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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  23 Φεβρουαρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 8 (19/02/2018 – 25/02/2018) 
 
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 19/02/2018 (GRAS-RAPEX – Report 8) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 62 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 62 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι τρία (23) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκατζςςερα (14) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Δεκατζςςερα (14) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Δζκα (10) 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 20 μζχρι 23, 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 Παιχνίδι ςετ αυτοκινθτάκια, μάρκασ 198 TOYS, 
μοντζλο 4676, με γραμμοκϊδικα  
8435114946760 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
αυτοκινθτάκια. 
 

 

2 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ Klups, μοντζλο  
RADEK IX (white), με γραμμοκϊδικα 
5902022541200 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ και 
παγίδευςθ του παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ του κρεβατιοφ. 
 

 

3 Βρεφικι αλλάχτρα, μάρκασ Béaba, μοντζλο 
920316, με χϊρα καταςκευισ τθν Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι παγίδευςθ 
του παιδιοφ ςτο άνοιγμα που υπάρχει μεταξφ 
τθσ βάςθσ και τθσ αλλάχτρασ. 
  

4 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο, τόξο και βζλθ, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο NO.1033AB/ 
N:132720, με γραμμοκϊδικα  8584156132720 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 

 

5 Μαλακι παραγεμιςμζνθ κοφκλα που παράγει 
ιχουσ, άγνωςτισ μάρκασ, μοντζλο NO: 
DY02033/140369, με γραμμοκϊδικα 
6904601403694 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, μάρκασ Pintoy, μοντζλο 
1609, με γραμμοκϊδικα 8852031015261 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Ταϊλάνδθ. 
 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
αυτοκινθτάκι. 
 

 

7 Μαγνθτικά παιχνίδια ςυναρμολόγθςθσ, μάρκασ 
Supermag / PlastWood, μοντζλα 0311 
Adventure Swan και 0322 Classic, με 
γραμμοκϊδικεσ 8027352003116 και 
8027352003222 αντίςτοιχα  και με χϊρα 
καταςκευισ τθσ Ιταλία. 
 
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. 
 

 

 

8 Παιχνίδι ξυλόφωνο, μάρκασ Petit Collage, 
μοντζλο WXT-ELEPHANT, με κωδικό 
TT.1902.0617, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικροφ κομματιοφ που αποςπάται από το 
παιχνίδι. 
  

9 Βρεφικι καλάκα, μάρκασ Farlin, μοντζλο No. 
TOP-843, με γραμμοκϊδικα   4710462458431 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω αςτάκειασ τθσ καλάκασ. 

 

10 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, μάρκασ IMC Toys / 
Disney Pixar, μοντζλο 250918, με 
γραμμοκϊδικα 8421134250918 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Ξφλινο παιχνίδι ςε μορφι λεωφορείου, μάρκασ 
New Classic Toys, μοντζλο 11970, με 
γραμμοκϊδικα 8718446119706 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 

 

12 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ Paw Patrol, 
μοντζλο 610501, με γραμμοκϊδικα 
883028054893 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

 

13 Ξφλινο παιχνίδι ςυναρμολόγθςθσ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο FL-3290, με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που υπάρχουν ςτο παιχνίδι. 

 

14 Ξφλινο παιχνίδι ςυναρμολόγθςθσ, μάρκασ 
Wood toys, μοντζλο  FL-3460 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 

 

15 Περιπατθτισ, μάρκασ 2 ME, μοντζλο J - A301EO, 
με γραμμοκϊδικα 5710156104464  και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
αυτοκόλλθτου που αποςπάται από τον 
περιπατθτι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Ξφλινο πάηλ, μάρκασ Hape, μοντζλο E1501AE, 
με γραμμοκϊδικα 6943478003743 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που υπάρχουν ςτο παιχνίδι. 

 

17 Παιχνίδι Fidget Spinner, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο PO64642, με γραμμοκϊδικα 
5709557978613 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
 

 

18 Παιχνίδι Fidget Spinner, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο No:821023, NGS led Spinner (Red), 
κωδικό 02440617 , με γραμμοκϊδικα 
5713893400820 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 

 

19 Παιχνίδι Fidget Spinner, άγνωςτθσ μάρκασ, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
 

 

20 Χάρτινθ βάςθ κεριοφ, μάρκασ My Flame, 
μοντζλο SKU: LSCANDLEBAG-WH, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ολλανδία. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ βάςθσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

21 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
προβάτου, μάρκασ Abababy, μοντζλο No.1121 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
 

 

22 Παιχνίδι θλεκτρικό αυτοκίνθτο, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο SX1538, με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίασ 
λόγω του ότι δεν ςυμμορφϊνονται με το 
ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
  

23 Παιχνίδι για πειράματα, άγνωςτθσ μάρκασ, με 
γραμμοκϊδικα 7300009702152 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ταϊβάν.  
 
Χημικόσ κίνδυνοσ λόγω ελλειπϊν ςθμάνςεων 
αςφαλείασ.  
  

 
 

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 

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


