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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  13 Οκτωβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 41 (09/10/2017 – 15/10/2017) 
 
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 09/10/2017 (GRAS-RAPEX – Report 41) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 35 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 35 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Ζντεκα (11) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.  
 Δζκα (10) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

 
 
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 7 μζχρι 11, 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 κοφκλα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο MT 
002, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
  
Κίνδυνοσ πνιγμοφ 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. 
   

2 Ξφλινο αυτοκινθτάκι, μάρκασ Bajo, μοντζλο .Nr. 
46610, κωδικό nr. 040416, με γραμμοκϊδικα 
5906554246619 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
τροχϊν που αποςπϊνται από το αυτοκινθτάκι. 
 

 

3 Χαλάκι για παιχνίδι ςε πάηλ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλα SC1256 και SC1255, με γραμμοκϊδικεσ 
5999564638709 και 5999564638697 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται από τα πάηλ. 

  

  

4 Μαλακό παιχνίδι με προεξοχζσ, μάρκασ ECLT, 
μοντζλο no. 6582, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται  από το παιχνίδι.  
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ του παιδιοφ λόγω του 
ότι το μικοσ του εκτείνεται πζραν του 
επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

5 Γενειάδα αμφίεςθσ, μάρκασ COMPLEMENTOS 
GUIRCA, μοντζλο ref. 11934, με γραμμοκϊδικα 
8434077119341 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ K's Kids, 
μοντζλο No. KBA16207, με γραμμοκϊδικα 
4892493162077 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ του παιδιοφ με πικανι 
απόφραξθ των αεραγωγϊν ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ προςαρτιματοσ τθσ καδζνασ λόγω μθ 
ικανοποιθτικϊν οπϊν αεριςμοφ.   
 

 

7 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, μάρκασ Ty, με 
γραμμοκϊδικα 008421372232 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ των 
ραφϊν, με πικανι κατάποςθ του υλικοφ που 
φζρει ςτο εςωτερικό του το παιχνίδι. 
 

 

8 Τραμπολίνο, μάρκασ Jump Line Pro, μοντζλα No. 
731-0513 και No. 731-0514, με γραμμοκϊδικα 
8710124125948 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του τραμπολίνου. 
  

9 Τραμπολίνο, μάρκασ Etan, μοντζλο Hi-Flyer 
HF08C, με γραμμοκϊδικα 8718226230461 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του τραμπολίνου. 
 
  

10 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Homeyness, 
μοντζλο 10620 / Tiger G, με γραμμοκϊδικα 
5713204106205 και με χϊρα καταςκευισ Τθν 
Δανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρϊν κομματιϊν που αποςποφνται από το 
προϊόν.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Fabelab, 
μοντζλο Foggy blue PH-M 16, με γραμμοκϊδικα 
5713034000773 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ινδία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρϊν κομματιϊν που αποςποφνται από το 
προϊόν.  
 

 

 

 

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/

