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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
 

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

 
 

Δελτίο 10 (06/03/2017 – 12/03/2017) 
 
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 06/03/2017 (GRAS-RAPEX – Report 10) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 31 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 31 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Εννζα (9) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικών Υπθρεςιών. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακώσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
 
 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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 
Childwood, μοντζλο Varofix White, με 
γραμμοκώδικα 5420007139315 και με χώρα 
καταςκευισ το Βζλγιο. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ 
με το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

2 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ Festifolie, 
μοντζλο 30471, με γραμμοκώδικα 
3120370304717 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

 

3 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ Clown Republic, 
μοντζλο 09112, με γραμμοκώδικα  
3203359091124 και με άγνωςτθ χώρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
  

4 Ξφλινα ςυρόμενα παιχνίδια, μάρκασ Fiesta 
Crafts Ltd, μοντζλα T-2820, T-2830, T- 2816, T- 
2817, T- 2818 και T-2819, με γραμμοκώδικα  
36161215 και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιών που αποςπώνται εφκολα από τα 
παιχνίδια. 
 

 

5 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ Reer, 
μοντζλο No 46340, με χώρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ 
με το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ NORD BLANC, μοντζλα 
5926L, 5926S και J.COME, με γραμμοκώδικεσ 
8596063100204, 8596063100433, 
8596063100242, 8596063100259, 
8596063100211, 8596063100228 και 
8596063100235 και με άγνωςτθ χώρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 

 

7 Παιχνίδι εργαλείο κιπου, μάρκασ REVEX, 
μοντζλο 554342, με γραμμοκώδικα 
3295075543423 και με χώρα καταςκευισ τθ 
Γαλλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ των παιδιών από τθν 
παρουςία επικίνδυνων προεξεχόντων ςθμείων.  

 

8 Παιχνίδι βαλλίςτρα με βζλθ, μάρκασ VAH, 
μοντζλο 736, με χώρα καταςκευισ τθ Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω του ότι θ 
κινθτικι ενζργεια που αποκτοφν τα βζλθ είναι 
μεγαλφτερθ του επιτρεπόμενου ορίου. 

 

9 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
Elro, μοντζλο RM335, κωδικό 04N14, με 
γραμμοκώδικα 8711658266381 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 

Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα.  

 
 

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. 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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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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