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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  28 Ιουλίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 30 (24/07/2017 – 30/07/2017) 
 
Η Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΤΠΚ) του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, 
Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ, ωσ αρμόδια αρχι ςτθν Κφπρο για τθ λειτουργία και 
διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Σαχείασ Ανταλλαγισ Πλθροφοριών για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν 
εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 24/07/2017 (GRAS-RAPEX – Report 30) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
φςτθμα 35 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Σα 
προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρώτθ φορά ςτισ αγορζσ διαφόρων κρατών-μελών τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτθ ςυνζχεια κοινοποιικθκαν ςτο φςτθμα GRAS-RAPEX. 
 
Οι καταναλωτζσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα επικίνδυνα προϊόντα ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ ΤΠΚ ςτθ διεφκυνςθ www.consumer.gov.cy.  
 
Σα 35 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαπζντε (15) ςτθν Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Εννζα (9) ςτο Σμιμα Οδικών Μεταφορών. 
 Ζξι (6) ςτο Σμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Τπθρεςιών. 
 Σζςςερα (4) ςτο Σμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζνα (1) ςτο Σμιμα Φαρμακευτικών Τπθρεςιών. 

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

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 Παιχνίδι γιρλάντα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
D10254 2d5*600, με γραμμοκώδικα 
8591025414078 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 

Χημικόσ κίνδυνοσ 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. 
 

 

2 Σραμπολίνο, μάρκασ Fitkraft, μοντζλα HOPPA 312 
cm FTTRHSZ312AKD1, FTTRHSZ312AKD2  και 
MASTER 305 cm  FTKTTR305SZnM, με 
γραμμοκώδικεσ 5902533902514, 5902533902521 
και 5902533902866 αντίςτοιχα  και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του τραμπολίνου. 
  

3 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ VAN OS, μοντζλο 
112211 και με άγνωςτθ χώρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιών ςτουσ ποδόγυρουσ του 
ενδφματοσ, που κρζμονται πζραν του κατώτατου 
ςθμείου του ενδφματοσ. 
    

4 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ VAN OS, μοντζλο 131500 
και με άγνωςτθ χώρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ 
του ενδφματοσ. 
 

 

5 Ξφλινθ κοφνια, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο KICSI 
TK., με γραμμοκώδικα 5999036091821 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Ρουμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτώςθ του 
παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ 
κοφνιασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
καρδιάσ, άγνωςτθσ μάρκασ,  μοντζλο 16643, με 
γραμμοκώδικα 6902501201037 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
βεντοφηασ που αποςπάται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
   

7 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
ςκφλου, άγνωςτθσ μάρκασ,  μοντζλο 39455, με 
γραμμοκώδικα 7521890394558 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιών, τθσ μφτθσ και τθσ βεντοφηασ που 
αποςπώνται εφκολα από το παιχνίδι. 
   

8 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι, άγνωςτθσ 
μάρκασ,  μοντζλο 4928006, με γραμμοκώδικα 
6951449280062 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιών που αποςπώνται εφκολα από το 
αρκουδάκι. 
 

 

9 Παιχνίδι ςε φιγοφρα Άγιου Βαςίλθ, μάρκασ 
Sweet´s Fun, μοντζλο 24685D, κωδικό 140816, με 
γραμμοκώδικα 6920131246853 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ 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. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ είναι 
μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

10 Παιχνίδι αεροπλανάκι, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο Art#213, με γραμμοκώδικα 
5900700113305 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.  
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι θ 
ςυςκευαςία ζχει πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

11 Ξφλινθ κοφνια, μάρκασ Rostás Gyula, με χώρα 
καταςκευισ τθν Ουγγαρία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτώςθ του 
παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ 
κοφνιασ. 
  

12 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ PRO EXIMP, 
μοντζλο 338-2/3/4, με γραμμοκώδικα 
5904730143042 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπώνται εφκολα από τα βζλθ. 

  

13 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
μζλιςςασ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο NO: 
MP1111 3M240, με γραμμοκώδικα 
8811116606503 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
βεντοφηασ που αποςπάται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Παιχνίδια ροφχινα βιβλία, μάρκασ Wee Gallery by 
Quarto Publishing, με γραμμοκώδικεσ 
9781784934293, 9781784934309, 
9781784937102 και 9781784937119 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
ετικζτασ που αποςπάται εφκολα από το βιβλίο. 
 

 

 

15 Φουςκωτό κάκιςμα καλάςςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο KZ0128, με γραμμοκώδικα  
9997990436371 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του προϊόντοσ. 

 
 

 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Σα 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 Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι ζχει ιδθ αρχίςει εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ 
αγοράσ για τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων. τθν περίπτωςθ που εντοπιςκοφν τζτοια 
προϊόντα κα προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ.    
 
Η Τπθρεςία 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 Τπθρεςία. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν με τθν Τπθρεςία 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 

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


