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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  09 Ιουνίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 23 (05/06/2017 – 11/06/2017) 
 
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 05/06/2017 (GRAS-RAPEX – Report 23) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 54 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 54 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι δφο (22) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Δεκαεπτά (17) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, με ζνα (1)  να ζχει 

γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 22, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
Σθμειϊνεται ότι επτά (7) από τα είκοςι δφο (22) 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 Παιδικι μπλοφηα, μάρκασ New Collection, 
μοντζλο 7PR0400 / ART. T5187, με κωδικό 
07743450 και 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 ςτο κατάςτημα EPONYMO PPL 
LIMITED και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ϊςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιϊν. 
 

 

2 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Ebita, μοντζλο 174204, 
με κωδικό  07770487 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα EPONYMO PPL 
LIMITED και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ϊςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιϊν. 
 

 

3 Παιχνίδι δραςτθριοτιτων, μάρκασ BEIYING TOYS, 
μοντζλο Ref 615, με γραμμοκϊδικα  
7591111402276 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 
 

 

4 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ Perez Rincón, 
μοντζλα Ref 2837 και Ref 2835, με 
γραμμοκϊδικεσ 8435331328370 και  
8435331328356 αντίςτοιχα 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 

5 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ Perez Rincón, 
μοντζλα Ref 2836 και Ref 2846, με 
γραμμοκϊδικεσ  8435331328363 και 
8435331328462 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
 

  

6 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, μάρκασ JUGUETES A. 
LASANTA 2000, μοντζλο  ref. nº 1601A096, fty nº 
0783-61, κωδικό 25022016, με γραμμοκϊδικα  
8816010100966 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

7 Παιχνίδι ξφλινα πάηλ, μάρκασ JAISA, μοντζλα  
ATZ0163 και ATZ0165, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

 

8 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι με φωτεινι 
πθγι Led, μάρκασ Pillow Pets, μοντζλο 19689, με 
γραμμοκϊδικα 4920700992 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικροφ 
κομματιοφ που αποςπάται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Μουςικό παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
833A-17 / 1-1234-833A-17, με γραμμοκϊδικα 
3342160803099 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρϊν κομματιϊν που αποςποφνται από το 
παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία KOSTAS KOUTSOULIS 
LIMITED και ζχει αποςυρθεί ζτςι ϊςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιϊν. 

 

10 Παιχνίδι ςκοποβολισ με δζςμθ φωτόσ λζιηερ, 
μάρκασ Peilida, μοντζλο 933-H9A, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ τθσ όραςθσ από τθν ψθλι 
ακτινοβολία που πικανόν να εκπζμπει θ φωτεινι 
πθγι λζιηερ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία D.R.L. DIRECT 
REWARDS LIMITED και ζχει αποςυρθεί ζτςι ϊςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιϊν. 

 

11 Παιδικό κοριτςίςτικο παντελόνι, μάρκασ Cycle 
Band, μοντζλο CK40291, με γραμμοκϊδικα 
2000001487655 και με χϊρα καταςκευισ το 
Μπαγκλαντζσ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που κρζμονται πζραν του κατϊτερου 
άκρου του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα DAMART και ζχει 
αποςυρθεί ζτςι ϊςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιϊν. 

 

12 Περιπατθτισ μωρϊν, μάρκασ TASPINAR, μοντζλο 
DIDO BALIKLI YÜRÜTEÇ, No. TP014, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ  και μθ 
ςυμμόρφωςθσ του με το ςχετικό πρότυπο 
αςφάλειασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

13 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ BABY HOPE, μοντζλα 
900 και 930, με γραμμοκϊδικα  8698906900559 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ και μθ 
ςυμμόρφωςθσ του με το ςχετικό πρότυπο 
αςφάλειασ. 
 

 

14 Παιδικι ςκθνι, μάρκασ PLAY TENT / YUANDONG, 
μοντζλο 995-7002A / 1510Z252, κωδικό 
20160503, με γραμμοκϊδικα 9915102602520 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ ςκθνισ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία Mavros Retailing Ltd  
και ζχει αποςυρθεί ζτςι ϊςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιϊν. 
 

 

 

15 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 9696A-1, με γραμμοκϊδικα 
8435426902591 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

16 
 

Ξφλινο εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκασ JUGUETES 
A. LASANTA 2000, μοντζλο No 1501K596 A-102, 
με γραμμοκϊδικα 8815011105963 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

17 Γενειάδα αμφίεςθσ, μάρκασ LIFE ROAD, μοντζλο 
LR 885085, με γραμμοκϊδικα  6789111550850 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι θ 
ςυςκευαςία ζχει πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 

 

18 Παιχνίδι καροτςάκι, μάρκασ ONE SIX EIGHT / 
OUSDY, μοντζλο TL7817-1, με γραμμοκϊδικα  
5661810012932 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςφνθλιψησ των δακτφλων, πρόκλθςθσ 
εκδορϊν ι αμυχϊν και γενικότερα τραυματιςμοφ 
του παιδιοφ. 
  

19 Γενειάδα αμφίεςθσ, μάρκασ BRILLANTES FIESTA, 
μοντζλο 62014-P35, με γραμμοκϊδικα  
8428882620147 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
  

20 Στυλό που προςομοιάηουν με κραγιόν και 
γλειφιτηοφρια, μάρκασ Amscan, μοντζλα 
MF986829 και MF98629, με γραμμοκϊδικεσ 
4897069591039 και 0841233004591 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ του παιδιοφ από πικανι 
κατάποςθ των πωμάτων των ςτφλων τα οποία 
δεν φζρουν οπζσ αεριςμοφ. 
 

  

21 Παιδικό ποδιλατο, άγνωςτθσ μάρκασ, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
ποδθλάτου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

22 Παιχνίδι τθλζφωνο που παράγει ιχο, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο CB535265, με γραμμοκϊδικα 
5291410103626 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν ελλιπι προςταςία των 
μπαταριϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα ςε αυτζσ ζχουν 
εφκολθ πρόςβαςθ τα μικρά παιδιά τα οποία 
εκτίκενται ςε κίνδυνο όταν τθσ βάλουν ςτο 
ςτόμα. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία MEGA TOYS  και ζχει 
αποςυρθεί ζτςι ϊςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιϊν. 
 

 

 

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/

