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ΤΕΕΒΣ: 8.13.3.3  20 Ιουλίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 29 (16/07/2018 – 22/07/2018) 
 
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 16/07/2018 (GRAS-RAPEX – Report 29) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 47 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 Ένωςθσ 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 47 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι επτά (27) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Έξι (6) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Έξι (6) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Ένα (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 27, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 
 

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 που περιλαμβάνει βζλοσ και καψοφλια, 
μάρκασ Toi-Toys, κωδικό No: 814677, με 
γραμμοκϊδικα 18068400-001 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ολλανδία. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που παράγουν τα 
καψοφλια κατά τθν εκπυρςοκρότθςθ. 
  

2 Ξφλινα μουςικά παιχνίδια, μάρκασ Delgado 
Gifts, μοντζλα MU61, MU62 και MU64, με 
γραμμοκϊδικεσ 8435221343889, 
8435221343902 και 8435221343896 αντίςτοιχα 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
 

  

  

3 Χαλάκι πάηλ για παιχνίδι, μάρκασ Prémaman, 
μοντζλο 0PDE3G/OPDE3F, με γραμμοκϊδικα 
3534443144863 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που υπάρχουν ςτο πάηλ. 
 

 

4 Ποδιλατο, μάρκασ Tunturi, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
ποδθλάτου. 
 

 

5 Παιχνίδι Fidget Spinner , άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο no: CH-02, κωδικό no: S30427, με 
γραμμοκϊδικα 105849S30427  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. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιχνίδι κικάρα, μάρκασ ADAR, μοντζλο 951, 
κωδικό  NO: 9340, με γραμμοκϊδικα 
5901271148185 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

7 Παιχνίδι πιςτόλι με βζλθ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο no: SE 120538,  με γραμμοκϊδικα 
5907714434433 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
 
 

 

8 Σαποφνι που προςομοιάηει με γλυκό, μάρκασ 
BadeFee, κωδικό no. BP061D, με γραμμοκϊδικα 
4260212377994 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία.   
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
 

 

9 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
με κωδικό 06/17/16 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 

Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
 

 

10 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
με κωδικό 11/24/15 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Παιχνίδι κικάρα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλα 
DAF103458 και NO:3939-48, με γραμμοκϊδικα 
6991201034588 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
  

12 Παιχνίδι κουδουνίςτρα, μάρκασ  K-R-Toys, 
μοντζλο DAG239546, με γραμμοκϊδικα 
6991202395466 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του ότι θ χειρολαβι τθσ 
κουδουνίςτρασ είναι πιο μεγάλθ από το 
επιτρεπόμενο όριο με πικανότθτα να ςφθνωκεί 
ςτο φάρυγγα του παιδιοφ. 
  

13 Παιχνίδι ςετ κουδουνίςτρεσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο DC-50/NO:828, με γραμμοκϊδικα 
5900869200069 και με  χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του ότι θ χειρολαβι τθσ 
κουδουνίςτρασ είναι πιο μεγάλθ από το 
επιτρεπόμενο όριο με πικανότθτα να ςφθνωκεί 
ςτο φάρυγγα του παιδιοφ. 
 

 

14 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ Mentari, μοντζλο MT 
3367 / 02442, κωδικό SL-26-704, με 
γραμμοκϊδικα  8717255024423 και χϊρα 
καταςκευισ τθν Ινδονιςια.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

15 Μπαλόνια, μάρκασ Balloonia, μοντζλο 50 
Balloons red P25, με γραμμοκϊδικα 
8713647901945 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ιςπανία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Μπαλόνια, μάρκασ Balloonia, μοντζλο 100 
balloons Red P25, με γραμμοκϊδικα 
873647902126 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ιςπανία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
 

 

17 Μπαλόνια, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο Copper 
brown colour, με γραμμοκϊδικα 
8713647901143 και με χϊρα καταςκευισ το 
Μεξικό. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
 

 

  18 Μπαλόνια, μάρκασ D&F, με γραμμοκϊδικα 
8717928139249 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
 

 

19 Μπαλόνια, μάρκασ Boland, μοντζλο 1643, με 
γραμμοκϊδικα 8712026445070 και με χϊρα 
καταςκευισ το Μεξικό. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
 

 

20 Μπαλόνια, μάρκασ Shen hua, μοντζλο No: 3-
385/10 pcs orange, με γραμμοκϊδικεσ 
6970163556987 και 4561237808013 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

21 Μπαλόνια, μάρκασ Shen hua, μοντζλο No. 4-
599/10 pcs - light blue, με γραμμοκϊδικα 
6970163556987 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
 

 

22 Παιχνίδι κόρνα, μάρκασ Toy Toy Toy, μοντζλο 
449176, κωδικό 412480, με γραμμοκϊδικα  
9008034609894 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

23 Μπαλόνια, μάρκασ Balloons, μοντζλο 100 Pcs – 
Red, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
 
  

24 Μπαλόνια, μάρκασ Balloons, με γραμμοκϊδικα  
S507831300008 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
  

25 Μπαλόνια, μάρκασ  DUILE - Tong Rui, μοντζλο 
SKU716872-3D1Q0 EVK, με γραμμοκϊδικα 
1109-0-22260 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
  

26 Σετ δαχτυλομπογιζσ, μάρκασ ARTOYS, μοντζλο 
n. A0200, με γραμμοκϊδικα 9348908002001 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
βακτθρίων ςτισ μπογιζσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

27 Παιδικό τρίκυκλο ποδιλατο, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο TRI-JY11-R, με γραμμοκϊδικα 
5998083591643 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι παγίδευςθ 
των δακτφλων του παιδιοφ ςτα προςβάςιμα 
ανοίγματα του ποδθλάτου. 
  

 

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 Ένωςθσ 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/

