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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  04 Νοεμβρίου 2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

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

 
 

Δελτίο 44 (31/10/2016 – 06/12/2016) 

Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (Υ.Π.Κ.) 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 31/10/2016 (GRAS-RAPEX – Report 44) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 43 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 Υ.Π.Κ. ςτθ διεφκυνςθ www.mcit.gov.cy/ccps ι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ ςτθ διεφκυνςθ www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 43 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

 

Δεκαζξι (16) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   

Εννζα (9) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

       Επτά (7) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Ζξι (6) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 

Ζνα (1) ςτο Τμιμα Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν. 

 

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 16, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκασ Kiki Zhong 

Teng, μοντζλο No. 1374E, με 
γραμμοκϊδικα 5902496091089 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

 

   
2 Παιχνίδι τθλζφωνο που παράγει ιχουσ, 

μάρκασ Smiki, μοντζλο No.82032/4906032, 
με γραμμοκϊδικα 2000049060322 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

   
3 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, 

μάρκασ Alfa Centauri, μοντζλο RCC412, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν 
ανίχνευςθ του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 

   
4 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ Baby Mix, μοντζλο 

C-147/ 15TP-01, με γραμμοκϊδικα 
5907734747902 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

 

   
5 Παιχνίδι κουδουνίςτρα, μάρκασ Heimess, 

μοντζλο 736740, με γραμμοκϊδικα 
4011534367404 και με χϊρα καταςκευισ 
τθ Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι.  
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6 Παιχνίδια ςε φιγοφρεσ ηϊων, μάρκασ 
InteRIBI, μοντζλα 696106690/ HS023712,  
696105990 /HS0232270, 696105890 
/HS0261428 και  696105590/ HS0220425, 
με χϊρα καταςκευισ τθν  Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

 

 

   
7 Παιχνίδι ςε ςχιμα αυγοφ, που μζςα 

περιζχει φιγοφρα δεινόςαυρου που 
διογκϊνεται όταν ζρκει ςε επαφι με υγρά, 
μάρκασ Che Que Guai, μοντζλο 65-917, με 
γραμμοκϊδικα  8400000659178 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποκόπτονται 
εφκολα από τισ φιγοφρεσ και διογκϊνονται 
περιςςότερο από το μζγιςτο όριο που 
προβλζπεται όταν ζρκουν ςε επαφι με 
υγρά. 
 

 

 

   
8 Παιχνίδι ςε ςχιμα αυγοφ, που μζςα 

περιζχει φιγοφρα δεινόςαυρου που 
διογκϊνεται όταν ζρκει ςε επαφι με υγρά, 
μάρκασ Artex Trading, μοντζλο 897107, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποκόπτονται 
εφκολα από τισ φιγοφρεσ και διογκϊνονται 
περιςςότερο από το μζγιςτο όριο που 
προβλζπεται όταν ζρκουν ςε επαφι με 
υγρά. 
 

 

   
9 Παιχνίδι κόρνα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 

A5339D3V540A1035, με γραμμοκϊδικα 
85900420053390 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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10 Παιδικό ποδιλατο, μάρκασ Polymobil, 
μοντζλο B1201G-02 (POGYKB1201G 
022016-035), με γραμμοκϊδικα 
5998273740813 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του 
ςυςτιματοσ φρζνων του ποδθλάτου. 
 

 

   
11 Παιδικά κοριτςίςτικα παποφτςια, μάρκασ 

Mountain, μοντζλο H-022, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τα παποφτςια. 
 

 

   
12 Παιδικζσ παντόφλεσ, μάρκασ Mountain, 

μοντζλο Art.: 38223, με γραμμοκϊδικα  
5999016920832 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τισ παντόφλεσ. 
 

 

   
13 Μαγνθτικό παιχνίδι ψαρζματοσ, μάρκασ 

DAMERIK, μοντζλο 1301431, κωδικό 
140521301431, με γραμμοκϊδικα 
8435404800765 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. 
 

 

 

   
14 Παιδικά κοριτςίςτικα ςαντάλια, μάρκασ 

Mountain, μοντζλο B115-1, με 
γραμμοκϊδικα 1050001423017 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τα παποφτςια. 
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15 Βρεφικι καλάκα, μάρκασ LEIPOLD, μοντζλο 

TOPAS 1160.103, με χϊρα καταςκευισ τθ 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ του παιδιοφ 
λόγω του ότι το μικοσ των λουριϊν 
μεταφοράσ είναι μεγαλφτερο από το 
επιτρεπόμενο όριο. 
 
 

 

 

   
16 Παιδικό ποδιλατο, μάρκασ KALIN, μοντζλο 

size 12", με γραμμοκϊδικα 5999550390592 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
παγίδευςθ των δακτφλων του παιδιοφ 
λόγω μθ επαρκισ κάλυψθσ τθσ καδζνασ του 
ποδθλάτου. 
 

 

   
 
 

  υςτάςεισ - Προειδοποιήςεισ 
 

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. 
 
 

  Επικοινωνία 
 

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