ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3

9 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
Δελτίο 45 (05/11/2018 – 11/11/2018)
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 05/11/2018 (GRAS-RAPEX – Report 45) έχουν κοινοποιηθεί στο
Σύστημα 29 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 29 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Έντεκα (11) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με πέντε (5) από αυτά να
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 10 και 11, έχουν αξιολογηθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας ETERNAL
INK, με κωδικό 30.09.15 και με χώρα
κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φωτογραφία

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών
αμίνων στο μελάνι.
2

Πένα σε μορφή κραγιόν, μάρκας GOGOPO,
μοντέλα GP007 και GP008 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού με πιθανή
απόφραξη των αεραγωγών σε περίπτωση
κατάποσης του καπακιού λόγω απουσίας οπών
αερισμού.

3

Πολύπριζο, μάρκας PIFCO, μοντέλο BLA112 /PIF
2032, κωδικό 104301 J12-4, με γραμμοκώδικες
5024996706642 και 5055136598230 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς αφού λόγω έλλειψης
ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία
σε περίπτωση υπερφόρτωσης.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε
στην
εταιρεία
YAKUMO
ENTERPRISES LTD και έχει αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.

4

Παιχνίδι σκούτερ, άγνωστης μάρκας, με
γραμμοκώδικα 0611138274135 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του
παιδιού λόγω του μικρού μεγέθους του
μπροστινού τροχού.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία M.C. MICHAEL
TRADING LIMITED και έχει αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

5

Πολλαπλός μετατροπέας, μάρκας Brand,
μοντέλο
7196,
με
γραμμοκώδικα
6987643221488 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας
από
πιθανή
πρόσβαση σε αγώγιμα μέρη.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε
στην
εταιρεία
EWAY
TECHNOLOGY LTD και έχει αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.
6

Παιδική μπλούζα, μάρκας Oute Kids, με χώρα
κατασκευής την Ιταλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του
ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία MINI MONDO
children wear Ltd και έχει αποσυρθεί από την
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.

7

Πλαστική κουδουνίστρα, μάρκας Toys Group,
μοντέλο TG218141-368-248, με γραμμοκώδικα
5902553800791 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή ενσφήνωση στο
λαιμό του παιδιού λόγω του μεγέθους της
λαβής της κουδουνίστρας.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από την
παρουσία αιχμηρών ακμών στην κουδουνίστρα.

8

Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή πεταλούδας,
άγνωστης μάρκας, μοντέλο CB 535329, με
γραμμοκώδικα 5291410103619 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.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο.
Εντοπίστηκε στην εταιρεία
MEGATOYS
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η
ασφάλεια των παιδιών.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

9

Ανιχνευτής υγραερίου και μονοξειδίου του
άνθρακα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο DETC-02,
με γραμμοκώδικα 5902115405969 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.

Φωτογραφία

Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την ανίχνευση
του μονοξειδίου του άνθρακα.
10 Διακοσμητικό κερί, μάρκας Polar, μοντέλο
235136, με γραμμοκώδικα 6410412351364 και
με χώρα κατασκευής την Φινλανδία.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω
ελαττωματικής κατασκευής του κεριού.
11 Διακοσμητική πετσέτα που προσομοιάζει με
γλυκό, μάρκας O'right, μοντέλο OREE003004A,
με γραμμοκώδικα 9702071324931 και με χώρα
κατασκευής την Ταϊβάν.
Κίνδυνος
πνιγμού
γιατί
λόγω
των
χαρακτηριστικών τους μπορεί να εκληφθούν ως
τρόφιμα από τα παιδιά.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω έντεκα (11) προϊόντα, τα πέντε (5) 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.

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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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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