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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  20 Ιανουαρίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

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

 

Δελτίο 3 (16/01/2017 – 22/01/2017) 
 
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 16/01/2017 (GRAS-RAPEX – Report 3) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 50 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 50 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαεπτά (17) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Δεκαπζντε (15) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Δομικϊν Υλικϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Γεωργίασ. 

 
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 16 και 17, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι ςκοφτερ, μάρκασ MOOV'NGO, μοντζλο 
MNG45 και MNG44  - SCO/110, κωδικό 15/006, 
με γραμμοκϊδικεσ 5420019721690 και 
5420019721683 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ από πικανι 
πτϊςθ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
ςκοφτερ. 
 

 

2 Παιχνίδι ςκοφτερ, μάρκασ PLAY TIVE, μοντζλο  
103005, με κωδικό TS-2113 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ από πικανι 
πτϊςθ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
ςκοφτερ. 
 

 

3 Μαλακό παραγεμιςμζνο ελεφαντάκι, μάρκασ 
Ibsens – Bamsefabrikken, μοντζλο No. 2395, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
ελεφαντάκι. 

 

4 Σφουγγάρι μπάνιου ςε μορφι κάβουρα, μάρκασ 
OKS, μοντζλο 405591, με γραμμοκϊδικα  
6944956090101 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
ςφουγγάρι. 
 

 

5 Παιχνίδι δθμιουργίασ φουςκάλων, μάρκασ 
Zeeman, μοντζλο Ref 60326, με γραμμοκϊδικα  
8711197603265 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
αερόβιων μεςόφιλων μικροοργανιςμϊν ςτο υγρό. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιχνίδι δραςτθριοτιτων, μάρκασ SEQUOIA, 
μοντζλο 1709480, κωδικό 1709480, με 
γραμμοκϊδικα 2400017094807 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

7 Παιχνίδι ςκοφτερ, μάρκασ SMOBY, μοντζλο  
750118, με κωδικό 1603315A και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ από πικανι 
πτϊςθ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
ςκοφτερ. 
  

8 Παιχνίδι κοφκλα με αξεςουάρ, μάρκασ Ledy Toys, 
μοντζλα ref. 15060378/ LD9708B και  ref. 
156O381/ LD9708A, κωδικοφσ 32606 και 32607, 
με γραμμοκϊδικεσ 8422259326069 και 
8422259326076 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

9 Παιχνίδι για κοφκλα που μετατρζπεται ςε 
καρεκλάκι, μάρςιπο και κοφνια, μάρκασ You & 
Me / Toys'R'Us, μοντζλο 5F62572, κωδικό 
05202016,  με γραμμοκϊδικα  803516525445 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςφνθλιψησ των δακτφλων, πρόκλθςθσ 
εκδορϊν ι αμυχϊν και γενικότερα τραυματιςμοφ 
του παιδιοφ. 

 

10 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ Wilson, μοντζλα 
WRE220010, WRE220012 και WRE220011, με 
χϊρα καταςκευισ το Μπανγκλαντζσ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Παιχνίδι ςκοφτερ, μάρκασ SUN & SPORT, μοντζλο 
RDF50233, με κωδικό BLD 5064 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
ςκοφτερ. 

 

12 Παιχνίδι ςκοφτερ, μάρκασ Toi Toys, μοντζλο n° 
62850, κωδικό 814145, με γραμμοκϊδικα 
8714627628500 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
ςκοφτερ.  

13 Παιχνίδι ςφυρίχτρα με τρενάκι, μάρκασ Toi-Toys, 
μοντζλο 53075, κωδικό 110380, με 
γραμμοκϊδικα 8714627530759 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικροφ 
κομματιοφ που αποςπάται εφκολα από το 
παιχνίδι.  

14 Παιχνίδι χαλάκι δραςτθριοτιτων, μάρκασ Baby 
Mix, μοντζλο TT-01917453, κωδικό 15TT-03/ 
9503009990, με γραμμοκϊδικα 590437886822 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 

 

15 Παγουράκι που ςτο εςωτερικό του φζρει 
κάψουλα με παιχνίδι ζκπλθξθ, μάρκασ Disney/ 
Star Wars, μοντζλα The Good Dinosaur, Frozen,  
Disney Princess, Star Wars και  Minnie Mouse, με 
γραμμοκϊδικεσ  8594023923658, 
8594023923672, 8594023923672,  
8594023923658 και 8594023923689 και με χϊρα 
καταςκευισ  τθν Τςεχία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
κάψουλασ λόγω του μικροφ τθσ μεγζκουσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Ποδιλατο, μάρκασ LEADER CHICAGO 009, με 
γραμμοκϊδικα  2000123316093 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ του ποδθλάτου. 

 

17 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο και κράνοσ, 
μάρκασ HuaLi Tai Toys, μοντζλο M630-8, με 
γραμμοκϊδικα 7460801000853 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ζλλειψθσ προειδοποιιςεων και πικανισ 
λανκαςμζνθσ χριςθσ του κράνουσ. 

 

 

 

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/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
http://www.consumer.gov.cy/

