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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  31 Μαρτίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 13 (27/03/2017 – 02/04/2017) 
 
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 27/03/2017 (GRAS-RAPEX – Report 13) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 51 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 51 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαζξι (16) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Δεκατζςςερα (14) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Δεκατρία (13) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Πζντε (5) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν, με ζνα (1) να ζχει 

γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Εμπορικισ Ναυτιλίασ. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Μεταλλείων. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Σθμειϊνεται ότι πζντε (5) από τα δεκαζξι (16) προϊόντα (με αφξοντεσ αρικμοφσ 1 μζχρι 5), 
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/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ ARTPRO, μοντζλο 
08-219-N6, με γραμμοκϊδικα 6936065483714 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα JUMBO TRADING 
LIMITED και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

2 Αεροβόλο πιςτόλι που ρίχνει μικρά ςφαιρίδια με 
φωτεινι πθγι λζιηερ, μάρκασ GAN YUAN, 
μοντζλο 777, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι λζιηερ 
και παραπλανθτικισ χριςθσ ςιμανςθσ CE  με 
πικανότθτα να εκλθφκεί ωσ παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα FITOS SOUVENIR 
SHOP και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

3 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Serafino, μοντζλο SE 15-
4091, με χϊρα καταςκευισ τθν Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ και ςτα 
μανίκια του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα RINA CENTER και 
ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

4 Αεροβόλο όπλο που ρίχνει μικρά ςφαιρίδια με 
φωτεινι πθγι λζιηερ, μάρκασ SKYMA, μοντζλο 
SM.0905A, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι λζιηερ 
και παραπλανθτικισ χριςθσ ςιμανςθσ CE  με 
πικανότθτα να εκλθφκεί ωσ παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα FITOS SOUVENIR 
SHOP και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

5 Αεροβόλο πιςτόλι που ρίχνει μικρά ςφαιρίδια με 
φωτεινι πθγι λζιηερ, μάρκασ HUANGHE - H H, 
μοντζλο NO.FY609B, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι λζιηερ 
και παραπλανθτικισ χριςθσ ςιμανςθσ CE  με 
πικανότθτα να εκλθφκεί ωσ παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα FITOS SOUVENIR 
SHOP και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

6 Γενειάδα αμφίεςθσ, μάρκασ WIDMANN, μοντζλο 
COM 1353 NG, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 
 

 

7 Παιχνίδι ςετ κουηίνασ, μάρκασ ATOSA, μοντζλο 
6069-1, ref. MA4536, κωδικό 14671, με 
γραμμοκϊδικα 8422259146711 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από τα 
παιχνίδια. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

8 Παιχνίδι ςκυλάκι, μάρκασ OU Xiang, μοντζλο ref. 
270, με γραμμοκϊδικα 8498565552805 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν και τθσ μφτθσ που αποςπϊνται εφκολα 
από το ςκυλάκι. 
 

 

 

9 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο Ref. no. 2120073738, Ref. no. A052-71 
,NO:052, με γραμμοκϊδικα  5900851737382 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 

 

10 Παιχνίδι κοφκλα με αξεςουάρ, μάρκασ A.I.&E., 
μοντζλο no. 98172, κωδικό 2017065, με 
γραμμοκϊδικα  8711252981727 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

11 Μαγνθτικό παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
1701857, κωδικό  84690, με γραμμοκϊδικα 
0200017018573 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. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

12 Παιχνίδι ψαρζματοσ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
ref.: 1214, κωδικό 7894/2016, με γραμμοκϊδικα  
26078946 και με χϊρα καταςκευισ τθν Γερμανία.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι . 

 

13 Συρόμενο παιχνίδι, μάρκασ Small Foot Company 
(LEGLER), μοντζλο art.6449, με γραμμοκϊδικα 
4020972064493 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ είναι 
μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

14 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ Janod, μοντζλο JO8571, 
κωδικό  6652/JO8571/062015, με γραμμοκϊδικα 
3700217385712 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι . 
 

 

15 Παιχνίδι ςετ μαράκεσ, μάρκασ Nowa Szkota, 
μοντζλο PG1725, με κωδικό 191442 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του μεγζκουσ τθσ λαβισ 
τθσ μαράκασ που μπορεί να ςφθνωκεί ςτο 
λάρυγγα του παιδιοφ. 
  

16 Φωτεινι πθγι λζιηερ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
No Violet 5 mW, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ολλανδία.  
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
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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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