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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  09 Δεκεμβρίου 2016 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

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

 

Δελτίο 49 (05/12/2016 – 11/12/2016) 
 
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 05/12/2016 (GRAS-RAPEX – Report 49) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 64 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 64 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι πζντε (25) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.  
 Δεκατζςςερα (14) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 

 
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 23 μζχρι 25, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Βρεφικό πουλόβερ, μάρκασ DONG, μοντζλο 
DH95, με γραμμοκϊδικα 911031501320 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 
 

 

2 Βρεφικι γιρλάντα και παποφτςια, μάρκασ 
TRIMEX, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα. 
 

 

3 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Seagull, μοντζλο 
CSQ-58017, με γραμμοκϊδικα 6812056580177 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 
 

 

  

4 Παιδικό φόρεμα με μπολερό, μάρκασ Baby Rico, 
μοντζλο 1647, με γραμμοκϊδικα  1602240016477 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 
 

 

5 Βρεφικό φόρεμα, μάρκασ sunsea, μοντζλο V749, 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Βρεφικά παποφτςια, μάρκασ POMMY HAYRIS, με 
γραμμοκϊδικα 8697690671959, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τα παποφτςια. 
 

 

7 Φαντεηί αναπτιρεσ, μάρκασ YIBO SET, με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυςτικοί ςτα παιδιά και μπορεί να 
εκλθφκοφν ςαν παιχνίδια. 

 

8 Φαντεηί αναπτιρεσ, μάρκασ Zhong long, μοντζλο 
M26 AS, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυςτικοί ςτα παιδιά και μπορεί να 
εκλθφκοφν ςαν παιχνίδια. 

 

9 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ ROZALINDA, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
  

10 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ BUPPER, μοντζλο No 
K-1171, με γραμμοκϊδικα  3637454011718 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 
 

 

11 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ ZHONG FU, με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι  τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

12 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ BIBITA, μοντζλο club, 
με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι  τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ. 
 

 

13 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ DИНO (DINO), 
μοντζλο 3404, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι  τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ. 
 

 

14 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι, μάρκασ Louwen 
Houtbewerking, μοντζλο Natural wood child chair 
+/- 58 cm high, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ολλανδία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ καρζκλασ. 
 

 

15 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ 
CHILDWOOD, μοντζλο VHT, κωδικό 15-06, με 
γραμμοκϊδικα  5420007124021 και με χϊρα 
καταςκευισ το Βζλγιο. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

16 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ 
CHILDWOOD, μοντζλο VHOV7W, κωδικό 15-20, 
με γραμμοκϊδικα 5420007139339 και με χϊρα 
καταςκευισ το Βζλγιο. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

17 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
Qlight, μοντζλο 3BC006, με γραμμοκϊδικα 
5997648301550 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 

 

18 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι, μάρκασ TecTake, 
μοντζλο 401324 Wooden HL 153 D blue, κωδικό 
YF-TT20151210-2, με γραμμοκϊδικα 
4260397651612 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ καρζκλασ. 
  

19 Παιχνίδι ςετ κοφκλασ, μάρκασ R&T, μοντζλο 6108, 
Ref. 11722, με γραμμοκϊδικα 8436019611722 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα να ςπάει εφκολα και να 
απελευκερϊνει μικρά κομμάτια τα οποία δφναται 
να καταποκοφν εφκολα από μικρά παιδιά. 
  

20 Παιχνίδι ςετ κοφκλασ, μάρκασ R&T, μοντζλο 6107, 
ref. 11746, με γραμμοκϊδικα 8436019611746 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα να ςπάει εφκολα και να 
απελευκερϊνει μικρά κομμάτια τα οποία δφναται 
να καταποκοφν εφκολα από μικρά παιδιά. 
 

 

21 Επζκταςθ πόρτασ αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ 
CHILDWOOD, μοντζλο VHOV7, κωδικό 12-51, με 
γραμμοκϊδικα 420007123512 και με χϊρα 
καταςκευισ το Βζλγιο. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ επζκταςθσ και μθ ςυμμόρφωςθσ 
με το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

22 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ Tec-Take, 
μοντζλο SD1001, ITEM NO: 400847, με 
γραμμοκϊδικα 4260182876794 και με χϊρα 
καταςκευισ το Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

23 Παιχνίδι τθλζφωνο που παράγει ιχουσ, μάρκασ 
Fantástiko, μοντζλο Ref. 32585, 10/2013,Ref.  
897, με γραμμοκϊδικα 8424345325857 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

24 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
LogiLink, μοντζλο SC0101/ GS811, με 
γραμμοκϊδικα 4052792014792 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 

25 Τρίκυκλο ποδιλατο, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
T300 Exclusive, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του ποδθλάτου. 

 
 

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. 
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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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