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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  21 Απριλίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 16 (17/04/2017 – 23/04/2017) 
 
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 17/04/2017 (GRAS-RAPEX – Report 16) 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:  
 

 Δεκαεπτά (17) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Εννζα (9) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζξι (6) 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 15 μζχρι 17, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 
 

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 Μουςικό παιχνίδι που ςτερεϊνεται ςε παιδικό 
κρεβατάκι, μάρκασ Shengfa Toys, μοντζλο CGD-
2017-01-13-0006, με κωδικό X000N691MR και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

2 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ ROBA, μοντζλο LEO, 
Ref. 6291SKN740462, με γραμμοκϊδικα  
4005317233963 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ και μθ 
ςυμμόρφωςθσ του με το ςχετικό πρότυπο 
αςφάλειασ. 
 

 

3 Σετ αμφίεςθσ πειρατι, μάρκασ PARTY FIESTA, 
μοντζλο Ref. 103690, JAP424B, με γραμμοκϊδικα 
1036900010008 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

 

4 Βρεφικζσ κουδουνίςτρεσ, μάρκασ HABA, μοντζλα 
ref. 300905 και ref. 301717, με γραμμοκϊδικα 
4010168215327 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα να ςπάνε εφκολα και να 
απελευκερϊνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δφναται να καταποκοφν εφκολα από μικρά 
παιδιά. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, μάρκασ iove 
mate, μοντζλο ZL2010202824484, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν και τθσ μφτθσ που αποςπϊνται εφκολα 
από το παιχνίδι. 
 
 

 

6 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
Pentagon, μοντζλο JLP-01, με γραμμοκϊδικα  
8717953003744 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 

7 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο PW-916, κωδικό 2011060301, με 
γραμμοκϊδικα  8718781066840 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 

8 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο PW-918, με γραμμοκϊδικα 
8718781066857 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 

9 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
Blaupunkt, μοντζλο CO-S1, κωδικό M 0615, με 
γραμμοκϊδικα 4054512000191 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

10 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
Pentagon, μοντζλο EAP21H, με γραμμοκϊδικα  
8717953003706 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 

11 Βρεφικό φόρεμα, μάρκασ MAYORAL, μοντζλα 
52920 και  52962, με χϊρα καταςκευισ το 
Μαρόκο. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
ζνδυμα. 

 

 

12 Βρεφικά ενδφματα, μάρκασ LA ORMIGA, μοντζλα 
1710101401 και 1710040702, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ινδία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
ζνδυμα. 

 

 

13 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ MS, 
μοντζλο Ref. 141021, με γραμμοκϊδικα 
8436046381001 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ UNDERWRAPS, 
μοντζλα CS810119/M,  CS810119/L and  και 
CS810119/XL, με γραμμοκϊδικεσ 897164611278, 
897164611285 και 897164611292 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
κουςτοφμι. 

 

15 Παιδικά ποδιλατα, μάρκασ Romet, μοντζλα 
Diana 16Y, Salto 16B, Diana 16S, Diana 12, Salto 
16 και Salto 12, με γραμμοκϊδικεσ 
5907782765447,  5907782765507, 
5907782765453,  5907782765413,  
5907782765491, 5907782765439 και 
5907782765422 και με  χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του ποδθλάτου. 

  

  

  

16 Παιχνίδι τφμπανο, μάρκασ COLOR BABY, μοντζλο 
586-1C, ref. 24.143, κωδικό 1402816, με 
γραμμοκϊδικα 8412842241435 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
  

17 Καρζκλα, μάρκασ SIGNAL, μοντζλο H261, με 
κωδικό B01043363 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ τθσ καρζκλασ. 

 

 

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.    
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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. 
 
 
 
 
 

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

