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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 31 (01/08/2016 – 07/08/2016)
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 01/08/2016 (GRAS-RAPEX – Report 31)
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 42 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 42 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:
Έντεκα (11) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.
Έντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν.
Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ.
Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν.
Τρία (3) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν.
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.
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Περιγραφή – Κίνδυνοσ

1

Συνδυαςμόσ μπρελόκ με φωτεινι πθγι
λζιηερ, μάρκασ HJ, μοντζλο ZL 2008 3028
7657.6 ZL 2006 2004 1106.7, με χϊρα
καταςκευισ τθν Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν
υψθλι ακτινοβολία που εκπζμπει θ
φωτεινι πθγι λζιηερ.
2

Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, μάρκασ
Miniland Educational, μοντζλο ref. 96295,
κωδικό
01151402813085,
με
γραμμοκϊδικα 8413082962951 και με
χϊρα καταςκευισ τθν Ινδία.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
του κουμπιοφ που αποςπάται εφκολα από
το παιχνίδι.

3

Σετ παιχνίδια καλάςςθσ, μάρκασ ZEEMAN,
κωδικό
55899,
με
γραμμοκϊδικα
8711197558992 και με χϊρα καταςκευισ
τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται
εφκολα από τα παιχνίδια.

4

Παιχνίδι-πλαςτελίνθ με μαγνιτθ, μάρκασ
CLVA, με γραμμοκϊδικα 8594164760358
και με χϊρα καταςκευισ τθν Τςεχία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ ςε περίπτωςθ
κατάποςθσ περιςςοτζρων του ενόσ
μαγνιτθ ι ενόσ μαγνιτθ και ενόσ
μεταλλικοφ αντικειμζνου που είναι
δυνατόν να ζλξθ το ζνα το άλλο.

5

Παιδικό ψθλό καρεκλάκι, μάρκασ MS
INNOVACIONES, μοντζλο Advance 2021, με
γραμμοκϊδικα 8436046384484 και με
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ και τραυματιςμοφ του
παιδιοφ λόγω ελαττωματικι καταςκευισ
τθσ καρζκλασ.
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6

Συνδυαςμόσ μπρελόκ με φωτεινι πθγι
λζιηερ, μάρκασ QX, μοντζλα SIN 2012805
και SIN 2015805, με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν
υψθλι ακτινοβολία που εκπζμπει θ
φωτεινι πθγι λζιηερ.

7

Παιχνίδι που περιλαμβάνει κάψουλεσ που
διογκϊνονται ςε διάφορεσ φιγοφρεσ
δεινοςαφρων, μάρκασ YUDA, μοντζλο ref.
06062, με γραμμοκϊδικα 8431878811795
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
των
κάψουλων
που
διογκϊνονται
περιςςότερο από το μζγιςτο όριο που
προβλζπεται όταν ζρκουν ςε επαφι με
υγρά.

8

Παιχνίδι εκςκαφζασ, μάρκασ BRIMAREX,
μοντζλο no. 1312A710, με γραμμοκϊδικα
5907791568885 και με χϊρα καταςκευισ
τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται
εφκολα από το παιχνίδι.

9

Παιχνίδι καροτςάκι, μάρκασ iCOM, μοντζλο
588280, με γραμμοκϊδικα 140210588280/
6925882800804 και με χϊρα καταςκευισ
τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία
αιχμθρϊν ακμϊν ςτο παιχνίδι.

10

Παιχνίδι πιςτόλι με καψοφλια, μάρκασ PIR,
μοντζλο
85205,
με
γραμμοκϊδικα
5901353047351 και με χϊρα καταςκευισ
τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά
επίπεδα
ζνταςθσ
του
ιχου
που
δθμιουργοφνται κατά τθν εκπυρςοκρότθςθ.
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11

Ξφλινο παιχνίδι χϊροσ ςτάκμευςθσ, μάρκασ
New Classic Toys, μοντζλο Art. no. 1016,
κωδικό
910815,
με
γραμμοκϊδικα
8718446010164 και με χϊρα καταςκευισ
τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν κομματιϊν που υπάρχουν ςτο
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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