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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 7 (12/02/2018 – 18/02/2018) 
 
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 Πλθροφοριών για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν 
εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 12/02/2018 (GRAS-RAPEX – Report 7) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 40 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρώτθ φορά ςτισ αγορζσ διαφόρων κρατών-μελών 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 40 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δώδεκα (12) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δώδεκα (12) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικών Υπθρεςιών. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακώσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 11 και 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 Παιχνίδι για ανακοφφιςθ του παιδιοφ κατά τθν 
περίοδο τθσ οδοντοφυΐασ, μάρκασ Oli & Carol, 
μοντζλο L-FRT-UNIT-RABBIT, με γραμμοκώδικα 
8437015928258 και με άγνωςτθ χώρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ενςφήνωςησ του παιχνιδιοφ ςτο 
λαιμό του παιδιοφ λόγω του ςχιματοσ και του 
μεγζκουσ του. 
 

 

2 Πλαςτικι τςουλικρα, μάρκασ Flair, μοντζλο 
Dino, με γραμμοκώδικα 5995875703536 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Ουγγαρία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτώςθ του 
παιδιοφ λόγω αςτάκειασ τθσ τςουλικρασ. 

 

3 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ FILIP KID'S FASHION, 
μοντζλο 14083, με γραμμοκώδικα 
8606018598762 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Σερβία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ. 
  

4 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ FILIP KID'S FASHION, 
μοντζλο 13882, με γραμμοκώδικα 
8606018596751 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Σερβία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ. 
  

5 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ FILIP KID'S FASHION, 
μοντζλο 13799, με γραμμοκώδικα 
8606018595921 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Σερβία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ KIPSTA, μοντζλα 
2075775 και 2075776, με γραμμοκώδικεσ 
3583788360810 και 3583788360933 και με 
χώρα καταςκευισ το Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ. 
 

 

7 Παιχνίδι ςετ αυτοκινθτάκια, μάρκασ SAMEFAS, 
μοντζλα 4693 και 4694, με γραμμοκώδικεσ 
8435114945961 και 8435114946944 και με  
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται από τα 
αυτοκινθτάκια. 
 

 

8 Βρεφικό ςετ ροφχων, μάρκασ PICK OUIC, 
μοντζλο 5511219, με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιών που αποςπώνται από το ζνδυμα. 

 

9 Βρεφικό φόρεμα, μάρκασ The F1rst, μοντζλο 
Art. 3020000009788 Malachite 1040, με 
γραμμοκώδικα 88341521 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Ινδία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιών που αποςπώνται από το ζνδυμα. 

 

10 Μαγνθτικό παιχνίδι, μάρκασ MY, μοντζλα Blue, 
Gold, με άγνωςτθ χώρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ, διάτρηςησ, λοίμωξησ 
ή απόφραξησ του εντζρου ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ περιςςοτζρων του ενόσ μαγνιτθ ι 
ενόσ μαγνιτθ και ενόσ μεταλλικοφ αντικειμζνου 
που είναι δυνατόν να ζλξθ το ζνα το άλλο. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Παιδικι κοφνια, μάρκασ NÁDLAND, με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτώςθ του 
παιδιοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ τθσ κοφνιασ. 

 

12 Προςαρμογζασ γενικισ χριςθσ, μάρκασ GTV, 
μοντζλο E-PAANPO-30 (ZP-11534/14), με 
γραμμοκώδικα 5908231313904 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι επαφι 
του χριςτθ με μεταλλικά αγώγιμα μζρθ. 

 

 

 

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 καταναλωτών και κυρίωσ των 
παιδιών. 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 /Αμμοχώςτου  24816160 

Σθμειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του 
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατών-μελών 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 περιπτώςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να 
τα καταςτιςει αςφαλι. 
 

http://www.consumer.gov.cy/

