ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3

21 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 38 (17/09/2018 – 23/09/2018)
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 17/09/2018 (GRAS-RAPEX – Report 38) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 57 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 57 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:







Δεκαπέντε (15) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με τέσσερα (4) από αυτά
να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Είκοσι τέσσερα (24) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με επτά (7) από αυτά να έχουν
κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Τέσσερα (4) στην Υπηρεσία Μεταλλείων.
Δύο (2) 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 14 και 15, έχουν αξιολογηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιχνίδι όπλο με βέλη, μάρκας Zhong Teng,
μοντέλο NO. ZT1004/No. 2050078516, με
γραμμοκώδικα 5900851785161 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη.
2

Παιχνίδι ποδηλατάκι, μάρκας Gearbox, μοντέλο
n°90383, με γραμμοκώδικα 4012093903836 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του
ποδηλάτου.

3

Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES ! DO KIDS, μοντέλο
71390, με γραμμοκώδικα 5299901119781 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος και στην
περιοχή της μέσης του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία D. K. ANDREOU CO
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.

4

Μπαλόνια, άγνωστης μάρκας, μοντέλο LO51202B2359-G,
με
γραμμοκώδικα
8711194112012 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Χημικός κίνδυνος από την απελευθέρωση
υψηλών ποσοτήτων νιτροσαμινών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Μπαλίτσες με ελαστικό σχοινάκι τύπου γιο γιο,
άγνωστης μάρκας, μοντέλο TYB061, με
γραμμοκώδικα 3779012860663 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
ελαστικού κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου
το μήκος είναι μεγαλύτερο από το
επιτρεπόμενο.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία J.N.C. SUPERSTORES
LTD (ADAMS SUPERSTORE) και έχει αποσυρθεί
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
6

Παιδικό μπικίνι, μάρκας Sweet Secret, μοντέλο
NX1859, με γραμμοκώδικα 12703231859 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του
ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία P & L PROTARAS
PLAZA LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.

7

Προσαρμογέας, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 18211, με γραμμοκώδικα 5291301182112 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης
ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία
σε
περίπτωση
υπερφόρτωσης
και
ηλεκτροπληξίας από πιθανή πρόσβαση σε
αγώγιμα μέρη.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε
στην
εταιρεία
GEORGE
THEODOROU GENERAL TRADING 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

8

Μπαλόνια, μάρκας Tollkühn Shoppartner,
μοντέλο 90316, με κωδικό 2049403 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την απελευθέρωση
υψηλών ποσοτήτων νιτροσαμινών.

9

Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή αλόγου, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο 1220 και με χώρα κατασκευής
την Τσεχία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.

10 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας Incharacter,
μοντέλο
16005,
με
γραμμοκώδικα
843269015299 και με χώρα κατασκευής το
Βιετνάμ.
Κίνδυνος
εγκαυμάτων
λόγω
ευφλεκτότητας του κουστουμιού.

υψηλής

11 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, μάρκας Little
Cucu, με γραμμοκώδικα 363-17103110 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το
παιχνίδι.

12 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας
Hanya, μοντέλο GB3964-4, με γραμμοκώδικα
6933952950021 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
ματιών και της μύτης που αποσπώνται εύκολα
από το παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

13 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Out of the blue,
μοντέλο No.: 12/2079, κωδικό 24090, με
γραμμοκώδικα 4029811358311 και με χώρα
κατασκευής την Ταϊβάν.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.
14 Παιχνίδι πιάνο με σκαμνί, μάρκας Buddy fun,
μοντέλο N° 88024/390-005PK και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
παιδιού λόγω αστάθειας του παιχνιδιού.

15 Μαξιλάρι σε μορφή ελέφαντα, μάρκας Rainbow
fox, μοντέλο X000UBPLSN και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το
μαξιλάρι.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαπέντε (15) προϊόντα, τα τέσσερα (4) 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 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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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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