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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  02 Ιουνίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 22 (29/05/2017 – 04/06/2017) 
 
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 29/05/2017 (GRAS-RAPEX – Report 22) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 23 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 23 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Ζντεκα (11) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζνα (1) 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 10 και 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 ςετ παραλίασ, μάρκασ Toylandia, 
μοντζλο 066A, με γραμμοκϊδικα 7591111704831 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω του ςχιματοσ του 
παιχνιδιοφ (ποτιςτιρι) που μπορεί να 
τοποκετθκεί ςτθν μφτθ και το ςτόμα ενόσ μικροφ 
παιδιοφ ςχθματίηοντασ αεροςτεγζσ κάλυμμα. 

 

 

2 Μπαλόνια με φωτεινι πθγι Led, μάρκασ HOME 
TOP, μοντζλα 98448 και 98449, με 
γραμμοκϊδικεσ 6882009984482 και 
6882009984499 αντίςτοιχα 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. 
 

  

3 Μάςκεσ αμφίεςθσ, μάρκασ PROEZA FAVORITA, 
μοντζλα ref. 93948, ref. 93951, ref. 93950, ref. 
93954 και ref. 93952, με γραμμοκϊδικεσ  
5613516939488, 5613516939518, 
5613516939501, 5613516939549 και 
5613516939525 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

  

   

4 Βρεφικό παιχνίδι δραςτθριοτιτων, μάρκασ 
Arshiner, μοντζλο 615, με χϊρα καταςκευισ το 
Χονγκ Κονγκ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Παιχνίδι ςετ ξφλινα αυτοκίνθτα, μάρκασ VIGA, 
μοντζλο No. 50825, κωδικό 160110VG601, με 
γραμμοκϊδικα 6934510508258  και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι.  

6 Ξφλινο μουςικό κουτί, μάρκασ Charl’s Toys, 
μοντζλο QC 155, με γραμμοκϊδικα 
8714218731558 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

7 Ξφλινο παιχνίδι που ςπρϊχνει το παιδί, μάρκασ 
BRIMAREX, μοντζλο No. 21483, με γραμμοκϊδικα 
5907791562258 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
αυτοκόλλθτου που αποςπάται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

8 Μπαςτοφνι, μάρκασ Wonder Walker, μοντζλο 
no.TVTV08, no. 02100, κωδικό 167000001, με 
γραμμοκϊδικα 8719324455091 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ τθσ λαβισ του 
μπαςτουνιοφ. 

 

9 Μουςικό παιχνίδι, μάρκασ Toi-Toys, μοντζλο 
53366, με γραμμοκϊδικεσ  8714627628500 και  
8714627533668 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

10 Δαχτυλομπογιζσ, μάρκασ Chi-Luen / HAMMY 
TOYS, μοντζλο No. 44015, με γραμμοκϊδικα 
5998230735784 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
αερόβιων μεςόφιλων μικροοργανιςμϊν ςτισ 
μπογιζσ. 

 

11 Δαχτυλομπογιζσ, μάρκασ Chi-Luen / HAMMY 
TOYS, μοντζλο No. 44286, με γραμμοκϊδικα 
5998230735760 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
αερόβιων μεςόφιλων μικροοργανιςμϊν ςτισ 
μπογιζσ. 

 
 

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/

