ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11

03 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ ΕΕ
για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex
Δελτίο 5 (30/01/2017 – 05/02/2017)
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΥΠΚ) 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 30/01/2017 (GRAS-RAPEX – Report 5) 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 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 42 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:






Δεκατρία (13) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.
Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν.
Εννζα (9) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ.
Πζντε (5) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν.
Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν.

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 12 και 13, ζχουν αξιολογθκεί από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα χαμθλοφ κινδφνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνοσ

Φωτογραφία

1

Μαγνθτικό παιχνίδι ψαρζματοσ, άγνωςτθσ
μάρκασ, μοντζλο CFO12661, κωδικό 120694, με
γραμμοκϊδικα 5420024131514 και με χϊρα
καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ, διάτρηςησ, λοίμωξησ ή
απόφραξησ του εντζρου ςε περίπτωςθ
κατάποςθσ περιςςοτζρων του ενόσ μαγνιτθ ι
ενόσ μαγνιτθ και ενόσ μεταλλικοφ αντικειμζνου
που είναι δυνατόν να ζλξθ το ζνα το άλλο.

2

Σετ αυτοκινθτάκια, μάρκασ 198 Toys / Amatoys,
μοντζλο TS27983 - 198-10E, με γραμμοκϊδικα
8435234963197 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των
τροχϊν που αποςπϊνται εφκολά από τα
αυτοκινθτάκια.

3

Περοφκα αμφίεςθσ, μάρκασ CLAIRE´S, με
γραμμοκϊδικα 5053264924105 και με χϊρα
καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ
εγκαυμάτων
λόγω
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ.

4

υψθλισ

Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink,
μοντζλο 60 ml Nr. D 199, με κωδικό No 199 E06
και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ.
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων ουςιϊν ςτο μελάνι.

5

Παιδικι φανζλα, μάρκασ CIKOBY, μοντζλο C
6332, με γραμμοκϊδικα 20150042 και με χϊρα
καταςκευισ τθν Τουρκία.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν
διακοςμθτικϊν χαντρϊν που αποςπϊνται εφκολα
από το ζνδυμα.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνοσ

6

Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ Funny Fashion /
Espa, μοντζλο 50077, με γραμμοκϊδικα
8712364500776 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ.
7

Παιχνίδι όπλο που ρίχνει μικρζσ μπαλίτςεσ και
βζλθ, μάρκασ Liang Yu, μοντζλο E6340767, με
γραμμοκϊδικα 8435462109114 και με χϊρα
καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ
και
των
μπαλίτςων
που
διογκϊνονται
περιςςότερο από το μζγιςτο όριο που
προβλζπεται όταν ζρκουν ςε επαφι με υγρά.

8

Παιχνίδι όπλο που ρίχνει μικρζσ μπαλίτςεσ και
βζλθ, μάρκασ SF, μοντζλο Ref E6336570, με
γραμμοκϊδικα 8435462101002 και με χϊρα
καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ
και
των
μπαλίτςων
που
διογκϊνονται
περιςςότερο από το μζγιςτο όριο που
προβλζπεται όταν ζρκουν ςε επαφι με υγρά.

9

Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ HUA SHENG,
μοντζλο No N621-3, με γραμμοκϊδικα
7393541412719 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω του ότι θ κινθτικι
ενζργεια που αποκτοφν τα βζλθ είναι μεγαλφτερθ
του επιτρεπόμενου ορίου.

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

Φωτογραφία

10 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ SETTY KOOP,
μοντζλο AP-15018, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του
ενδφματοσ.

11 Παιχνίδια ςετ εργαλείων, μάρκασ Marco's Toys,
μοντζλα 8968 (ref. 1675), T81-5 και T81-8, με
γραμμοκϊδικεσ 8435399016752, 8435399010958
και 8435399010941και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν
κομματιϊν που υπάρχουν ςτα παιχνίδια.

12 Ιπτάμενα φαναράκια, μάρκασ Party Deco,
μοντζλο LAMP5TT-008, με γραμμοκϊδικα
5901157450104 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω του ότι τα προϊόντα
αυτά πετοφν ανεξζλεγκτα και δεν μπορεί να
προβλεφκεί ο χϊροσ προςγείωςθσ τουσ.
13 Μαλακζσ παραγεμιςμζνεσ κοφκλεσ, μάρκασ
De.Car2, μοντζλο 28307BIS, με γραμμοκϊδικα
8009549283075 και με χϊρα καταςκευισ τθν
Κίνα.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του
υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το παιχνίδι.

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ
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 Προςταςίασ Καταναλωτι 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.
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Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι 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.

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
Σθμειϊνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατϊν-μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 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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