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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  09 Ιανουαρίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

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

 

Δελτίο 1 (02/01/2017 – 08/01/2017) 
 
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 02/01/2017 (GRAS-RAPEX – Report 1) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 40 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 40 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι τρία (23) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Πζντε (5) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Πζντε (5) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Δομικϊν Υλικϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ. 

 
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 23, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
Σθμειϊνεται ότι ζνα (1) από τα είκοςι τρία (23) προϊόντα (με αφξων αρικμό 23), ζχει 
εντοπιςτεί αρχικά από τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχει προθγουμζνωσ 
εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ) και ζχει κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα Gras-Rapex. 
 

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/


 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι ςετ κουηινικά ςκεφθ, μάρκασ Rincón, 
μοντζλα Ref 3094 - nº 6HA58 και  Ref 3093 - nº 
S5552, με γραμμοκϊδικεσ 8435331330946 και 
8435331330939 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι.  

2 Παιχνίδι ςετ κουηινικά ςκεφθ, μάρκασ Wen Fang, 
μοντζλο Ref 3131 Nº 666-20, με γραμμοκϊδικα 
8435331331318 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

3 Παιχνίδια δραςτθριοτιτων, μάρκασ Kamyu, 
μοντζλα 81086 και  86086, γραμμοκϊδικεσ 
3400411044797 και 3400411044896 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. 

 

 

4 Παιχνίδια ςε μορφι ςκφλου, αεροπλάνου και 
πυροςβεςτικισ, μάρκασ Lilemac, μοντζλα 
HS301694, HS302374 και  HS339917, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

 

5 Παιχνίδι τρομπζτα, μάρκασ COLOR BABY, μοντζλο 
ref. 37013 / Q045, με γραμμοκϊδικα 
8412842370135 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Βρεφικό ολόςωμο, μάρκασ CALAMARO, μοντζλο 
VIKING 32144 T.6, με γραμμοκϊδικα 
8435355789201 και με χϊρα καταςκευισ το 
Μπανγκλαντζσ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
ζνδυμα. 
 

 

7 Διακοςμθτικό κερί που προςομοιάηει με αχλάδι, 
μάρκασ CISL, μοντζλο ref. S.062/1-0400, με 
γραμμοκϊδικα 8429283104007 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ, αςφυξίασ ή απόφραξησ του 
πεπτικοφ ςωλινα γιατί μπορεί να εκλθφκοφν ςαν 
τρόφιμα από τουσ καταναλωτζσ και κυρίωσ από 
παιδιά και ωσ εκ τοφτου να τα βάλουν ςτο ςτόμα, 
να τα γλφψουν ι να τα καταπιοφν. 
 

 

8 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ Noma, 
μοντζλο 062015/30042016/31247A / 93729, με 
γραμμοκϊδικα  0743724393729 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

9 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, μάρκασ 
Premier Decorations Limited, μοντζλο CTS-14/ 
WL35-14/No. PL115481, με γραμμοκϊδικα 
5050882254928 και με χϊρα καταςκευισ το 
Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

10 Παιχνίδι που περιλαμβάνει τουβλάκια 
ςυναρμολόγθςθσ, μάρκασ Jumbo, μοντζλο 8812, 
με χϊρα καταςκευισ τθ Μαλαιςία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι με πορςελάνινο 
πρόςωπο, μάρκασ O'malley decorations, μοντζλο 
16500-413-10295/03 30cm ASS, με 
γραμμοκϊδικα  2010000793138 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ από τισ 
αιχμθρζσ ακμζσ που δθμιουργοφνται ςε 
περίπτωςθ που ςπάςει το πρόςωπο. 
 

 

12 Παιχνίδι ςετ καλάςςθσ, μάρκασ GFTOYS, μοντζλο 
GF0530, με γραμμοκϊδικα 8433760705304 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που υπάρχουν ςτο παιχνίδι. 

 

13 Παιδικά κρεβατάκια, μάρκασ Dizain baby, 
μοντζλα Toni, Lady και Nia, με χϊρα καταςκευισ 
τθ Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ και μθ ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό 
πρότυπο αςφαλείασ. 

  

  

14 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ Dizain baby, μοντζλο 
Simba, με χϊρα καταςκευισ τθ Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ και μθ ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό 
πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

15 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ,  μάρκασ TOYS´R´US, 
μοντζλο ref. 09016-5F60B00, με γραμμοκϊδικα 
803516049729 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Παιδικά φοφτερ, μάρκασ Miss Mossa, μοντζλα 
DZD ESM Miss Mossa Kids Collection 128 - 158 
MIS, με γραμμοκϊδικεσ 2099001911864 και 
2099001911871 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ και κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
 

        
 

    

17 Παιδικά φοφτερ, μάρκασ Red Down, μοντζλα DZC 
ESM 146 - 164, με γραμμοκϊδικεσ 
2099002230094, 2099001843127, 
2099002230124, 2099001825390 και 
2099001843134 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ. 
 

       
 

       

18 Παιδικά φορζματα, μάρκασ Mome Fashion, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι  τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ.  
 

       

19 Αλυςίδα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Baby Comfort, 
μοντζλο # 7009, κωδικό 15888, με γραμμοκϊδικα 
73800136402122 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
αιχμθρϊν ακμϊν ςτο προϊόν. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ του παιδιοφ λόγω του 
ότι το μικοσ τθσ αλυςίδασ είναι μεγαλφτερο από 
το επιτρεπόμενο. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

20 Φωτεινι πθγι λζιηερ ςε μορφι πιςτολιοφ, 
μάρκασ XIONGWEI, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτην όραςη από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 

 

21 Στυλό ςε ςυνδυαςμό με φωτεινι πθγι λζιηερ, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλα 9623 και 9624, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτην όραςη από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 

 

22 Παιδικό  κοςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ WIDMANN, 
μοντζλο Article 02526, item 0252, με 
γραμμοκϊδικα 8003558025268 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι θ 
ςυςκευαςία ζχει πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που κρζμονται κάτω από το κατϊτερο 
άκρο τθσ ςτολισ αμφίεςθσ. 

 

23 Παιχνίδι φλογζρα, μάρκασ AS, μοντζλο 6010-
11132, με κωδικό καταςκευισ 00815, με 
γραμμοκϊδικα 5203068111328, και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Paschalis Louca 
Trading και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών.  

 
 

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. 
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