ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3

04 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 1 (31/12/2018 – 06/01/2019)
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
31/12/2018 (GRAS-RAPEX – Report 1) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 40 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 40 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με δύο (2) από αυτά να
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Δέκα (10) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Τέσσερα (4) 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.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιχνίδι τουβλάκια συναρμολόγησης, μάρκας
Universe of imagination, μοντέλο 191385/MFR
5F62652 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.

Φωτογραφία

Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.
2

Παιχνίδι σε μορφές ζώων, μάρκας JJA, μοντέλα
white rabbit / ref. 127365A, taupe lion / ref.
127365B και grey elephant / ref. 127365C, με
γραμμοκώδικες
3560234524552,
3560234524569 και 3560234524576 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.

3

Παιχνίδι σετ τσαγιού, μάρκας Panritos,
μοντέλο 1704U234, με
γραμμοκώδικα
8817042102348 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
αιχμηρών ακμών στο παιχνίδι.

4

Παιδικά μποτάκια, μάρκας Camelot, μοντέλα
213750738 και 113750760, με γραμμοκώδικες
00916920772 και 00916887678 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που
αποσπώνται από τα παπούτσια.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Ξαπλώστρες, μάρκας Crespo, μοντέλα AL/363DL (40), AL/364 (17) και AP/363-AD/80, με
γραμμοκώδικες
8421228021400,
8421228248173 και 8421228201802 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω
απουσίας
μηχανισμού
ασφάλισης
της
ξαπλώστρας.

6

Μαγνητικό παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο Red version, με κωδικό
000427013, με γραμμοκώδικα 6912556110024
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.

7

Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Super Juguete,
μοντέλο
1836,
με
γραμμοκώδικα
8435265718759 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.

8

Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο A-20089, με γραμμοκώδικα
6956520200892 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
ματιών και της βεντούζας που αποσπώνται
από το αρκουδάκι.

9

Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, μάρκας
AURORA, μοντέλο POPSTAR YOOHOO/#700237, με γραμμοκώδικα 092943700239 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της
βεντούζας που αποσπάται από το παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

10 Απομιμήσεις γλυκών με μαγνήτη, μάρκας En
Shrine, YX-8808/ 8822, με γραμμοκώδικες
6968468480038 και 739287088220 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος
πνιγμού
γιατί
λόγω
των
χαρακτηριστικών τους μπορεί να εκληφθούν
ως τρόφιμα από τα παιδιά.
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία P.A.S.
TOYS LTD και έχουν αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.
11 Παιχνίδια θαλάσσης, μάρκας Marcos Toys,
μοντέλα 0623 και 1616, με γραμμοκώδικες
8435399006234 και 8435399016165 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
αιχμηρών ακμών στο παιχνίδι.

12 Απομιμήσεις γλυκών με μαγνήτη, μάρκας
JUMBO SQUISNY, μοντέλο G 4232, με
γραμμοκώδικα 5291410125376 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος
πνιγμού
γιατί
λόγω
των
χαρακτηριστικών τους μπορεί να εκληφθούν
ως τρόφιμα από τα παιδιά.
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία MEGA
TOYS LTD και έχουν αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.
13 Κεριά, μάρκας Depesche, μοντέλο 441243_A,
με γραμμοκώδικα 4010070352134 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος
πυρκαγιάς
λόγω
υψηλής
ευφλεκτότητας της συσκευασίας του κεριού.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

14 Μαλακό παραγεμισμένο πιθηκάκι, άγνωστης
μάρκας, μοντέλο
NO. QQV-115, με
γραμμοκώδικα 1701080981157 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της
μύτης που αποσπάται από το πιθηκάκι.

15 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας
Best all, μοντέλο NO: 920973, με
γραμμοκώδικα 6981939209730 και με
άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
ματιών που αποσπώνται από το αρκουδάκι.

16 Παιχνίδια οδοντοφυΐας, μάρκας JANOD,
μοντέλα Rabbit J04609 και Fox J04610 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των
χαντρών που αποσπώνται από τα παιχνίδια.
17 Παιχνίδι εξωτερικού χώρου, μάρκας PILSAN,
μοντέλο
07962,
με
γραμμοκώδικα
8693461079627 και με χώρα κατασκευής την
Τουρκία.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης μόλυβδου στο παιχνίδι.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαεπτά (17) προϊόντα, τα δύο (2) 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.
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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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