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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  10 Φεβρουαρίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

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

 

Δελτίο 6 (06/02/2017 – 12/02/2017) 
 
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 06/02/2017 (GRAS-RAPEX – Report 6) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 30 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 30 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δϊδεκα (12) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Εννζα (9) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, με δφο (2)  να ζχουν γνωςτοποιθκεί 

ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Δομικϊν Υλικϊν. 

 
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 12, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
Σθμειϊνεται ότι ζνα (1) από τα δϊδεκα (12) προϊόντα (με αφξων αρικμό 9), 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.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 κοφκλα, μάρκασ Fantastiko, μοντζλο 
81294 - LD9707B, με γραμμοκϊδικα 
8424345812944 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

2 Παιχνίδι κοφκλα με αξεςουάρ, μάρκασ Ledy Toys, 
μοντζλα 14120913 /LD9810B και  15010213/ 
LD9810A, κωδικοφσ 32605 και 32604, με 
γραμμοκϊδικεσ 8422259326052 και 
8422259326045 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

 

3 Παιχνίδι ςετ αυτοκινθτάκια, μάρκασ Peréz y 
Rincón, μοντζλο Ref 1357, κωδικό 10716, με 
γραμμοκϊδικα  8435331313574 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από τα 
αυτοκινθτάκια. 
 

 

4 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
αγελάδασ, μάρκασ LIMOUSINE / PERCEBE ART / 
MING PRODUCTIONS, μοντζλο C.I.F.B.36.767.606, 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Παιχνίδι πιςτόλι που ρίχνει κομφετί, μάρκασ time 
4 party / Design France - Creation FMX, μοντζλο 
TZA-101A, Ref. 47180,  κωδικό 47180-150158,  με 
γραμμοκϊδικα  3660495471801 και με χϊρα 
καταςκευισ τθ Γαλλία. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

6 Παιχνίδι κοφκλα με αξεςουάρ, μάρκασ Baellar, 
μοντζλο 8799 - 1602O004, κωδικό 25022016, με 
γραμμοκϊδικεσ  8816021500045 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
  

7 Παιχνίδια που περιλαμβάνουν κοφκλα με 
αξεςουάρ, μάρκασ ATOSA, μοντζλα 
MA8345/HS325, MA8346/HX325-1 και 
150401564 / HX312-1,  κωδικοφσ 34829, 34830 
και 32613, με γραμμοκϊδικεσ 8422259326290, 
8422259326108 και 8422259326137 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

  

 

8 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο, τόξο και βζλθ, 
μάρκασ New Super Toys, μοντζλο 2846 - Nº 888, 
με γραμμοκϊδικα 8435331328462 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ E' stylo, μοντζλο CH-
21/302, κωδικό 14WC950006, με γραμμοκϊδικα  
2210000118782 και  με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα SIROCCO και ζχει 
αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

10 Παιχνίδι ςετ μακιγιάη, μάρκασ GIAV TOYS, 
μοντζλα GV 0234,  GV 3583, GV 4400 και GV 
4396, κωδικό 403 /  1471931634555-
1471932560506, με γραμμοκϊδικεσ 
8033641035836, 8033641043961 και 
8033641043992 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο παιχνίδι. 
 

 

 

11 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ WISAD FOR BABY, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Πολωνία.  
 

Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ και ςτραγγαλιςμοφ 
λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ 
και μθ ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο 
αςφαλείασ. 
 

 

12 Παιχνίδι τθλζφωνο που παράγει ιχουσ, μάρκασ 
CISL, μοντζλο ref. 1658P, με γραμμοκϊδικα 
8429283165824 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι θ 
ςυςκευαςία ζχει πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
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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/

