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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  16 Δεκεμβρίου 2016 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

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

 

Δελτίο 50 (12/12/2016 – 18/12/2016) 
 
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 12/12/2016 (GRAS-RAPEX – Report 50) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 47 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 47 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι (20) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Δομικϊν Υλικϊν. 

 
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 19 και 20, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Φωτεινι πθγι λζιηερ, μάρκασ LIHA, μοντζλο  
YT908, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
  

2 Διακοςμθτικζσ μπάλεσ που διογκϊνονται, μάρκασ 
D&D, μοντζλο DD16158, με γραμμοκϊδικα 
5996488161584 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μπαλίτςων που διογκϊνονται περιςςότερο από 
το μζγιςτο όριο που προβλζπεται όταν ζρκουν ςε 
επαφι με υγρά. 
 

 

3 Παιδικζσ παντόφλεσ, μάρκασ Giolan, μοντζλο 
81910-2, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τισ παντόφλεσ. 

 

4 Βρεφικά παποφτςια, μάρκασ Pamily baby, 
μοντζλο 2022, με γραμμοκϊδικα  8932029378322 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τα παποφτςια. 
 

 

5 Παιχνίδι ςε μορφι λουλουδιοφ, μάρκασ King 
Toy's, μοντζλο SU-32-LR, 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. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Μαγνθτικό παιχνίδι ςυναρμολόγθςθσ, μάρκασ 
Anjanto Toys, μοντζλο No. 276 / No.: 263451, με 
γραμμοκϊδικα  263451000018 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. 
 

 

7 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, μάρκασ FOU D'BOIS, 
μοντζλο CP 5244, με γραμμοκϊδικα  
3120370052441 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

8 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ GEUTHER, 
μοντζλο n° 273; 68-109 cm, nature, με κωδικό K-
NR 1-1381-121500 και με χϊρα καταςκευισ τθ 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

9 Παιχνίδι ςετ ηωγραφικισ, μάρκασ DISET, μοντζλα 
63631 /151221TG, 63632 /150729TG , 
63454/150713TG και 63456 /151126TG, με 
γραμμοκϊδικα  8410446636312 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ιςπανία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνθσ ουςίασ (αρςενικό) ςτο 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

10 Παιχνίδι ςετ μουςικϊν οργάνων, μάρκασ JUNDA 
TOYS, μοντζλο NO. YH898/ OC0190431, με 
γραμμοκϊδικα 0000011451310 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

11 Παιδικό πάρκο, μάρκασ Babyland, μοντζλο art. 
1022, με γραμμοκϊδικα  3853920010225 και με 
χϊρα καταςκευισ τθ Σερβία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ και πνιγμοφ του παιδιοφ 
λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του πάρκου και 
μθ ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο 
αςφαλείασ. 
 

 

12 Παιδικό πάρκο, μάρκασ Babyland, μοντζλο 1021, 
με γραμμοκϊδικα 3953920010218 και με χϊρα 
καταςκευισ τθ Σερβία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ και πνιγμοφ του παιδιοφ 
λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του πάρκου και 
μθ ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο 
αςφαλείασ. 
 

 

13 Τθλεςκοπικι ςκάλα, μάρκασ Lazy Ladder, μοντζλο 
13 step 3.85 metre, με κωδικό G1X38Z/GP1217B 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ τθσ ςκάλασ. 

 

14 Διακοςμθτικζσ μπάλεσ που διογκϊνονται, μάρκασ 
Huancai, μοντζλο XIAOYINGXIONG, με 
γραμμοκϊδικα 6942532966666 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μπαλίτςων που διογκϊνονται περιςςότερο από 
το μζγιςτο όριο που προβλζπεται όταν ζρκουν ςε 
επαφι με υγρά. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

15 Φαντεηί αναπτιρεσ, μάρκασ RMÉA MYRTIN, 
μοντζλο X-O, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυςτικοί ςτα παιδιά και μπορεί να 
εκλθφκοφν ςαν παιχνίδια. 

 

16 Παιχνίδι μαγνθτικόσ πίνακασ εξακοντιςμοφ 
βελϊν, μάρκασ ABABABY, μοντζλο NO:8019, 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. 
 

 

17 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
CO-TECHNIK, μοντζλο FXCD010, με 
γραμμοκϊδικα 5948849010970 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 

18 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο NO. 2020, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

19 Σπίρτα, μάρκασ TESCO, με γραμμοκϊδικα 
5997221701098 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω του ότι δεν 
ςυμμορφϊνονται με το ςχετικό πρότυπο 
αςφάλειασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

20 Παιχνίδι κουδουνίςτρα,  άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 7001B, με γραμμοκϊδικα 
9400003028840 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει 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.    
 
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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