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ΤΕΕΒΣ: 8.13.3.3  11 Ιανουαρίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 2 (07/01/2019 – 13/01/2019) 
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και 
Βιομθχανίασ, 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 
07/01/2019 (GRAS-RAPEX – Report 2) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 58 προϊόντα που 
παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα προϊόντα αυτά 
εντοπίςτθκαν 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 58 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαοκτϊ (18) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκαζξι (16) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Δϊδεκα (12) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτθν Υπθρεςία Μεταλλείων. 

 
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 17 και 18 , ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 
 

http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Σετ κουδουνίςτρεσ, μάρκασ SunLike, μοντζλο 
TS43778 (SL 84800-3E), με γραμμοκϊδικα 
8435234996317 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι ενςφινωςθ 
μζρουσ τθσ κουδουνίςτρασ ςτο λαιμό του 
παιδιοφ λόγω του ςχιματοσ και του μεγζκουσ 
του. 
 

 

2 Παιχνίδι δραςτθριοτιτων, μάρκασ Toy Planet, 
μοντζλο TPSHT0PA318, με γραμμοκϊδικα 
6948310102189 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

3 Μαγνθτικό παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ Toy 
Toy Toy, με γραμμοκϊδικα 9008034913823 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 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze 
Product Inc., μοντζλο SS226 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 

 

5 Βρεφικό πλεκτό ζνδυμα, μάρκασ Creaciones 
Gavidia, μοντζλα 3105 & 1109 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ιςπανία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο  REF:39384, με 
γραμμοκϊδικα 5901680393848 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
βεντοφηασ που αποςπάται από το παιχνίδι. 
  

7 Συρόμενο παιχνίδι με παπάκια, μάρκασ Toys 
Baby, μοντζλο NO.888-B1/501201, κωδικό no. 
130912501201, με γραμμοκϊδικα 
6925012010806 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικροφ κομματιοφ που αποςπάται από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

8 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze 
Product Inc., με κωδικό SS250 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

9 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze 
Product Inc., με κωδικό SS227 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

  10 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze 
Product Inc., με κωδικό SS239 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze 
Product Inc., με κωδικό SS224 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 

 

12 Ξφλινθ κοφνια ςε μορφι ςκάλασ, μάρκασ 
WOODY, μοντζλο 90126, με γραμμοκϊδικα 
8591864901265 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τςεχία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ και ςτραγγαλιςμοφ 
λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ κοφνιασ. 
 

 

13 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ PLAYSHOES, 
μοντζλο Art.781734, με γραμμοκϊδικα 
4010952285574 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ του παιδιοφ με πικανι 
απόφραξθ των αεραγωγϊν ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ προςαρτιματοσ τθσ καδζνασ λόγω 
μθ ικανοποιθτικϊν οπϊν αεριςμοφ.   

 

14 Μαλακό παιχνίδι ςε μορφι ελζφαντα, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο LT313, με 
γραμμοκϊδικα 5902496133734 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικροφ κομματιοφ που αποςπάται από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 

 

15 Σετ κουδουνίςτρεσ, μάρκασ Weixingda, 
μοντζλο NO.999-33, με γραμμοκϊδικα 
5902734392039 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των κουδουνίςτρων, με αποτζλεςμα να ςπάνε 
εφκολα και να απελευκερϊνουν μικρά 
κομμάτια τα οποία δφναται να καταποκοφν  
από μικρά παιδιά.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Μπάλα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο TP571, με 
γραμμοκϊδικα 6438443004233 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
βαλβίδασ που αποςπάται από τθν μπάλα. 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι 
θ ςυςκευαςία ζχει πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 

 

17 Θερμοφόρεσ, μάρκασ Fatboy the Original B.V., 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ κερμοφόρασ. 
 

 

18 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο NO:38944, με γραμμοκϊδικα 
5901680389445 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το 
παιχνίδι. 
 

 

 

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 

 

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

