ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3

18 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 3 (14/01/2019 – 20/01/2019)
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
14/01/2019 (GRAS-RAPEX – Report 3) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 32 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 32 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:





Επτά (7) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 7 , έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Φουσκωτό σε μορφή αλόγου, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο TP572, με γραμμοκώδικα
6438443004240 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της
βαλβίδας που αποσπάται από την μπάλα.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι
η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του
επιτρεπόμενο ορίου.
2

Φουσκωτό σε μορφή αλόγου, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο TP573, με γραμμοκώδικα
6438443004257 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της
βαλβίδας που αποσπάται από την μπάλα.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι
η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του
επιτρεπόμενο ορίου.
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των
μικρών μπαταριών που αποσπώνται χωρίς την
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του
θαλάμου των μπαταριών.

3

Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Kim'Play,
μοντέλο
460,
με
γραμμοκώδικα
3225430004603 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.

4

Παιχνίδια δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας
Rama Trittón, μοντέλα 29086, 29079 και
29123, με γραμμοκώδικες 8436019629086,
8436019629079 και 8436019629123 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα
παιχνίδια.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Παρκοκρέβατο, μάρκας Vertbaudet, μοντέλα
70335-0011-6429 (grey)/99VB013 και 703350011-6509 (natural)/ 99VB019 και με χώρα
κατασκευής την Ρουμανία.

Φωτογραφία

Κίνδυνος τραυματισμού και πνιγμού λόγω
ελαττωματικής
κατασκευής
του
παρκοκρέβατου.
6

Φαντεζί αναπτήρες, άγνωστης μάρκας και
χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί
να εκληφθούν σαν παιχνίδια.

7

Σπίρτα, μάρκας Europa Hölzer, κωδικό no:
18/21/19/06/01,
με
γραμμοκώδικα
4004753042603 και με χώρα κατασκευής την
Γερμανία.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω
μεγάλης διάρκειας καύσης των σπίρτων.

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
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