ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΕΕΒ: 8.13.3.3

19 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 29 (15/07/2019 – 21/07/2019)
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
15/07/2019 (GRAS-RAPEX – Report 29) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 65 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 65 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:







Εικοσιέξι (26) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με εννιά (9) από αυτά να
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Δεκαεφτά (17) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Τέσσερα (4) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.
Τρία (3) 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 23 και 24, έχουν αξιολογηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας
VILLA GIOCATTOLI, μοντέλο G6118, με κωδικό
V61180119, με γραμμοκώδικα 8002752061188
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο
υγρό.
2

Ξύλινες κουδουνίστρες, μάρκας Liewood,
μοντέλα 12433 Ayda και 12714 Merete με
γραμμοκώδικες
5713370008327,
5713370052313 και 5713370052368 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα
από τις κουδουνίστρες.

3

Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας Miss Tiffany,
μοντέλο A181008 Q και με χώρα κατασκευής
την Ιταλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή του
στήθους, των οποίων το μήκος είναι
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο και
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του
ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία NOTUM
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.

4

Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας M & S, μοντέλο
AF0036 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
υφασμάτινης κορδέλας που κρέμεται πέραν
του κατώτερου σημείου του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία ROMEO
SHOPPING CENTER LTD και έχει αποσυρθεί
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Μαλακά παιχνίδια με νερό, μάρκας Charm
Distribox, με κωδικό παραγωγής 6618 3320882, με γραμμοκώδικα 8437010226045 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο
υγρό.
6

Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας I.M.A, μοντέλο
2090 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
τιράντων που δένουν στο πάνω μέρος του
ώμου.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία BELLADOR
ESTATES LTD και έχει αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.

7

Κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας Fashion,
μοντέλο 8758 και με χώρα κατασκευής την
Ιταλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία ROMEO
SHOPPING CENTER LTD και έχει αποσυρθεί
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

8

Κοριτσίστικο σετ μπικίνι, μάρκας Power
Flower, μοντέλο AA218, με γραμμοκώδικα
5553724142181 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελεύθερων κορδονιών στο μπικίνι τα οποία
δένουν στο πίσω μέρος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία L. & K.
NAPA SOUVENIRS LIMITED και έχει
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
9

Κοριτσίστικο πουκάμισο, μάρκας GO FASHION,
μοντέλο 8684, με κωδικό 8684-FC-TOP-YEL4YG και με χώρα κατασκευής Ιταλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή της
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο.
Εντοπίστηκε
στην
εταιρεία
ELEONORA KAY DESIGNS LIMITED και έχει
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

10 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας M & S, μοντέλο
AAF0033 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
υφασμάτινης κορδέλας που κρέμεται πέραν
του κατώτερου σημείου του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία ROMEO
SHOPPING CENTER LTD και έχει αποσυρθεί
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

11 Μαλακά παιχνίδια σε μορφή ουράνιου τόξου
με σύννεφο, και μπολ με παγωτό μάρκας, JUST
PLAY, μοντέλο 60-00010, με γραμμοκώδικα
5710948290894, και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό των ματιών του χρήστη.
12 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή αβοκάντο,
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 033.006.153 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό των ματιών του χρήστη.
13 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή ποντικού,
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 033.006.150 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό των ματιών του χρήστη.
14 Μαλακά παιχνίδια σε διάφορες μορφές
τροφίμων, μάρκας Smooshy Mushy, μοντέλο
11-10098, με γραμμοκώδικα 5710948321925
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό των ματιών του χρήστη.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

15 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή λεμονιού,
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 39.0001 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό των ματιών του χρήστη.
16 Μπρελόκ με μαλακό παιχνίδι σε μορφή πάντα,
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 39.0018, DFA 008
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό των ματιών του χρήστη.
17 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή συσκευασίας
γιαουρτιού,
άγνωστης
μάρκας,
με
γραμμοκώδικα 1000107100015 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό των ματιών του χρήστη.
18 Μπρελόκ με μαλακό παιχνίδι σε μορφή πάντα,
άγνωστης μάρκας, μοντέλο TR: 8818 071-0009,
με γραμμοκώδικα 1000127100019 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό των ματιών του χρήστη.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

19 Κοριτσίστικο επανωφόρι, μάρκας Pink Rabbit,
μοντέλο AL042 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του
ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία NOTUM
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.
20 Κοριτσίστικο σετ ρούχων, μάρκας Miss Image,
μοντέλο LF-2061 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
διακοσμητικών κορδονιών με μεταλλικούς
κρίκους που κρέμονται πέραν του κατώτερου
σημείου του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία NOTUM
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.
21 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Dune Craft,
με κωδικό παραγωγής # 7.269 09/26/2017 και
με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.
22 Παιχνίδι οδοντοφυΐας, μάρκας Calbabyco και
με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα
από το παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

23 Παιχνίδι όπλο, μάρκας Play with Me, με
γραμμοκώδικα 2000005398667 και με
άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.
24 Παιχνίδι όπλο, μάρκας Play with Me, μοντέλο
19908700, με γραμμοκώδικα 2000005398650
και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.
25 Παιχνίδι όπλο, μάρκας TEDI, με γραμμοκώδικα
20701001221000000500
και
με
χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.
26 Παιχνίδι όπλο, μάρκας TEDI, με γραμμοκώδικα
36323001221000000600
και
με
χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω εικοσιέξι (26) προϊόντα, τα εννιά (9) έχουν εντοπιστεί
αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί
στις άλλες χώρες μέλη) και έχει προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους.
Τα υπόλοιπα προϊόντα, 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.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που
τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση τους και να
ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.
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Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που
κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα
επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν
προμηθευτεί και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών
Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς
προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν
να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό,
τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον
πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω
δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον
καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός
πωλητής.
Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του
καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της
ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

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 και 22200925
 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160
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