ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΕΕΒ: 8.13.3.3

15 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ ΕΕ
για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex
Δελτίο 7 (11/02/2019 – 17/02/2019)
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και
Βιομθχανίασ, 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
11/02/2019 (GRAS-RAPEX – Report 7) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 53 προϊόντα που
παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα προϊόντα αυτά
εντοπίςτθκαν ςτισ αγορζσ διαφόρων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτθ
ςυνζχεια κοινοποιικθκαν ςτο Σφςτθμα GRAS-RAPEX.
Οι καταναλωτζσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα επικίνδυνα προϊόντα ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ ΥΠΚ ςτθ διεφκυνςθ www.consumer.gov.cy.
Τα 53 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:






Δεκαοκτϊ (18) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι, με τρία (3) από αυτά να
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο.
Δζκα (10) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν.
Δζκα (10) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, με τζςςερα (4) από αυτά να ζχουν
κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο.
Εννζα (9) ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ.
Ζξι (6) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν, με δφο (2) από αυτά να
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο.

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνοσ

1

Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ,
μοντζλο
G4223, με γραμμοκϊδικα
5291410125260 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.

Φωτογραφία

Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι.
Γνωςτοποιήθηκαν ςτο ςφςτημα από την
Κφπρο. Εντοπίςτηκαν ςτην εταιρεία MEGA
TOYS LTD και ζχουν αποςυρθεί από την
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η
αςφάλεια των παιδιών.
2

Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ,
μοντζλο
G4222, με γραμμοκϊδικα
5291410125253 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι.
Γνωςτοποιήθηκαν ςτο ςφςτημα από την
Κφπρο. Εντοπίςτηκαν ςτην εταιρεία MEGA
TOYS LTD και ζχουν αποςυρθεί από την
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η
αςφάλεια των παιδιών.

3

Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ,
μοντζλο
G4168, με γραμμοκϊδικα
5291410123143 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι.
Γνωςτοποιήθηκαν ςτο ςφςτημα από την
Κφπρο. Εντοπίςτηκαν ςτην εταιρεία MEGA
TOYS LTD και ζχουν αποςυρθεί από την
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η
αςφάλεια των παιδιών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνοσ

4

Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ ETERNAL INK,
μοντζλο CI 77891, με κωδικό No 12/23/16 και
με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ.

Φωτογραφία

Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν
αμίνων ςτο μελάνι.
5

Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ ETERNAL INK,
μοντζλο 12475, με κωδικό R-162 και με χϊρα
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ.
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν
αμίνων ςτο μελάνι.

6

Μαλακό παραγεμιςμζνο κουνελάκι, άγνωςτθσ
μάρκασ,
μοντζλο
38332-ROZ1-FIGWN/2017/01989,
με
γραμμοκϊδικα
5901162680213 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται και του
υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το
παιχνίδι.

7

Παιχνίδι τθλζφωνο, άγνωςτθσ μάρκασ,
μοντζλο
no 668 (668-5) και με χϊρα
καταςκευισ τθν Κίνα.
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του
καλάμου των μπαταριϊν.

8

Μαλακό παιχνίδι ςε μορφι κουκουβάγιασ,
μάρκασ H Grossman, μοντζλο SV12518,
κωδικό
8621/17,
με
γραμμοκϊδικα
5021813125181 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το
παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνοσ

9

Παιχνίδι μπάλα, μάρκασ Keycraft, μοντζλο
GL150, κωδικό GL150/2, με γραμμοκϊδικα
5037832221087 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν κομματιϊν που αποκόπτονται από τθν
μπάλα.

10 Παιδικό ολόςωμο, μάρκασ Peace clothing,
μοντζλα Hibiscus, military, grey, khaki, white,
leaf, Jamaica, pink, process blue, white grey,
brown
και
navy,
με
γραμμοκϊδικα
2003001941899 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του
ενδφματοσ.
11 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Miss Armina και με
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν διακοςμθτικϊν αντικειμζνων που
αποςπϊνται από το ζνδυμα.

12 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Bebelax, μοντζλο
YNBBT, κωδικό 180812-0195-49 και με χϊρα
καταςκευισ τθν Τουρκία.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν διακοςμθτικϊν αντικειμζνων που
αποςπϊνται από το ζνδυμα.
13 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ F&D, μοντζλο 9732,
με γραμμοκϊδικα 6956201897328 και με
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν διακοςμθτικϊν αντικειμζνων που
αποςπϊνται από το ζνδυμα.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνοσ

Φωτογραφία

14 Παιχνίδι κοφκλα, μάρκασ ADAR, μοντζλο NO:
9340, με γραμμοκϊδικα 5901271188662 και
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται και του
υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το
παιχνίδι.
15 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ F&D, μοντζλο
9767, με γραμμοκϊδικα 6956201897670 και
με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν διακοςμθτικϊν αντικειμζνων που
αποςπϊνται από το ζνδυμα.
16 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ F.&.D, μοντζλο
3756, με γραμμοκϊδικα 3201705937562 και
με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν διακοςμθτικϊν αντικειμζνων που
αποςπϊνται από το ζνδυμα.

17 Παιδικά κοριτςίςτικα παποφτςια, μάρκασ
Mountain, μοντζλο B486 και με άγνωςτθ χϊρα
καταςκευισ.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν διακοςμθτικϊν αντικειμζνων που
αποςπϊνται από τα παποφτςια.

18 Παιδικά κοριτςίςτικα ςαντάλια, μάρκασ XYY,
μοντζλο XK-5 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρϊν διακοςμθτικϊν αντικειμζνων που
αποςπϊνται από τα ςαντάλια.
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ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ
Σθμειϊνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαοκτϊ (18) προϊόντα, τα τρία (3) ζχουν εντοπιςτεί
αρχικά από τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί
ςτισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ) και ζχει προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ.
Τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι πικανό να βρίςκονται ςτθν αγορά τθσ Κφπρου και να
απειλοφν άμεςα τθν υγεία και αςφάλεια των καταναλωτϊν και κυρίωσ των παιδιϊν. Η
Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι ζχει ιδθ αρχίςει εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ αγοράσ για
τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων.
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί τουσ ειςαγωγείσ, διανομείσ, πωλθτζσ που
τυχόν διακζτουν τζτοια προϊόντα να ςταματιςουν αμζςωσ τθν διάκεςθ τουσ και να
ειδοποιιςουν τθν Υπθρεςία.
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί επίςθσ τουσ καταναλωτζσ ςε περίπτωςθ που
κατζχουν τα πιο πάνω προϊόντα να ςταματιςουν να τα χρθςιμοποιοφν και να τα
επιςτρζψουν ςτον πωλθτι, δθλαδι από το κατάςτθμα από τα οποία τα ζχουν
προμθκευτεί και παράλλθλα να τθν ενθμερϊςουν ςχετικά.
Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τον περί Οριςμζνων Πτυχϊν τθσ Πϊλθςθσ Καταναλωτικϊν
Αγακϊν και των Συναφϊν Εγγυιςεων Νόμο, ςε περίπτωςθ αγοράσ μθ αςφαλοφσ
προϊόντοσ, ο καταναλωτισ δικαιοφται ςε αντικατάςταςθ του προϊόντοσ, ϊςτε το προϊόν
να είναι ςφμφωνο προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό,
τότε ο καταναλωτισ δικαιοφται να υπαναχωριςει, δθλαδι να επιςτρζψει το προϊόν ςτον
πωλθτι και να λάβει πίςω το πλιρεσ ποςό που πλιρωςε. Υπενκυμίηεται ότι τα πιο πάνω
δικαιϊματα ιςχφουν για περίοδο 2 ετϊν από τθν αρχικι παράδοςθ του προϊόντοσ ςτον
καταναλωτι και ότι τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ζναντι του καταναλωτι ζχει πάντα ο τελικόσ
πωλθτισ.
Στθν περίπτωςθ που ο πωλθτισ αρνείται να ανταποκρικεί ςτα πιο πάνω δικαιϊματα του
καταναλωτι, καλείται ο καταναλωτισ να υποβάλει γραπτϊσ το παράπονο του μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ τθσ Υπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι (www.consumer.gov.cy).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να
επικοινωνοφν με τθν Υπθρεςία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ (www.consumer.gov.cy) ι ςτα
τθλζφωνα:
 Γραμμι Καταναλωτι 1429
 Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ 22200930, 22200923 και 22200925
 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150
 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχϊςτου 24816160
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