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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  8 επτεμβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 36 (04/09/2017 – 10/09/2017) 
 
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 04/09/2017 (GRAS-RAPEX – Report 36) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 30 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 30 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκατζςςερα (14) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Πζντε (5) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

 
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 13 και 14, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
Σθμειϊνεται ότι πζντε (5) από τα δεκατζςςερα (14) 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 Αναδιπλοφμενο τραπζηι, μάρκασ Loresa, μοντζλο 
94036090, με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ από τθν 
παρουςία αιχμθρϊν ακμϊν ςτο τραπζηι. 

 

2 Αναδιπλοφμενο τραπζηι, μάρκασ Arslan, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ λόγω 
μειωμζνθσ αντοχισ και από τθν παρουςία 
αιχμθρϊν ακμϊν ςτο τραπζηι. 
  

3 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
43-3207, με γραμμοκϊδικα  5766184332072 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
κουςτουμιοφ. 
 

 

4 Παιχνίδι όπλο με βζλθ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο MKH807129 / No.88, με γραμμοκϊδικα 
6991208071296 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ των 
βεντοφηων που αποςποφνται  από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία Zacharias Georgiou & 
Son Ltd 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 

5 Παιχνίδι τόξο με βζλθ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
MKG527753 / CD848, με κωδικό 527753 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ των 
βεντοφηων που αποςποφνται  από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SUPER DISCOUNT 
STORE και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

6 Παιδικι πλεκτι ηακζτα, μάρκασ Mango Kids, 
μοντζλο 83063560, με γραμμοκϊδικεσ 
8433886529006 (3-4) και 8433886529044 (9-10) 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα Mango Stores και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
  

7 Παιχνίδι ςετ μακιγιάη, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
General 1498039768983, με κωδικοφσ 
1J03353WB – No. 127184, 1J04053WV –  No 
100140, 1K01279BC –  No 106193, 1K01280B6 –  
No 106194 και 1K01483WB –  No 100150 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ μόλυβδου, χρωμίου και νικελίου 
ςτο παιχνίδι. 

 

8 Παιχνίδι ηάρι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
ART#TA80, με γραμμοκϊδικα 5700001002168 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ με 
πικανι κατάποςθ μικρϊν κομματιϊν που 
ςκίηονται από το ηάρι.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Παιδικι μπλοφηα, μάρκασ Ateş Böcegi, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
διακοςμθτικϊν χαντρϊν που αποςπϊνται από το 
ζνδυμα. 

 

10 Παιδικά μαγιό, μάρκασ Haizhongbao, μοντζλα 
509-7 και 509-6, με γραμμοκϊδικα  
0692860215092 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  
 

 

11 Παιδικά ςετ ροφχων, μάρκασ Baray, με 
γραμμοκϊδικα 2309198605188 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθ περιοχι του λαιμοφ και των ϊμων 
του ενδφματοσ. 
 

  

12 Παιδικό μαγιό, μάρκασ Trendy boy, μοντζλα art .: 
F310, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  
 

    

13 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ poupy, μοντζλο 
873, με γραμμοκϊδικα  8016401008738 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
αιχμθρϊν ακμϊν ςτθν καδζνα. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία A.G. ZORPAS MIKY 
LTD 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 

14 Παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 158AA-G, με 
γραμμοκϊδικα  4857498163542 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα 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 JSP DAY TO DAY LTD 
και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

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/

