ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11

13 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 15 (09/04/2018 – 15/04/2018)
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 09/04/2018 (GRAS-RAPEX – Report 15) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 42 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 42 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Δεκατέσσερα (14) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δεκατρία (13) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
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.

ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy
/ConsumerGovCy

@ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429

Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιχνίδια σε φιγούρες ζωών που παράγουν ήχο,
μάρκας Ha Ha Xiong, με χώρα κατασκευής την
Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις
φιγούρες.
2

Παιχνίδι Fidget Spinner, μάρκας
gutoy's,
μοντέλο LED Finger Twister Art.No. 6286, με
γραμμοκώδικα 4013840062868 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
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 σχήμα αυγού, που μέσα περιέχει
φιγούρα δεινόσαυρου που διογκώνεται όταν
έρθει σε επαφή με υγρά, μάρκας Robetoy.se, με
γραμμοκώδικα 7300009491049 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποκόπτονται από τις
φιγούρες και διογκώνονται περισσότερο από το
μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν έρθουν σε
επαφή με υγρά.

4

Ποδήλατα, μάρκας B'TWIN, μοντέλα Rockrider
520/ size M/no.: 1864811, Rockrider 520/ size
M, colour: dark/ no.: 2002104, Rockrider 540/
size M/ no.: 1864082 και Rockrider 540/size XL/
no.: 1864085, με χώρα κατασκευής την
Πορτογαλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής του
ποδηλάτου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Παιχνίδι ρομπότ, μάρκας Year O Toy, μοντέλο
No.
110006A,
με
γραμμοκώδικα
8032014006008 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το
παιχνίδι.
6

Παιδικό ποδήλατο, μάρκας Wildhorse, μοντέλο
1280361/ BMX 12" lány, με γραμμοκώδικα
5998230309664 και με χώρα κατασκευής την
Ουγγαρία.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
παιδιού λόγω αστάθειας των βοηθητικών
τροχών.

7

Βρεφικό παιχνίδι, μάρκας Kidz Delight, μοντέλο
K16560/S16560/S16560-30022, κωδικό 02160718, με γραμμοκώδικα 8136538671986 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
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.

8

Παιδική μπλούζα, μάρκας Mix Star Kids Club, με
χώρα κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται
από το ένδυμα.

9

Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Mrowiec Toys, με
γραμμοκώδικα 5908258103656 και με χώρα
κατασκευής την Πολωνία.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω
μειωμένης αντοχής των χειρολαβών του
σκούτερ.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

10 Παιχνίδι κούκλα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
art#8099A /NO.8099, με γραμμοκώδικα
5901002003479 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
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.
11 Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας
Travelon, μοντέλο 19508, με γραμμοκώδικα
025732044757 και με χώρα κατασκευής τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη.
12 Παιχνίδι σε μορφή εκσκαφέα, άγνωστης
μάρκας, με γραμμοκώδικα 8681161440656 και
με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.
13 Μαξιλάρια, μάρκας Primark, μοντέλα No.
167401, No. 4467201, No. 4467701, No.
5912001, No. 5512101-03, No. 97528, No.
4727601, No. 8191201-02, No. 0822101-03, No.
4467001-02, No. 0608803-07, No. 8167401 και
No. 9752802, 9752806-08, με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος
πυρκαγιάς
λόγω
υψηλής
ευφλεκτότητας του υλικού κατασκευής των
μαξιλαριών.

14 Παιχνίδι μπάνιου σε μορφή βατράχου,
άγνωστης μάρκας, μοντέλο Art. No. 011, με
γραμμοκώδικα 4812501138139 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.
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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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