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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 11 (13/03/2017 – 19/03/2017) 
 
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 13/03/2017 (GRAS-RAPEX – Report 11) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 44 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 44 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαεννζα (19) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκατρία (13) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Τζςςερα (4) 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 18 και 19, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 
 

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
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι όπλο με βζλθ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο NO.3318, με γραμμοκϊδικα 
5906160165984 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
 

 

2 Συρόμενο παιχνίδι ςε μορφι κάβουρα, μάρκασ 
Jintong toys/Toys Funny, μοντζλο 725909/ 
NO:5810, με γραμμοκϊδικα 5901353057015 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα να ςπάει εφκολα και να 
απελευκερϊνει μικρά κομμάτια τα οποία δφναται 
να καταποκοφν εφκολα από μικρά παιδιά. 
 

 

3 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
ABUS, μοντζλο COWM300, με κωδικό 
COWM300F4*******AXD και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 

4 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
Smartwares, μοντζλο RM335 και RM336, 
κωδικοφσ 4500176485, 4500176266, 4500176582, 
4500176795 και 4500177292, με γραμμοκϊδικα 
8711658465609 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Παιχνίδι πιςτόλι με βζλθ, μάρκασ XH, μοντζλο 
XH011A, με γραμμοκϊδικα 6459314011006 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
 

 

6 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ SISI, μοντζλο 
No.6899-A, κωδικό 1604190438767, με 
γραμμοκϊδικα 8686860037831 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
 

 

7 Παιχνίδι όπλο που παράγει ιχουσ και φζρει 
φωτεινι πθγι λζιηερ, μάρκασ ABABABY, μοντζλο 
B-63, με γραμμοκϊδικα 1601120154766 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
 

 

 

8 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ Rubie's, μοντζλο 
882490, με γραμμοκϊδικα 83028249053 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Παιχνίδι ξυλόφωνο ςε μορφι κικάρασ και 
τρομπζτασ, μάρκασ FANTÁSTICO, μοντζλο 1003, 
ref. 8414, με γραμμοκϊδικα 8424345084143 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 
 

 

10 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο NO. 8011/NO. 00-80987, με 
γραμμοκϊδικα 5906160180987 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
 

 

11 Παιχνίδι τρενάκι, μάρκασ LX, μοντζλο LX138A 
(EMU), με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 
  

12 Βρεφικι μπλοφηα, μάρκασ B.S.T. (BEISITE), 
μοντζλο B23-77S, με γραμμοκϊδικα  
6942145600766 και με άγνωςτθ  χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 

 

13 Βρεφικό φόρεμα, μάρκασ BabyShe, μοντζλο 
1213, με γραμμοκϊδικα  1692015012131 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Παιχνίδι ςετ μαράκεσ, μάρκασ Van Cranenbroek, 
μοντζλο 18200-342-00035, με γραμμοκϊδικα 
2010000811702 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του μεγζκουσ τθσ λαβισ 
τθσ μαράκασ που μπορεί να ςφθνωκεί ςτο 
λάρυγγα του παιδιοφ. 
 

 

15 Βρεφικό βραχιόλι για ανακοφφιςθ του παιδιοφ 
κατά τθν περίοδο τθσ οδοντοφυΐασ, μάρκασ It's 
Handmade, με χϊρα καταςκευισ τθ Λικουανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
χαντρϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
βραχιόλι. 
 

 

16 Παιχνίδι καροτςάκι, μάρκασ Sonia, μοντζλο Art. 
No. SO-66-17, με γραμμοκϊδικα 4193725560426 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ, ςφνκλιψθσ των 
δακτφλων, πρόκλθςθσ εκδορϊν ι αμυχϊν και 
γενικότερα τραυματιςμοφ του παιδιοφ. 

 

17 Μαριονζτεσ, μάρκασ Eddy Toys, μοντζλο GIFI 
336239, κωδικό 2015814 -79038, με 
γραμμοκϊδικα 8711252790381 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από τισ 
μαριονζτεσ. 
 
 

 

 

18 Παιχνίδι κοφκλα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
GS004K, με γραμμοκϊδικα 5901353516925 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

19 Κλιπ τραπεηομάντθλου που προςομοιάηει με 
παγωτά, μάρκασ TIGER, μοντζλο 1003558, κωδικό 
83884, με γραμμοκϊδικα 0200010035584 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί μπορεί να εκλθφκοφν 
ςαν τρόφιμα από παιδιά και ωσ εκ τοφτου να τα 
βάλουν ςτο ςτόμα, να τα γλφψουν ι να τα 
καταπιοφν.  

 
 

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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