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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  07 Μαρτίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 
 

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

 
 

Δελτίο 9 (27/02/2017 – 05/03/2017) 
 
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 Πλθροφοριϊν για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν 
εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 27/02/2017 (GRAS-RAPEX – Report 9) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 58 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 58 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκατρία (13) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Είκοςι δφο (22) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Είκοςι (20) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) 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 10 μζχρι 13, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου. 
 
 
 
 

http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ JUMBO, 
μοντζλο NO.: F160W, με γραμμοκϊδικα 
0295315000030 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
Διατζθηκε ςτην αγορά από την εταιρεία Jumbo 
Trading Ltd η οποία ζχει ήδη προβεί ςε 
ανάκληςη  του από τουσ καταναλωτζσ. Δείτε 
εδώ τη ςχετική ανακοίνωςη τησ εταιρείασ. 
 

 

2 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ 8848 ALTITUDE, μοντζλο 
8625, με γραμμοκϊδικα 2060000129178 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Ινδία. 
 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

 

3 Παιχνίδι εκτόξευςθσ βελϊν, μάρκασ Cartoon 
Network, μοντζλο 050-4, με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
 

 

4 Καλλυντικά ςε ςυςκευαςία που προςομοιάηει με 
γλυκά, μάρκασ HEROME, μοντζλα E62048, 
E62024 και E62031, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ, αςφυξίασ ή απόφραξησ του 
πεπτικοφ ςωλινα γιατί μπορεί να εκλθφκοφν ςαν 
τρόφιμα από τουσ καταναλωτζσ και κυρίωσ από 
παιδιά και ωσ εκ τοφτου να τα βάλουν ςτο ςτόμα, 
να τα γλφψουν ι να τα καταπιοφν. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Μπαλόνια με φωτεινι πθγι Led, μάρκασ HOME 
TOP, μοντζλο Ref.: 98450, με γραμμοκϊδικα 
6882009984505 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή/και χημικών εγκαυμάτων 
από πικανι κατάποςθ των μικρϊν μπαταριϊν 
που αποςπϊνται εφκολα χωρίσ τθν χριςθ 
εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο 
κινιςεων για το άνοιγμα του καλάμου των 
μπαταριϊν. 
 

 

6 Καδζνα ςτιριξθσ τθσ πιπίλασ, μάρκασ LABEL 
LABEL, μοντζλο Ref.: 11638, με χϊρα καταςκευισ 
το Βζλγιο. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι ενςφινωςθ του 
προςαρτιματοσ τθσ καδζνασ ςτο λαιμό του 
παιδιοφ λόγω του ςχιματοσ και του μεγζκουσ 
του. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ του παιδιοφ λόγω του 
ότι το μικοσ τθσ καδζνασ είναι μεγαλφτερο το 
επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

7 Παιχνίδι ςετ μουςικά όργανα, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο No. 1166, με γραμμοκϊδικα 
5900700213357 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα να ςπάνε εφκολα και να 
απελευκερϊνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δφναται να καταποκοφν εφκολα από μικρά 
παιδιά. 
 

 

8 Συρόμενο παιχνίδι, μάρκασ Dromader, με 
γραμμοκϊδικα 6900369282632 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Μολυβοκικθ με χαρακτιρεσ κινουμζνων ςχεδίων 
που περιζχει μολφβια, ςτυλό και γόμα, μάρκασ 
DISNEY / Rendez-vous, μοντζλο 314893, με 
γραμμοκϊδικα  8430173148933 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καδμίου, ψευδαργφρου και 
μολφβδου ςτα μολφβια. 
 

 

10 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ 
MUNCHKIN, μοντζλο MKO001 Rev3, 011448, 
κωδικό MCKJI-1154, με γραμμοκϊδικα 
5019090114486 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
  

11 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ 
Dreambaby, μοντζλο Liberty Security Gate F854,  
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

12 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ 
DREAMBABY, με γραμμοκϊδικα 9312742301606 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
  

13 Μουςικό παιχνίδι, μάρκασ Toy Mingye, μοντζλο 
6613, με γραμμοκϊδικα  7777700004166 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
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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.    
 
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. 
 
 
 
 
 

http://www.consumer.gov.cy/


ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΗ ΠΟΡΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 

Η εηαιπεία «Jumbo Trading Ltd» επιθςμεί να πληποθοπήζει ηοςρ πελάηερ 
ηηρ, όηι ηo πιο κάηυ πποφόν δεν είναι αζθαλέρ για σπήζη αθού ζε 
επγαζηηπιακό έλεγσο πος ςποβλήθηκε, διαθάνηκε όηι δεν πληποί βαζικέρ 
ππόνοιερ ηος ζσεηικού Πποηύπος Αζθάλειαρ EN 1930 και υρ εκ ηούηος 
εμπεπιέσει ζοβαπούρ κινδύνοςρ για ηα παιδιά.  

 

 
 

Περιγραφή: Πόπηα Αζθαλείαρ 

Επωνσμία: Baby Safe 

Μοντέλο: F160W 

Γραμμοκώδικας: 0295315000030 

 

Το πιο πάνυ πποφόν, ηο οποίο έσει ήδη αποζςπθεί από ηην αγοπά, έσει 
διαηεθεί από ηα καηαζηήμαηα μαρ από ηο 2013 έυρ 2016.  
 
Η εηαιπεία καλεί όζοςρ καηαναλυηέρ καηέσοςν ηο πποφόν αςηό, να 
ζηαμαηήζοςν αμέζυρ να ηο σπηζιμοποιούν και να ηο επιζηπέτοςν ζηα 
καηαζηήμαηα μαρ για  ανηικαηάζηαζη με ηην καινούπγια πόπηα αζθαλείαρ 
(barcode: 0462816000030) ή για αγοπά άλλυν πποφόνηυν ίζηρ αξίαρ. 
 
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ μποπείηε να απεςθςνθείηε ζηο ημήμα 
εξςπηπέηηζηρ πελαηών ή επικοινυνήζηε ζηο ηηλέθυνο 22468110. 
 
Η εηαιπεία «Jumbo Trading Ltd», εςσαπιζηεί εκ ηυν πποηέπυν ηοςρ πελάηερ 
ηηρ για ηη ζςνεπγαζία και απολογείηαι για ηην ηαλαιπυπία. 


