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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  30 Ιουνίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 26 (26/06/2017 – 02/07/2017) 
 
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 26/06/2017 (GRAS-RAPEX – Report 26) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 34 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 34 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκατζςςερα (14) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Μεταλλείων. 
 Δφο (2) 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 11 μζχρι 14, 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/


 
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 Βρεφικά φορζματα, μάρκασ TEX BABY, 
μοντζλο No I599595, με γραμμοκϊδικεσ 
3614612880553(ροη) και 514612880492 
(άςπρο) και με χϊρα καταςκευισ τθν Ινδία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κουμπιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από το ζνδυμα. 

 

  

2 Παιχνίδι κουδουνίςτρα, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο N:024049, με γραμμοκϊδικα 
8584156024049 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. Επίςθσ λόγω του μεγζκουσ τθσ λαβισ 
τθσ κουδουνίςτρασ που μπορεί να ςφθνωκεί 
ςτο λάρυγγα του παιδιοφ. 
 

 

3 Παιχνίδι κουδουνίςτρα, μάρκασ ABABABY, 
μοντζλο NO.2008-8, με γραμμοκϊδικα 
6000000418069 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. 
 

 

4 Χαλάκι πάηλ για παιχνίδι, μάρκασ XIN YUE, 
μοντζλο NO:PT081107, με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από το πάηλ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Παιχνίδι καροτςάκι, μάρκασ MING XIANG, 
μοντζλο NO.339/ NO.: TC142029, με 
γραμμοκϊδικα 8017000020299 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςφνθλιψησ των δακτφλων, 
πρόκλθςθσ εκδορϊν ι αμυχϊν και γενικότερα 
τραυματιςμοφ του παιδιοφ. 
 

 

6 Παιχνίδι που περιλαμβάνει χρωματιςτι άμμο 
και καλοφπια, μάρκασ  GE Goose Engr. Funny 
Lucky, μοντζλο 882-2, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι 
θ ςυςκευαςία τθσ άμμου ζχει περίμετρο 
ανοίγματοσ μεγαλφτερθ και πάχοσ μικρότερο 
του επιτρεπόμενο ορίου. 
  

7 Σετ παιχνίδια καλάςςθσ, μάρκασ YUANTU, 
μοντζλο YT 6040-2, με γραμμοκϊδικα  
0000011386407 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. 
 

 

8 Παιχνίδι κικάρα, μάρκασ AMATOYS, μοντζλο 
8014, με γραμμοκϊδικα  8435234949894 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι 
θ ςυςκευαςία ζχει περίμετρο ανοίγματοσ 
μεγαλφτερθ και πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Παιχνίδι κοφκλα, μάρκασ MEILIDA, με 
γραμμοκϊδικα 8688270005905 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από τθν κοφκλα. 

 

10 Μαλακό παραγεμιςμζνο ςκυλάκι, μάρκασ 
CIUDAD SION TOYS, μοντζλο No 3006, με 
γραμμοκϊδικα 5635235530067 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
μφτθσ που αποςπάται εφκολα από το ςκυλάκι. 

 

11 Παιχνίδι ςφυρί με μθχανιςμό που παράγει ιχο, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο AT5613/801B, με 
γραμμοκϊδικα 8591945075076  και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

12 Παιχνίδι μουςικά όργανα, μάρκασ ALLTOYS, 
μοντζλο AT4149/68024-2A, με γραμμοκϊδικα 
8591945062267 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
  

13 Τραμπολίνο, μάρκασ Five Star H.K./Salta 
Trampolines, μοντζλο 567A-14 ( TATR-0507), 
με γραμμοκϊδικεσ 8718868708670 και  
4897018415775 και με χϊρα καταςκευισ το 
Χονγκ Κονγκ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του τραμπολίνου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ F & F (by Tesco), 
μοντζλο 664-1333, με γραμμοκϊδικεσ 
5057008722231 και 5057008722248 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ των ματιϊν του 
χριςτθ από μικρά κομματάκια (glitter) που 
αποςπϊνται εφκολα από το κουςτοφμι. 

 
 

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. 
 

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

