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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  20 Οκτωβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 42 (16/10/2017 – 22/10/2017) 
 
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 16/10/2017 (GRAS-RAPEX – Report 42) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 31 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 31 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαεπτά (17) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζνα (1) 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 το προϊόν με αφξων αρικμό 17, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
Σθμειϊνεται ότι τζςςερα (4) από τα δεκαεπτά (17) 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 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ JOMA SPORT, 
μοντζλο 500074, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ  και τθσ μζςθσ του ενδφματοσ. 
 

  

2 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Sweet Secret, μοντζλο 
NX2706, με γραμμοκϊδικα 587341527064 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 ςτα καταςτήματα SIROCCO STORES 
LTD και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

3 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Badabulle, 
μοντζλα B011208 και B011209, με γραμμοκϊδικα  
3661787004611 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γαλλία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρϊν κομματιϊν που αποςποφνται από το 
προϊόν.  
 

 

4 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Power Flower, μοντζλο 
GG730, με γραμμοκϊδικα 2772903127303 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 ςτα καταςτήματα SIROCCO STORES 
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 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Power Flower, μοντζλο 
GG736, με γραμμοκϊδικα  2772903127365 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 ςτα καταςτήματα SIROCCO STORES 
LTD και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

6 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ BE BOARD, μοντζλο 
728M22, με γραμμοκϊδικα  8025480165683 και 
με χϊρα καταςκευισ το Μπανγκλαντζσ.  
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα EMPORIO CENTRE 
και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

7 Παιδικό ποδιλατο, μάρκασ Polymobil / Disney, 
μοντζλο Disney Princess CBK-370, με 
γραμμοκϊδικα 5998273741650 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω αςτάκειασ του ποδθλάτου. 

 

8 Παιδικό ποδιλατο, μάρκασ Galaxy, μοντζλο 
Delfin (Fiú 12”), με γραμμοκϊδικα 
5999550390066 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω αςτάκειασ του ποδθλάτου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Φαντεηί αναπτιρεσ ςε μορφι πιςτολιοφ, μάρκασ 
Lock, με γραμμοκϊδικα 9613200000 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυςτικοί ςτα παιδιά και μπορεί να 
εκλθφκοφν ςαν παιχνίδια. 
 

 

10 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
μοντζλο 15383, με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
 

 

11 Παιχνίδι κουδουνίςτρα, μάρκασ HEIMESS, 
μοντζλο 734780, με γραμμοκϊδικα  
4011534347802 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμάνια. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα να ςπάει και να απελευκερϊνει 
μικρά κομμάτια τα οποία δφναται να καταποκοφν  
από μικρά παιδιά. 
 

 

12 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ Cool kids, μοντζλο 
PRM15403-1/ JT3899, με γραμμοκϊδικα 
8680805581441 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
 

 

13 Παιχνίδι κουδουνίςτρα, μάρκασ  BRIO, μοντζλο 
30423, με γραμμοκϊδικα 7312350304237 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα να ςπάει και να απελευκερϊνει 
μικρά κομμάτια τα οποία δφναται να καταποκοφν  
από μικρά παιδιά. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Παιχνίδι κοφκλα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 123-
B/ 000051207530, με γραμμοκϊδικα 
4772013010203  και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται από το παιχνίδι. 
 

 

15 Παιχνίδι κοφκλα, μάρκασ Theo Klein, μοντζλο 
F2A36AF1670, 05AE/IS, με γραμμοκϊδικα  
4009847016706  και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται από το παιχνίδι. 
 

 

16 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ WOLF, μοντζλο Art. 9-
622, με γραμμοκϊδικα  8606011909428 και με 
χϊρα καταςκευισ τθ Σερβία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
 

 

17 Καρζκλα γραφείου, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
SP-6170NQ, με γραμμοκϊδικα 2770040069821 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ τθσ καρζκλασ. 

 
 

 

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. 
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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/

