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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  15 επτεμβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 37 (11/09/2017 – 17/09/2017) 
 
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 11/09/2017 (GRAS-RAPEX – Report 37) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 41 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 41 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαοκτώ (18) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.  
 Εννζα (9) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών.  
 Οκτώ (8) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 

 
 
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 18, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
Σθμειώνεται ότι οκτώ (8) από τα δεκαοκτώ (18) προϊόντα, ζχουν εντοπιςτεί αρχικά από 
τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ 
χώρεσ μζλθ) και ζχουν 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 Fidget Spinner, μάρκασ Fidget Factory,  
μοντζλο 370658, με γραμμοκώδικα 
6438168099620 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μικρών μπαταριών που αποςπώνται  χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριών. 
 

 

2 Πιπίλεσ, μάρκασ Camera, μοντζλο 46535, με χώρα 
καταςκευισ τθν Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ με 
αποτζλεςμα να ςπάνε και να απελευκερώνουν 
μικρά κομμάτια τα οποία δφναται να καταποκοφν 
εφκολα από μικρά παιδιά. 
  

3 Πιπίλεσ, μάρκασ Cangaro, μοντζλο Heart,  P1169, 
κωδικό N1519CK2121, με γραμμοκώδικα 
3800146259907 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ με 
αποτζλεςμα να ςπάνε και να απελευκερώνουν 
μικρά κομμάτια τα οποία δφναται να καταποκοφν 
εφκολα από μικρά παιδιά. 
 

 

4 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Babymoov, 
μοντζλα A106606/ F-63051,  2215-089A/A106607, 
A106608 και A106609, με γραμμοκώδικα  
3661276016200 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Γαλλία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρών κομματιών που αποςποφνται από το 
προϊόν.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ THERMOBABY, 
μοντζλο No 2180134, με γραμμοκώδικεσ  
3023190801445, 3023190801346 και  
3023190801469 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Γαλλία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω ελλειπών οδθγιών για 
αςφαλι χριςθ τθσ πιπίλασ. 
 

 

6 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ FARLIN, 
μοντζλο BF134 A, με γραμμοκώδικα 
4710962431342 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και πνιγμοφ του 
παιδιοφ λόγω του ότι δεν ςυμμορφώνεται με το 
ςχετικό πρότυπο αςφάλειασ. 
 

 

7 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Mycey, με 
γραμμοκώδικα 8698694120696 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και πνιγμοφ του 
παιδιοφ λόγω του ότι δεν ςυμμορφώνεται με το 
ςχετικό πρότυπο αςφάλειασ. 
  

8 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Minene, 
μοντζλα No: 1606, 1602,1603,1604,1605,1607 και 
1608, με γραμμοκώδικα  7297476043669 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και πνιγμοφ του 
παιδιοφ λόγω του ότι δεν ςυμμορφώνεται με το 
ςχετικό πρότυπο αςφάλειασ. 
 

 

9 Παιχνίδι τρακτζρ, μάρκασ Fast Lane / Hit-Chin, 
μοντζλο no. 927, με γραμμοκώδικα 
5907616680853 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται  από το παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

10 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Tommee 
Tippee, μοντζλο 4336371, κωδικό 33615JC, με 
γραμμοκώδικα  5010415333636 και με χώρα 
καταςκευισ το Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και πνιγμοφ του 
παιδιοφ λόγω του ότι δεν ςυμμορφώνεται με το 
ςχετικό πρότυπο αςφάλειασ. 

 

11 Παιδικό κοριτςίςτικο μαγιό, μάρκασ Vacanze 
Italiane, μοντζλο VP7-003, με γραμμοκώδικα  
8030524219499 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία C & C Londou Bros Ltd 
και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

12 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Piazza Italia Girl Beach 
Wear, μοντζλο 92723 Verde/FS632CSP17BA, με 
γραμμοκώδικα 2092723004050 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία PAN RETAIL STORES 
LTD και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 

 

13 Μουςικό παιχνίδι με ηωάκια, μάρκασ CY, μοντζλο 
CY6039B, με γραμμοκώδικα  8675411120061 και 
με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρών κομματιών που αποςποφνται από το 
παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία P.A.S. Toys Ltd  και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Παιχνίδι δεξιοτιτων, μάρκασ BEST OF BEST, 
μοντζλο 5288, με γραμμοκώδικα 8675408120678 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 

κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 

μικρών κομματιών που αποςποφνται από το 

παιχνίδι. 

Κίνδυνοσ ενςφήνωςησ του παιχνιδιοφ ςτο λαιμό 
του παιδιοφ λόγω του ςχιματοσ και του μεγζκουσ 
του. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία P.A.S. Toys Ltd  και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

15 Μουςικό παιχνίδι, μάρκασ KANG XIN TOYS, 
μοντζλο 168B, με γραμμοκώδικα  7100201111796 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρών κομματιών που αποςποφνται από το 
παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία P.A.S. Toys Ltd  και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

16 Παιχνίδι κικάρα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
Q716, με γραμμοκώδικα 8675413032942 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρών κομματιών που αποςποφνται από το 
παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία P.A.S. Toys Ltd  και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

17 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ HTI, μοντζλο 
1370254, κωδικό No:15W2, με γραμμοκώδικα  
5050837025412 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπώνται από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία M&S KING OF TOYS 
LTD και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

18 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ badabulle, 
μοντζλο B011402, κωδικό No.:0000227306/0631, 
με γραμμοκώδικα 3661787097262 και με χώρα 
καταςκευισ τθ Γαλλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
αιχμθρών ακμών ςτθν καδζνα. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία DEZOR GEE II 
ENTERPRISES LTD  και ζχει αποςυρθεί από την 
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

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 

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


