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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  04 Αυγοφςτου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 31 (31/07/2017 – 06/08/2017) 
 
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 Πλθροφοριών για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν 
εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 31/07/2017 (GRAS-RAPEX – Report 31) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 34 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρώτθ φορά ςτισ αγορζσ διαφόρων κρατών-μελών 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:  
 

 Δεκαζξι (16) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Δώδεκα (12) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικών Υπθρεςιών. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακώσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 16, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  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 Παιχνίδια-πλαςτικζσ βαρκοφλεσ, μάρκασ Zhi Hui 
Xiao Neng Shou, μοντζλο Ref.: 483002. No 168-
26B, με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικροφ 
κομματιοφ που αποςπάται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

 

2 Μπάλα, μάρκασ Yue Qiu, μοντζλο 721406, με 
γραμμοκώδικα 8530177214068 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται εφκολα από τθν 
μπάλα. 

 

3 Παιχνίδι ςκυλάκι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο N: 
125234, με γραμμοκώδικα 8585030125234 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

4 Διακοςμθτικό κερί ςε μορφι τουλίπασ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 37630-BIA-SWIE, με 
γραμμοκώδικα 5901162595463 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω του ότι δεν 
ςυμμορφώνεται με το ςχετικό πρότυπο 
αςφάλειασ. 
  

5 Παιχνίδι ςκυλάκι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο  
N:46768, με γραμμοκώδικα  8585030046768 και 
με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Μαλακό παραγεμιςμζνο πικθκάκι με μαγνιτθ, 
μάρκασ NATURE PLANET, μοντζλο 06594, με  
γραμμοκώδικα 5708476088106 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
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. 
 

 

7 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ ZING, μοντζλο 
AH275-FRJC/Frs, κωδικό 2060116, με 
γραμμοκώδικα  0008983602754 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω του ότι θ κινθτικι 
ενζργεια που αποκτοφν τα βζλθ είναι μεγαλφτερθ 
του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

8 Παιχνίδι ςκυλάκι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο NO: 
TP5-252, με γραμμοκώδικα 8595573046252 και 
με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

9 Παιχνίδι κουδουνίςτρα, μάρκασ Toys Baby / P.H. 
Kris Taem, μοντζλο No. 00-71787,  με 
γραμμοκώδικα 5906160171787 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ τθσ 
κουδουνίςτρασ, με αποτζλεςμα να ςπάει εφκολα 
και να απελευκερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
δφναται να καταποκοφν εφκολα από μικρά 
παιδιά. 
 

 

10 Παιχνίδι τφμπανο, μάρκασ JUPESA, μοντζλο Ref 
05594, με γραμμοκώδικα 8421692055949 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Παιχνίδι μονόκεροσ που διογκώνεται όταν ζρκει 
ςε επαφι με υγρά, μάρκασ Boxer, μοντζλο 
BB5214 – Unicorn, με γραμμοκώδικα 
5036394152143 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικροφ 
κομματιοφ που αποκόπτεται από τθν φιγοφρα και 
που διογκώνεται περιςςότερο από το μζγιςτο 
όριο που προβλζπεται όταν ζρκει ςε επαφι με 
υγρά. 
 

 

12 Παιχνίδι όπλο με βζλθ, μάρκασ Air Shoot / Hipo, 
μοντζλο H12078/JL-3817A, κωδικό CN-8138, με 
γραμμοκώδικα 5902447000207 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικροφ 
κομματιοφ που αποκόπτεται εφκολα από τα βζλθ. 

 

13 Παιχνίδι τςουγκράνα κιπου, μάρκασ GARDEN 
FEELING, μοντζλο F-17 / 29098194, με 
γραμμοκώδικα 29098194 και με χώρα 
καταςκευισ τθ Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ ςτα 
προεξζχοντα μζρθ τθσ τςουγκράνασ. 

 

14 Παιχνίδια μπάνιου, μάρκασ Van der Meulen / 
Nijntje, μοντζλο 0406009,  κωδικό no. 41390, με 
γραμμοκώδικα 8712051215204 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπώνται εφκολα από τα 
παιχνίδια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

15 Παιχνίδι ξφλινο πάηλ, μάρκασ WENZHOU CENDA 
ARTS & CRAFTS, μοντζλο i1202548 / CD1155, 
κωδικό 092016, με γραμμοκώδικα 
8712206084839 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

16 Διακοςμθτικι εςτία αικανόλθσ, μάρκασ Brulo, με 
γραμμοκώδικα 8719377008763 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ εςτίασ. 
  

 

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 καταναλωτών και κυρίωσ των 
παιδιών. 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 /Αμμοχώςτου  24816160 

Σθμειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του 
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατών-μελών 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 περιπτώςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να 
τα καταςτιςει αςφαλι. 

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

