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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  24 Μαρτίου 2017 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
 

Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ ΕΕ 
για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 

 

Δελτίο 12 (20/03/2017 – 26/03/2017) 
 
 
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 Πλθροφοριών για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν 
εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 20/03/2017 (GRAS-RAPEX – Report 12) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 26 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρώτθ φορά ςτισ αγορζσ διαφόρων κρατών-μελών 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 26 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δώδεκα (12) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακώσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 12, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι ςετ από φιγοφρεσ νάνων και 
πριγκίπιςςασ, μάρκασ New toys, μοντζλο DP-
10034, με γραμμοκώδικα 5905698058553 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
μθχανιςμοφ που παράγει ιχο και που αποςπάται 
εφκολα από τισ φιγοφρεσ. 

 

2 Παιχνίδι που περιλαμβάνει βαλλίςτρεσ και βζλθ, 
μάρκασ FRANGA TOYS, μοντζλο ref. 2015-2B, 
IEM-03309,  με γραμμοκώδικα  8499660033091 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπώνται εφκολα από τα βζλθ. 
  

3 Παιχνίδι κουδουνίςτρα που ςτερεώνεται ςε 
παιδικό καροτςάκι, μάρκασ Abababy, μοντζλο 
NO: 2213, με γραμμοκώδικα 2015051619223 και 
με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα να ςπάει εφκολα και να 
απελευκερώνει μικρά κομμάτια τα οποία δφναται 
να καταποκοφν εφκολα από μικρά παιδιά. 
 

 

4 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, μάρκασ woogie, μοντζλο 
art. 84331, με γραμμοκώδικα  9002859034183 
και με χώρα καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα να ςπάει εφκολα και να 
απελευκερώνει μικρά κομμάτια τα οποία δφναται 
να καταποκοφν εφκολα από μικρά παιδιά. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Μπαλόνια με φωτεινι πθγι Led, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο V-8451, κωδικό 140516-A, B & C, 
με γραμμοκώδικα 5050577845110 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή/και χημικών εγκαυμάτων 
από πικανι κατάποςθ των μικρών μπαταριών 
που αποςπώνται εφκολα χωρίσ τθν χριςθ 
εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο 
κινιςεων για το άνοιγμα του καλάμου των 
μπαταριών. 
 

 

6 Διακοςμθτικό κθροπιγιο, μάρκασ Søstrene 
Grene, μοντζλο ES160518, με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ από πικανι ανάφλεξθ τθσ 
μπογιάσ του κθροπθγίου. 
 
 

 

7 Αναδιπλοφμενεσ καρζκλεσ καλάςςθσ, μάρκασ 
Ikea Mysingsö, με χώρα καταςκευισ τθ Σουθδία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ από πικανι 
λανκαςμζνθ ςυναρμολόγθςθ τθσ καρζκλασ και 
επανατοποκζτθςθσ του υφάςματοσ από το 
χριςτθ μετά τθν πλφςθ του. 

 

8 Καδζνα ςτιριξθσ τθσ πιπίλασ, μάρκασ TIGEX, 
μοντζλο 80602265 (ροη) και  80602266 (μπλε), 
κωδικό 1578147350151, με γραμμοκώδικα  
3159923208059 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Γαλλία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ τθσ 
καδζνασ, με αποτζλεςμα να ςπάει εφκολα και να 
απελευκερώνει μικρά κομμάτια τα οποία δφναται 
να καταποκοφν εφκολα από μικρά παιδιά. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Πλαςτικι μπάλα, μάρκασ BULLYCAN, μοντζλο 
P129-10, κωδικό 1407/9000808, με 
γραμμοκώδικα 8413419895020 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών  
κομματιών που αποςπώνται εφκολα από τθν 
μπάλα. 
 

 

10 Αναπτιρεσ, μάρκασ PINGUO, μοντζλο Art. No.: 
409, με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι δεν ςυμμορφώνονται με το ςχετικό πρότυπο 
αςφαλείασ. 

 

11 Παιχνίδι ελικόπτερο, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
YT08755, με γραμμοκώδικα  6933893325216 και 
με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

12 Παιχνίδι φωτεινι πθγι Led που φοριζται ςτο 
δάκτυλο, μάρκασ Flying Tiger, μοντζλο 1400437, 
με χώρα καταςκευισ τθν Δανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή/και χημικών εγκαυμάτων 
από πικανι κατάποςθ των μικρών μπαταριών 
που αποςπώνται εφκολα χωρίσ τθν χριςθ 
εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο 
κινιςεων για το άνοιγμα του καλάμου των 
μπαταριών. 

 

 
 

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 καταναλωτών και κυρίωσ των 
παιδιών. 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.    
 
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. 
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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 /Αμμοχώςτου  24816160 

Σθμειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του 
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατών-μελών 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 περιπτώςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να 
τα καταςτιςει αςφαλι. 
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