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ΤΕΕΒΣ: 8.13.3.3  06 Ιουλίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 27 (02/07/2018 – 08/07/2018) 
 
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 02/07/2018 (GRAS-RAPEX – Report 27) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 37 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 37 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δϊδεκα (12) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δζκα (10) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν 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 10 μζχρι 12, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  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 Βρεφικό ολόςωμο, μάρκασ Cotton & Sugar, 
μοντζλο 341804, με γραμμοκϊδικα 
341804000018 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιϊν που αποςπϊνται από το ζνδυμα. 

 

2 Χαλάκι πάηλ για παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο TH-14301 (ID: 17098), με 
γραμμοκϊδικα 5999057782937 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
πάηλ. 
 

 

 

3 Παιχνίδι πιςτόλι με βζλθ, μάρκασ Avengers / 
Superjuguete, μοντζλα 227 και 383, με 
γραμμοκϊδικεσ 8435265717882 και  
8435265717806 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
 

 

 

4 Βρεφικά ενδφματα, μάρκασ Cotton & Sugar, 
μοντζλα 241815, 241835 και  241845, με 
γραμμοκϊδικεσ 241815000024, 241835000009 
και  241845000006 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιϊν που αποςπϊνται από τα ενδφματα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Παιχνίδι κοφκλα με κρεβατάκι, μάρκασ 
AMATOYS, μοντζλο TS39360 3310, με 
γραμμοκϊδικα 8435234985120 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

6 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, μάρκασ Neca, 
μοντζλο 30600, με γραμμοκϊδικα 63448230600 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

7 Παιχνίδια μπάλεσ, μάρκασ BEACH WORLD, 
μοντζλο 87465, 87464, 87467 και 87462, με 
γραμμοκϊδικεσ 8867938874651, 
8867938874644, 8867938874675 και  
8867938874620 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
ελαςτικοφ κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου 
το μικοσ είναι μεγαλφτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
 

 

8 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ Every S.r.l., 
κωδικοφσ AZ900, AZ901, AZ900P και AZ902, με 
γραμμοκϊδικεσ 9419901909007, 
9419901909014, 94199019900  και 
9419901909021 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου και χρωμίου ςτο παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Παιδικά ςαποφνια που προςομοιάηουν με 
ςοκολάτεσ, μάρκασ BadeFee, με γραμμοκϊδικα 
4260212378601 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. 
 

 

10 Διακοςμθτικό κερί, μάρκασ Balmuir, μοντζλο 
113077530, με γραμμοκϊδικα 6438232132253 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω μθ 
ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο 
αςφάλειασ. 

 

11 Παιδικό τρίκυκλο ποδιλατο, μάρκασ baby mix, 
μοντζλο FJG-855, κωδικό UR-TR-JG-02/2017, με 
γραμμοκϊδικα 5904378869465 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι παγίδευςθ 
των δακτφλων του παιδιοφ ςτα προςβάςιμα 
ανοίγματα του ποδθλάτου. 
  

12 Παιδικό τρίκυκλο ποδιλατο, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο TRI-JY14-R, με γραμμοκϊδικα 
5998083591650 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. 
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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/

