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ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε.
για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex
Δελτίο 24 (13/06/2016 – 19/06/2016)
Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου
Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ, ωσ αρμόδια αρχι ςτθν Κφπρο για τθ
λειτουργία και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Ταχείασ Ανταλλαγισ
Πλθροφοριϊν για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ
καταναλωτζσ ότι τθν εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 13/06/2016 (GRAS-RAPEX – Report 24)
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 27 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία
και τθν αςφάλειά τουσ. Τα προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτισ αγορζσ
διαφόρων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ και ςτθ ςυνζχεια κοινοποιικθκαν ςτο
Σφςτθμα GRAS-RAPEX.
Οι καταναλωτζσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα επικίνδυνα προϊόντα ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Υ.Α.&Π.Κ. ςτθ διεφκυνςθ www.mcit.gov.cy/ccps ι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ ςτθ διεφκυνςθ www.ec.europa.eu/rapex.
Τα 27 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:
Εννζα (9) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.
Πζντε (5) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ.
Πζντε (5) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν.
Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν.
Τρία (3) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν.
Ένα (1) ςτθν Υπθρεςία Μεταλλείων.
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν
κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που
ακολουκεί. Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 8 και 9, ζχουν
αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα χαμθλοφ κινδφνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνοσ

1

Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Carmen
Wallstein, μοντζλο Torf 10 ml, κωδικό
002161, BBD 07/2018, με χϊρα καταςκευισ
τθ Γερμανία.

Φωτογραφία

Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία
υψθλισ
ςυγκζντρωςθσ
καρκινογόνων
ουςιϊν ςτο μελάνι.

2

Σετ προςαρμογζων γενικισ χριςθσ, μάρκασ
Vivanco, μοντζλο EDP 36216, με
γραμμοκϊδικα 4008928362169 και με
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι
επαφι του χριςτθ με μεταλλικά αγϊγιμα
μζρθ.

3

Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ Tongie /
WRF, μοντζλο ref. 59209, με γραμμοκϊδικα
8435238592096 και με χϊρα καταςκευισ
τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του
ενδφματοσ.

4

Κάκιςμα πλάτθσ μεταφοράσ παιδιϊν,
μάρκασ Osprey, μοντζλα Poco AG Black/
Poco AG Ivy Green/ Poco AG Seaside Blue,
Poco AG Plus Black/ Poco AG Plus Ivy
Green/ Poco AG Plus Seaside Blue, Poco AG
Premium Black, Poco AG Premium Ivy
Green, Poco AG Premium Seaside Blue, με
γραμμοκϊδικεσ
845136043275,
845136043251,
845136043237,
845136043213,
845136043190,
845136043176,
845136043138,
845136043114 και 845136043091, με χϊρα
καταςκευισ το Βιετνάμ.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω
ελαττωματικοφ
καταςκευισ
του
κακίςματοσ.
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5

Παιχνίδι
κουδουνίςτρα,
μάρκασ
Shengyuan, μοντζλο No.: 2108, με
γραμμοκϊδικα 10501218 και με χϊρα
καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ
τθσ κουδουνίςτρασ, με αποτζλεςμα να
ςπάει εφκολα και να απελευκερϊνει μικρά
κομμάτια τα οποία δφναται να καταποκοφν
εφκολα από μικρά παιδιά. Επίςθσ θ
χειρολαβι τθσ κουδουνίςτρασ είναι
μεγαλφτερθ από το επιτρεπόμενο όριο με
πικανότθτα να ςφθνωκεί ςτο φάρυγγα του
παιδιοφ.

6

Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα,
μάρκασ steck!, μοντζλο SCF 100, με
γραμμοκϊδικα 5999082220077 και με
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν
ανίχνευςθ του μονοξειδίου του άνκρακα.

7

Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα,
μάρκασ Global /Lydian, μοντζλο LYD-809,
με γραμμοκϊδικα 5997882126575 και με
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν
ανίχνευςθ του μονοξειδίου του άνκρακα.

8

Μαλακά παραγεμιςμζνα παιχνίδια, μάρκασ
Vergeertoys, μοντζλο 8400, με κωδικό
15031 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
του υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το
παιχνίδι.
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9

Μαλακό
παραγεμιςμζνο
αρκουδάκι,
μάρκασ UNIVERSE TOY, μοντζλο No.:
10505037,
με
γραμμοκϊδικα
6924105050378 και με χϊρα καταςκευισ
τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
του υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το
παιχνίδι.

υςτάςεισ - Προειδοποιήςεισ
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πικανό να βρίςκονται ςτθν αγορά τθσ Κφπρου
και να απειλοφν άμεςα τθν υγεία και αςφάλεια των καταναλωτϊν και
κυρίωσ των
παιδιϊν. Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν ζχει ιδθ αρχίςει
εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ αγοράσ για τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων. Στθν περίπτωςθ που
εντοπιςκοφν τζτοια προϊόντα κα προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ.
Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν καλεί τουσ ειςαγωγείσ,
διανομείσ, πωλθτζσ ι καταναλωτζσ που τυχόν κατζχουν τζτοια προϊόντα να ςταματιςουν
αμζςωσ τθν διάκεςθ ι τθ χριςθ τουσ και να ειδοποιιςουν τθν Υπθρεςία.

Επικοινωνία
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να
επικοινωνοφν ςτα τθλζφωνα:






Γραμμι Καταναλωτι 1429
Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ 22867309, 22867377 και 22867130
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχϊςτου 24816160

Σθμειϊνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατϊν-μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ και ζχουν κρικεί ωσ μθ αςφαλι, με αποτζλεςμα να απαγορευκεί θ
διάκεςι τουσ ςτθν αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, ζχοντασ εντοπίςει κάποιο δυνθτικό
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουςιάςουν, ζχουν προβεί ςε εκελοφςια απόςυρςι τουσ
από τθν αγορά και ανάκλθςι τουσ από τουσ καταναλωτζσ. Η απαγόρευςθ διάκεςισ τουσ
ςτθν αγορά μπορεί να αρκεί ςτισ περιπτϊςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να
τα καταςτιςει αςφαλι.
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