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ΤΕΕΒΣ: 8.13.3.3  27 Ιουλίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 30 (23/07/2018 – 29/07/2018) 
 
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 23/07/2018 (GRAS-RAPEX – Report 30) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 65 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 65 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Σαράντα ζξι (46) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, με ζνα (1) από αυτά να ζχει 

γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 
 Πζντε (5) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν, με ζνα (1) από αυτά να 

ζχει γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 
 Δφο (2) 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 44 μζχρι 46, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
Σθμειϊνεται ότι είκοςι ζνα  (21) από τα ςαράντα ζξι (46) προϊόντα, 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.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 καροτςάκι, μάρκασ  AMATOYS, 
μοντζλο No: TS36929 F11, με γραμμοκϊδικα 
8435234979204 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των τροχϊν, με αποτζλεςμα να ςπάνε και 
να απελευκερϊνουν μικρά κομμάτια τα 
οποία δφνανται να καταποκοφν από μικρά 
παιδιά.  
 

 

2 Παιχνίδι όπλο με βζλθ, μάρκασ TOINSA, 
μοντζλο Ref 03-6681, με γραμμοκϊδικα 
8349030366819 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των βεντοφηων που αποςπϊνται από τα 
βζλθ. 
 
 

 

3 Παιχνίδια ςετ κουηίνασ, μάρκασ Amatoys, 
μοντζλα TS37229, TS37232, TS37233 και 
TS38672, με γραμμοκϊδικεσ 
8435234984925, 8435234980064, 
8435234980071 και 8435234981962 
αντίςτοιχα και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
 

  

 

4 Παιχνίδια καλάςςθσ, μάρκασ Mistertoy, 
μοντζλα 101121, 101122, 101124 και  
100982, με γραμμοκϊδικεσ 8435509111223, 
8435509111247  και 8435509109824 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ 
αντοχισ, με αποτζλεςμα να ςπάνε και να 
απελευκερϊνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δφνανται να καταποκοφν από μικρά παιδιά.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ LEONADO, μοντζλο 
213-B, με χϊρα καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία 
ANDREAS VRAKAS LTD και ζχει  αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

6 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Modern Ocean, 
μοντζλο CR 1907, 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 ςτην εταιρεία 
MALAMO SOUVENIR SHOP LTD και ζχει  
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 

 

7 Παιχνίδι ςφυρίχτρα, μάρκασ Pen@lty Zone, 
κωδικό 2046170, με γραμμοκϊδικα 
42424001281000000200 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
ςφυρίχτρασ λόγω του μικροφ τθσ μεγζκουσ. 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει θ 
ςφυρίχτρα. 

 

8 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Hello Bikini, 
μοντζλο  HELLO – 018, 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 TWINS 
SOUVENIR SHOP και ζχει  αποςυρθεί από 
την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Power Flower, 
μοντζλο F555, 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 ςτην εταιρεία 
MALAMO SOUVENIR SHOP LTD και ζχει  
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 

 

10 Παιχνίδι που περιλαμβάνει ςφυρίχτρα και 
κάρτεσ, μάρκασ Bussi-Bär, μοντζλο 1161817, 
με γραμμοκϊδικα 419912220350807 και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει θ  
ςφυρίχτρα.  

11 Παιδικό κοριτςίςτικο μαγιό, μάρκασ US FREE 
STAR, μοντζλο 60-FC-SWM-RED-11/12YG, 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 ςτην εταιρεία 
ELEONORA KAY DESIGNS LIMITED και ζχει  
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

12 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Hello Bikini, 
μοντζλο 2XY045-18/GSW9045, 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 ςτην εταιρεία M.Q. 
TOURIST SHOP LIMITED και ζχει  αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

13 Παιχνίδι ςετ ςφυρίχτρεσ, μάρκασ  Let´s 
Party, με γραμμοκϊδικα 
16394002071000000100 και με χϊρα 
καταςκευισ το Βζλγιο. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει θ  
ςφυρίχτρα. 

 

14 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ N. MYLONAS & 
CO, μοντζλο MYL – 145, με γραμμοκϊδικα 
5291545000067 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
λειτουργικϊν κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκαν ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα 
GIFTLAND και ζχει  αποςυρθεί από την 
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 

 

15 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Lace Kids, μοντζλο 
2NN10-10-18/GD47260, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία M.Q. 
TOURIST SHOP LIMITED και ζχει  αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

16 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Violetta Junior, 
μοντζλο bb 730, 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 ςτην εταιρεία 
ANDREAS VRAKAS LTD και ζχει  αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 



 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

17 Μαλακά παιχνίδια, άγνωςτθσ μάρκασ, 
κωδικό No: 9218/a, με γραμμοκϊδικα 
4105560092185 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Γερμάνια. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
 

 

 

  18 Μπαλόνια, μάρκασ Balloonia, μοντζλο 
Header-Bags/Art. 90125, με γραμμοκϊδικα 
8713647901259 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Ιςπανία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
 

 

19 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι, μάρκασ 
Miri Moo Laveables, μοντζλο No. 
LUGA2AS/A, κωδικό No. 76579, με 
γραμμοκϊδικα 8715427023809 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των ματιϊν που αποςπϊνται από το 
αρκουδάκι. 
 

 

20 Φωτεινόσ δείκτθσ λζιηερ, μάρκασ J&S 
Supply, μοντζλο 303, με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν 
υψθλι ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι 
πθγι λζιηερ. 
 

 

21 Φωτεινόσ δείκτθσ λζιηερ, μάρκασ ZHAOYAO, 
μοντζλο SKU 467356, με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν 
υψθλι ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι 
πθγι λζιηερ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

22 Παιδικό μπικίνι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
2XY99029 -18/GSW843, 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 ςτην εταιρεία M.Q. 
TOURIST SHOP LIMITED και ζχει  αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
  

 

23 Εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκασ Baoli / Van 
Cranenbroek, μοντζλο No. 1314 / 19100-
310-00015, με γραμμοκϊδικα 
2010000812747 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

24 Ξφλινο παιχνίδι ςε μορφι γλυκίςματοσ, 
μάρκασ WIBRA, μοντζλο 2120.0036, κωδικό  
6403979, με γραμμοκϊδικα  2021200036000 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

25 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
τίγρθ, μάρκασ Bert Struis/ Chris Toys, 
μοντζλο CHY0318 /no. Chris Toys 12517, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των ματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

26 Παιχνίδι αεροπλανάκι, μάρκασ Playing Kids, 
κωδικό 06/2017, με γραμμοκϊδικα 
4894532421176 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

27 Παιχνίδι ςκυλάκι, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο U231/L1796, με γραμμοκϊδικα 
5104732155849 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ 
των μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
 

 

28 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Power Flower, 
μοντζλο F383, 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 TWINS 
SOUVENIR SHOP και ζχει  αποςυρθεί από 
την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

29 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλα με βζλθ, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 5296, με 
γραμμοκϊδικα 1250101449355 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των βεντοφηων που αποςπϊνται από τα 
βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο περίπτερο 
Kolonakiou kiosk και ζχει  αποςυρθεί από 
την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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30 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο με βζλθ, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 220A-5, με 
γραμμοκϊδικα 6460012330078 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των βεντοφηων που αποςπϊνται από τα 
βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο περίπτερο 
Kolonakiou kiosk και ζχει  αποςυρθεί από 
την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

31 Παιχνίδι κινθτό τθλζφωνο, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο JS5619-7, με 
γραμμοκϊδικα 8013512213235 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ 
των μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία 
KOSTAKIS D. KOUREAS & SON LTD και ζχει 
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

32 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Fun Club, μοντζλο 
17 – 4008, με γραμμοκϊδικα 
8417400803018 και 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 
NTINOS G. SUPERMARKET LTD και ζχει 
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 



 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

33 Παιχνίδι κοφκλα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
PK 124 / LY-1916, με γραμμοκϊδικα 
8881684860539 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ 
των μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία Petros 
Kkoullas & Sons Ltd και ζχει αποςυρθεί από 
την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

34 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Mini Kiss, μοντζλο 
3360-GB-DRES-PNK-6/9MG, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία 
ELEONORA KAY DESIGNS LIMITED και ζχει 
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

35 Παιχνίδια καλάςςθσ, μάρκασ WIN WELL / 
EURASPA, μοντζλα 805769 και  805796, με  
γραμμοκϊδικα 8435218514223 και 
8435218514865 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ 
αντοχισ, με αποτζλεςμα να ςπάνε και να 
απελευκερϊνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δφνανται να καταποκοφν από μικρά παιδιά.  
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36 Σαποφνι που προςομοιάηει με γλφκιςμα, 
μάρκασ BADEFEE, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν 
ωσ τρόφιμα από τα παιδιά και να τα 
καταπιοφν. 
 

 

37 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ LEONADO, μοντζλο 
16200, με γραμμοκϊδικα 5873415752001 
και 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 ςτην εταιρεία BLUCHE 
IMPORT - EXPORT TRADING LIMITEDκαι 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

38 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ Toys 
Group, μοντζλο No.HK660/ TG 219909, με 
γραμμοκϊδικα 5902280875109 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των βεντοφηων που αποςπϊνται από τα 
βζλθ. 
 

 

39 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Sweet Secret, 
μοντζλο 2707, με γραμμοκϊδικα 
587341527071 και 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 ςτην εταιρεία BLUCHE 
IMPORT - EXPORT TRADING LIMITED και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
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40 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Rae, μοντζλο A 
6604, 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 ςτην εταιρεία 
ANDREAS VRAKAS LTD ζχει αποςυρθεί από 
την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

41 Παιχνίδι αεροπλανάκι, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο No. 0288, με γραμμοκϊδικα 
6955276112008 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

42 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Hello Bikini, 
μοντζλο HELLO-016, 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 
MALAMO SOUVENIR SHOP ζχει αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

43 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ Plan Toys, μοντζλο 
5379, με γραμμοκϊδικα 8854740053794 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Ταϊλάνδθ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
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44 Μαλακι μπαλίτςα, μάρκασ WONDER KIDS – 
WDK, μοντζλο A1200040, με κωδικό 
WDKPE20174 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, 
με πικανι κατάποςθ του υλικοφ που φζρει 
ςτο εςωτερικό του το παιχνίδι. 
 

 

45 Μαλακό παιχνίδι ςε μορφι μονόκερου,  
μάρκασ LG-IMPORTS, μοντζλο LG1724, 
κωδικό 401AO1787, με γραμμοκϊδικα 
5413247017246 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, 
με πικανι κατάποςθ του υλικοφ που φζρει 
ςτο εςωτερικό του το παιχνίδι. 
 

 

46 Παιχνίδια μπάνιου ςε μορφι  ψαριοφ που 
φζρουν φωτεινι πθγι led, μάρκασ Out of 
the blue, μοντζλο No 20/1084 – 24333, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν 
υψθλι ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι 
πθγι led. 
 

 

 

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 

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


