by Tesco),
μοντέλο
664-1333,
με
γραμμοκώδικες
5057008722231 και 5057008722248 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών του
χρήστη από μικρά κομματάκια (glitter) που
αποσπώνται εύκολα από το κουστούμι.

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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