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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  02 Μαρτίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 9 (26/02/2018 – 04/03/2018) 
 
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 26/02/2018 (GRAS-RAPEX – Report 9) 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:  
 

 Δεκαεννζα (19) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκατζςςερα (14) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Δϊδεκα (12) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο  Τμιμα Δομικϊν Υλικϊν. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
 
 
 

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 Καρναβαλίςτικο ςετ μακιγιάη, μάρκασ Festifolie, 
μοντζλο n. 39038, κωδικό K0474, με 
γραμμοκϊδικα 3120370390383 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ νικελίου ςτο ςετ. 

 

2 Παιχνίδι όπλο με βζλθ, μάρκασ Super Juguete, 
μοντζλο Ref. 999503, με γραμμοκϊδικα 
8435265703526 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 

 

3 Παιχνίδι ςετ κουηίνασ, μάρκασ Marco´s Toys, 
μοντζλο Ref 1664, με γραμμοκϊδικα 
8435399016646 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
  

4 Παιχνίδι κικάρα, μάρκασ NAFENG, μοντζλο Ref 
03-6620, με γραμμοκϊδικα 8349000366207 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. 
 

 

5 Σκοφτερ, μάρκασ Sportline, μοντζλο 20223/ No. 
7020, με γραμμοκϊδικα 8711866202232 και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω  μειωμζνθσ αντοχισ του ςκοφτερ. 
 
  



 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Σκοφτερ, μάρκασ Cygnus, μοντζλο S-125, με 
γραμμοκϊδικα 7640168470630 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω  μειωμζνθσ αντοχισ του ςκοφτερ. 
 

 

7 Αλυςίδα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Dr Brown's, 
μοντζλο No. AC037-INTL, κωδικό SD041615, με 
γραμμοκϊδικα 072239301722 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. 
 
 

 

8 Συνδυαςμόσ μπρελόκ με φιγοφρα, μάρκασ 
Funko, μοντζλο 102231, με γραμμοκϊδικα 
849803088415 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ νικελίου ςτο μπρελόκ. 
 

 

9 Τθλεςκοπικό πριόνι, μάρκασ MAG-PRO, μοντζλο 
2682, με γραμμοκϊδικα 6430033336519 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ και κοψιμάτων του 
χριςτθ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
πριονιοφ. 

 

10 Πατίνι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο KDS-3108AB, 
με γραμμοκϊδικα 5998273717334 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ του άξονα του 
πατινιοφ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Παιδικό μπικίνι, άγνωςτθσ μάρκασ, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ και τθσ μζςθσ  του ενδφματοσ. 
 

 

12 Παιχνίδι ςετ ςυναρμολόγθςθσ, μάρκασ TOINSA, 
μοντζλο ref. 03-0014, με γραμμοκϊδικα 
8349000300140 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

13 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ  Best Kid’s, μοντζλο 
MRO-525, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

 

14 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ Franky Village, 
μοντζλο FKT-82, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  
 
 

 

15 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ  Diamond, μοντζλο  
art.0951, με χϊρα καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ  URKIN, μοντζλο art. 
HM-316, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

 

17 Κερί, μάρκασ Flora, μοντζλο 70 x 370 mm table 
candle, με γραμμοκϊδικα 4740005007135 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Εςκονία. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω αςτάκειασ του 
κεριοφ. 

 

18 Παιδικι κοφνια, μάρκασ Metalcar, μοντζλο 
1054, με γραμμοκϊδικα 5997421710548 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Ουγγαρία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ τθσ κοφνιασ. 

 

19 Παιχνίδι μπάλεσ δραςτθριοτιτων, μάρκασ 
Playing Kids, μοντζλο no. 25749ASW1, με 
γραμμοκϊδικεσ 4894532160617 και 
4894532440276 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που υπάρχουν ςτισ μπάλεσ. 
 

 

 

 

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/

