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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

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

 

Δελτίο 51 (19/12/2016 – 25/12/2016) 
 
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 19/12/2016 (GRAS-RAPEX – Report 51) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 78 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 78 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Σαράντα ζνα (41) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.  
 Δεκαπζντε (15) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Δεκατζςςερα (14) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Μεταλλείων. 

 
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 40 και 41, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
Σθμειϊνεται ότι ζντεκα (11) από τα ςαράντα ζνα (41) προϊόντα (με αφξοντεσ αρικμοφσ 16 
μζχρι 25 και 30), ζχουν εντοπιςτεί αρχικά από τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να 
ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ) και ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
ςφςτθμα Gras-Rapex. 
 

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

1 Παιδικά μαγιό, μάρκασ QCDEF, μοντζλα NO: 7118 
και NO 570, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι  τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ. 
 

 

 

2 Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκασ MINICE, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι  τθσ 
μζςθσ και κορδονιϊν που κρζμονται κάτω από το 
κατϊτερο άκρο του ενδφματοσ.  
 

 

3 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ WATCH ME, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
  

4 Μαγνθτικό παιχνίδι ψαρζματοσ, μάρκασ Yu Feng, 
μοντζλο No. 20/1-2582-205, με γραμμοκϊδικα 
4792828650845 και με χϊρα 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. 
 

 

5 Παιδικά ςαντάλια, μάρκασ IPANEMA, μοντζλο 
81542/20688 BLUE/YELLOW, με γραμμοκϊδικα 
7909171203773 και με χϊρα καταςκευισ τθ 
Βραηιλία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τα ςαντάλια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ B-12 Baby twelve, με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ και τθσ μζςθσ του ενδφματοσ. 
  

7 Παιδικά ςετ ροφχων, μάρκασ MARHABA, μοντζλα 
627, 534 και 609, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ και τθσ μζςθσ του ενδφματοσ. 
 

  

 

8 Συρόμενο παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
art. 5102, με γραμμοκϊδικα 4820065651025 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Ουκρανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ είναι 
μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

9 Παιχνίδι όπλο με βεντοφηεσ, μάρκασ TARGET, 
μοντζλο no. WG168874, με γραμμοκϊδικα 
4812501040326 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
 

 

10 Παιχνίδι όπλο με βεντοφηεσ, μάρκασ TARGET, 
μοντζλο WG102613, με γραμμοκϊδικα 
4812501040340 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 

11 Παιδικά κοριτςίςτικα παποφτςια, μάρκασ 
Fashion, μοντζλο No. JY-18, με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τα παποφτςια. 
 

 

12 Φωτεινι πθγι λζιηερ, μάρκασ CYBERLIFE, μοντζλο 
YM-2057/ 44210, με κωδικό 2015805 και  με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
 

 

13 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ Baby Dan, 
μοντζλο Danamik, με γραμμοκϊδικα  
570548027933 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Δανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

14 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ Baby Dan, 
μοντζλο Premier True Pressure Fit Black, με 
γραμμοκϊδικα  5705548027452 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Δανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

15 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ KidCo, 
μοντζλο G4200, κωδικό 0115, με γραμμοκϊδικα 
78644102100 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Power Flower, μοντζλο 
383 / 14SC160003,  με γραμμοκϊδικα 
2220000082822 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Sirocco και ζχει 
επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

17 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Katia, μοντζλο XA13009 / 
15SC160001, με γραμμοκϊδικα 2210000150799 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Sirocco και ζχει 
επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

18 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Miss Brum, μοντζλο C-
34, με γραμμοκϊδικα  5290677056898 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα J.N.C SUPERSTORE 
LTD και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

19 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ  ARMATA MILITARE, 
μοντζλο LF-0869, με γραμμοκϊδικα  
5299900936532 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Best Look Clothing 
και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

20 Φωτεινι πθγι λζιηερ, μάρκασ WENZHOU 
XIONGHEI, μοντζλο G-26, με κωδικό 0910566 και  
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα AMBIZAS GIFT SHOP 
και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

21 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ YES! DO KID'S (YES!DO), 
μοντζλο G99676, με γραμμοκϊδικα 
5290677056898 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα J.N.C SUPERSTORE 
LTD και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

22 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ YD - YesDo Kids, μοντζλο 
XS-5026 / 14SC160002, με γραμμοκϊδικα 
2220000082761 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ και κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Sirocco και ζχει 
επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

23 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ RAE, μοντζλο A6220, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα ANTINEA BOUTIQUE 
και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

24 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ FOX, μοντζλο KAS16-
90702/996061, με γραμμοκϊδικα 996091100004 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ και κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα FOX και ζχει 
επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

25 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ EBITA_EBT, μοντζλο 
EB16/3374, με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Mama Maria και 
ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

26 Παιχνίδι πιςτόλι, μάρκασ B&G INTERNATIONAL, 
μοντζλο 29039,  κωδικό CF160002, με 
γραμμοκϊδικα  3588270029039 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω του 
ότι θ κινθτικι ενζργεια που αποκτοφν τα βζλθ 
είναι μεγαλφτερθ του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

27 Φωτεινι πθγι λζιηερ, άγνωςτθσ μάρκασ, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

28 Μάρςιπο, μάρκασ Womar, μοντζλο N7 Zaffiro, με 
γραμμοκϊδικα 5902745020075 και με χϊρα 
καταςκευισ τθ Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ των 
ηωνϊν του μάρςιπου. 
 

 

29 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
Brennenstuhl, μοντζλο BCN 1221, κωδικό 
1290490, με γραμμοκϊδικα  4007123248315 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 

30 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Smile Yes - Best 
Kids, μοντζλο CNA502, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Palatinο και ζχει 
επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

31 Ξφλινο ςυρόμενο παιχνίδι, μάρκασ HM Studio, 
μοντζλο 16V59949, κωδικό 0913VG, με 
γραμμοκϊδικα 8592525011675 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ είναι 
μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

32 Μάρςιπο, μάρκασ Womar, μοντζλο N13 Zaffiro, 
με γραμμοκϊδικα 5902745020419 και με χϊρα 
καταςκευισ τθ Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ των 
ηωνϊν του μάρςιπου. 

 

33 Παιχνίδι που παράγει ιχο, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο NO.NL 050/2015 / 288 PCS/CTN, με 
γραμμοκϊδικα 8590137900509 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή/και χημικών εγκαυμάτων 
από πικανι κατάποςθ των μικρϊν μπαταριϊν 
που αποςπϊνται εφκολα χωρίσ τθν χριςθ 
εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο 
κινιςεων για το άνοιγμα του καλάμου των 
μπαταριϊν. 

 

34 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
König, μοντζλο SAS-CA200, με γραμμοκϊδικα  
5412810236510και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 

 

35 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
Cordes, μοντζλο CC-4000/ 4000-CO, με 
γραμμοκϊδικα 4260030920259 και με χϊρα 
καταςκευισ τθ Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 

 

36 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ A-Safety, 
μοντζλο APS 25 – 735 – 900 mm/ AA32112-A και 
AA32342-A, κωδικό W1544,  με γραμμοκϊδικα 
7392719323420 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

37 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ A-Safety 
JIPPIE'S, μοντζλο APS 25 1100-1500 mm/AA3211-
142, κωδικό  W1604 και με γραμμοκϊδικα 
7392719321426 και με χϊρα καταςκευισ τθ 
Σουθδία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

38 Πζνα ςε ςυνδυαςμό με φωτεινι πθγι λζιηερ, 
μάρκασ HIGH TECH MULTISTI STYLUS, μοντζλα No 
9623 και 9624, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
 

 

39 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ Prenatal, 
μοντζλο Minerva 71-102 cm, 2-201500705, με 
γραμμοκϊδικα 8717568073002 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ολλανδία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

40 Παιχνίδι τθλζφωνο που παράγει ιχουσ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο art. 040-652, με γραμμοκϊδικα 
4812501012521 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 

  

41 Αεροβόλα όπλα, μάρκασ HATSAN, μοντζλα 
HATSAN AT44 και HATSAN AT44-10, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ των όπλων. 
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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. 
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