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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  11 Νοεμβρίου 2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 

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

 

Δελτίο 45 (07/11/2016 – 13/11/2016) 
 

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 
07/11/2016 (GRAS-RAPEX – Report 45) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 40 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.mcit.gov.cy/ccps ι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
ςτθ διεφκυνςθ www.ec.europa.eu/rapex  
 
Τα 40 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

 Τριάντα τρία (33) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

 
Σα προϊόντα που αφοροφν την Τπηρεςία Προςταςίασ Καταναλωτή καθώσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 32 και 33, ζχουν αξιολογθκεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
Σθμειϊνεται ότι εννζα (9) από τα τριάντα τρία (33) προϊόντα (με αφξοντεσ αρικμοφσ 1 μζχρι 
9), ζχουν εντοπιςτεί αρχικά από τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν 
προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ) και ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα 
Gras-Rapex. 
 
 
 

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

1 Παιχνίδι ςετ μάςκα, τόξο και βζλθ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 5197, με γραμμοκϊδικα 
4115456465412 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία G & P Mikel Ltd και 
ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών.  

2 Παιχνίδι ςετ ςπακί, τόξο και βζλθ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 678, με γραμμοκϊδικα 
9815467955135 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία G & P Mikel Ltd και 
ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών.  

3 Παιχνίδι ςετ όπλο, τόξο και βζλθ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 578-9, με γραμμοκϊδικα 
6974136814746 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία G & P Mikel Ltd και 
ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

4 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 7529 / 6899A, με γραμμοκϊδικα 
5291040020973 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία DAKA RETAIL LTD και 
ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Vogiatzoglou O.E., 
μοντζλο 631, με χϊρα καταςκευισ τθν Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Memostar Souvenir 
Shop Ltd  και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

6 Παιχνίδι ςετ πιςτόλια και βζλθ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 7527, με γραμμοκϊδικα 5291040020966 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία DAKA RETAIL LTD και 
ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών.  

7 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ ASPEN POLO CLUB, 
μοντζλο PC350429, με γραμμοκϊδικα 
2100000130177 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ. 

Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα BOYS & GIRLS CITY 
STORE και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών.  

8 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ YES!DO KID'S (YD), 
μοντζλο KL 111, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα ELENI MINI MARKET 
και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Παιχνίδι πιςτόλι με βεντοφηεσ, μάρκασ MK Toys, 
μοντζλο MKF870159, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία G.D.O. TOYLAND 
LIMITED και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών.  

10 Παιχνίδι όπλο που ρίχνει μικρζσ μπαλίτςεσ που 
διογκϊνονται, μάρκασ Clack Chost, μοντζλο JRS 
16145, με γραμμοκϊδικα 2567726161456 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μπαλίτςων που διογκϊνονται περιςςότερο από το 
μζγιςτο όριο που προβλζπεται όταν ζρκουν ςε 
επαφι με υγρά. 
 

 

 

11 Παιχνίδι ςε αεροπλανάκι, ελικόπτερο και 
αυτοκινθτάκι, μάρκασ InteIBI, μοντζλα ref. 
696106390/ HS0279224,  ref. 696107590/ 
HS0129179 και ref. 696105090/ HS0291160, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από τα 
παιχνίδια. 

  

 

12 Παιχνίδι όπλο με βζλθ, μάρκασ Yang Kai, μοντζλο 
JRS16143, με γραμμοκϊδικα  2567726161432 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

13 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ Franga Toys, 
μοντζλο 2015-1B, ref. OR1424493, IEM-33954, με 
γραμμοκϊδικα 8499660033954 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
 

 

14 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ FRANGA TOYS, 
μοντζλο 6311-2B, ref. OR1116333, IEM-33909, με 
γραμμοκϊδικα 8499660033909 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
  

15 Παιχνίδι κικάρα, μάρκασ KOS GROUP, μοντζλο No. 
60058, HR/BIH/SRB/SLO No.43-262000, με 
γραμμοκϊδικα 3850223432624 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ είναι 
μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
  

16 Ποδιλατα, μάρκασ Specialized, μοντζλα Year 2016 
Venge ViAS, με χϊρα καταςκευισ τθν Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
ποδθλάτου. 
 

  

  

17 Παιχνίδι τθλζφωνο που παράγει ιχουσ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο No: 1089E / NMH7035, με 
γραμμοκϊδικα 0042000070355 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά επίπεδα 
ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

18 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ BIRICIK, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ.  

 

19 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ YILISI, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ, τθσ μζςθσ και  που δζνουν ςτο πίςω μζροσ 
του ενδφματοσ.  

20 Παιδικό μαγιό, μάρκασ YONGYIDONG, μοντζλο 
STYLE:15000, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι  τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ.  

21 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ VSHA, μοντζλο Art.No 
RT908-1, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ, τθσ μζςθσ και που δζνουν ςτο πίςω μζροσ 
του ενδφματοσ.  

22 Παιδικό μαγιό, μάρκασ JABERNI CLASSIC 
SWIMWEAR, μοντζλο No B111, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι  τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ.  

23 Παιδικι φανζλα, μάρκασ Cichlid, μοντζλο Kodu 
C6Y03T220220016AD, Renk – SARI, με 
γραμμοκϊδικα 1385609370280 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τθ φανζλα.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

24 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Good Children, 
μοντζλο Art.# YJ-37, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ.  
 

 

25 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ TS.SQM, μοντζλο SHAPE: 
9025, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ, τθσ μζςθσ και που δζνουν ςτο πίςω μζροσ 
του ενδφματοσ. 
 

 

26 Παιδικό καροτςάκι, μάρκασ Matpol, μοντζλο Ibiza, 
με χϊρα καταςκευισ τθν Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του καροτςιοφ. 

 

27 Παιχνίδι ςε φιγοφρα γαϊδουριοφ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο JZD – 15, με γραμμοκϊδικα 
9402015092277 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
μθχανιςμοφ που παράγει ιχο και που αποςπάται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

 

28 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ Memon / He 
Shun Toys, μοντζλο TY-190772, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

29 Καπζλα αμφίεςθσ, μάρκασ Fright Nite, μοντζλο 
4356, με γραμμοκϊδικεσ 5025066043568, 
5054110003241, 5054110003258, 
5054110003265 και 5054110003272 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

 

30 Περοφκα αμφίεςθσ, μάρκασ Fright Nite, μοντζλο 
148169, με γραμμοκϊδικα 5053834481694 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

 

31 Πόρτα αςφαλείασ για παιδιά, μάρκασ Wallmann, 
μοντζλο 03-20140112, με γραμμοκϊδικα 
8717568070445 και με χϊρα καταςκευισ τθ 
Δανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ πόρτασ και μθ ςυμμόρφωςθσ με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 

 

32 Παιχνίδι τθλζφωνο που παράγει ιχουσ, μάρκασ 
Long Stream, μοντζλο CY1013A, με γραμμοκϊδικα 
69050010100006 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά επίπεδα 
ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το παιχνίδι. 
  

33 Παιχνίδι τρομπζτα, μάρκασ BONTEMPI, μοντζλο 
TR 3831.2, με γραμμοκϊδικα 047663144436 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά επίπεδα 
ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το παιχνίδι. 
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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.mcit.gov.cy/ccps) 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.mcit.gov.cy/ccps

