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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  31 Οκτωβρίου 2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

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

 
 

Δελτίο 43 (24/10/2016 – 30/10/2016) 

Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (Υ.Π.Κ.) 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 24/10/2016 (GRAS-RAPEX – Report 43) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 42 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 Υ.Π.Κ. ςτθ διεφκυνςθ www.mcit.gov.cy/ccps ι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ ςτθ διεφκυνςθ www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 42 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

 

Δεκατρία (13) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   

Δεκαεπτά (17) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Τρία (3) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

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.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Πόρτα αςφαλείασ, μάρκασ Guard Master, 

μοντζλο 276 MS UNIQUE REFERENCE 
erlent, με γραμμοκϊδικα 2805627600 και 
με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ πόρτασ και 
μθ ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο 
αςφαλείασ. 
 

 

   
2 Πόρτα αςφαλείασ, μάρκασ North States 

Industries, μοντζλο 8670 MS UNIQUE, με 
γραμμοκϊδικα 02610708670 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ πόρτασ και 
μθ ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο 
αςφαλείασ. 
 

 

   
3 Μαγνθτικό παιχνίδι ςυναρμολόγθςθσ, 

μάρκασ Magnastitix, μοντζλο No MT01301, 
με γραμμοκϊδικα 6935601300348 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. 
 

 

   
4 Σετ δαχτυλομπογιζσ και ςφουγγάρια, 

μάρκασ GIOTTO Be-Bè, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
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5 Τθλεςκοπικι ςκάλα αλουμινίου, μάρκασ 
Builders Brand, με γραμμοκϊδικα 
5032017350026 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτϊςθ του χριςτθ λόγω μειωμζνθσ 
αντοχισ τθσ ςκάλασ. 
 

 

   
6 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ DISFRACES 

GUIRCA, μοντζλο 81015, κωδικό 
010220144, με γραμμοκϊδικα 
8435118236904 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το κουςτοφμι. 
 

 

   
7 Παιδικι μπλοφηα, μάρκασ PIU di ME, με 

χϊρα καταςκευισ τθν Πολϊνια. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ.  
  

   
8 Διακοςμθτικό τςαμπί ςταφυλιοφ, μάρκασ 

ABAMA, μοντζλο REF 7343708 Green, με 
γραμμοκϊδικα 4012073437085 και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί μπορεί να 
εκλθφκοφν ςαν τρόφιμα από παιδιά και ωσ 
εκ τοφτου να τα βάλουν ςτο ςτόμα, να τα 
γλφψουν ι να τα καταπιοφν. 
 

 

   
9 Παιδικά τςόκαρα, μάρκασ ORSO, μοντζλο 

D-001 (size 18), με γραμμοκϊδικα 
5600814560001 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Πορτογαλία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τα τςόκαρα. 
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10 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο CO-01, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν 
ανίχνευςθ του μονοξειδίου του άνκρακα. 
  

   
11 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, 

άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο CO-02, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν 
ανίχνευςθ του μονοξειδίου του άνκρακα. 
 

 
   

12 Περοφκεσ αμφίεςθσ, μάρκασ Fright Nite, 
μοντζλα 127038-Fright Nite Long Wig 
(Green, Blue, Black, Red, Pink). #115428-
Fright Nite Short Bob Wig (Green, Blue, 
Black, Red, Pink),  #127039- Fright Nite 
Curly Wig (Green, Blue, Black, Red, Pink). 
#123716 – Long Wig (Pink/Blue/Blonde). 
#125690 – Luxury Short Wig, με 
γραμμοκϊδικεσ 5054110002671, 
5054110002688, 5054110002695, 
5054110002701, 5054110002718, 
5054110002626, 5054110002633, 
5054110002640, 5054110002657, 
5054110002664, 5054110280475, 
5054110280482, 5054110280499, 
5054110280505,  5054110280512,  
5054110002725, 5054110002732, 
5054110002749, 5054110002756, 
5054110002763, 5053834237161, 
5054110421885, 5054110421892, 
5054110421908, 5053834256902, 
5054110285364, 5054110285371 και 
5054110285388 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
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13 Περοφκεσ αμφίεςθσ, μάρκασ The Creepy 
Crew, μοντζλο M 48175, κωδικοφσ 125466-
A & -B, με γραμμοκϊδικεσ 5050577481752 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

 

   
 
 

  υςτάςεισ - Προειδοποιήςεισ 
 

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. 
 
 

  Επικοινωνία 
 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν 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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