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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  26 Μαΐου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 21 (22/05/2017 – 28/05/2017) 
 
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 22/05/2017 (GRAS-RAPEX – Report 21) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 48 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 48 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι (20) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Δϊδεκα (12) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Δζκα (10) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

 
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 19 και 20, 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 Συρόμενα παιχνίδια ςε φιγοφρεσ ηϊων, μάρκασ 
ZEEMAN, μοντζλο C31736 A26869 111600, με 
γραμμοκϊδικα 2099960268696 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ είναι 
μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
  

2 Παιχνίδι καροτςάκι με κοφκλα, μάρκασ Z.H. CAT, 
μοντζλο HL8661, με γραμμοκϊδικα 
6955276101217 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςφνθλιψησ των δακτφλων, πρόκλθςθσ 
εκδορϊν ι αμυχϊν και γενικότερα τραυματιςμοφ 
του παιδιοφ. 
 

 

3 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Arcane 
Pigments / Alla Prima, μοντζλο TG 120815 / 025, 
με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 

 

4 Παιχνίδι κουδουνίςτρα, μάρκασ WEI DEY / 
BoyToys, μοντζλο WA3307, με γραμμοκϊδικα 
8422562144428 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του μεγζκουσ τθσ λαβισ 
τθσ κουδουνίςτρασ που μπορεί να ςφθνωκεί ςτο 
λάρυγγα του παιδιοφ. 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

5 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ CISL, μοντζλο 
Ref 2016-2B, με γραμμοκϊδικα 8429283134318 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 

 



 
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 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
δράκου, μάρκασ Lady Flor, μοντζλο 74166 / NS, 
με γραμμοκϊδικα 8433314741666 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το παιχνίδι. 
 

 

7 Παιχνίδι κοφκλα, μάρκασ TOINSA, μοντζλο 03-
6607/ Ref. 66, με γραμμοκϊδικα 8349030366017 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

8 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ HomCom, μοντζλο 
450-002BU, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι παγίδευςθ 
του παιδιοφ ςτα ανοίγματα του κρεβατιοφ. 
  

 

9 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι, μάρκασ 
UNIVERSE TOY, μοντζλο ref.13278, με 
γραμμοκϊδικα 8435012132784 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

10 Παιχνίδι που ςπρϊχνει το παιδί, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο NO.155-5, με γραμμοκϊδικα 
907670607933 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Μάςκα αμφίεςθσ,  μάρκασ HM, με γραμμοκϊδικα 
8820160828083 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

 

12 Παιχνίδι καροτςάκι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
HM005929, με γραμμοκϊδικα  5905698071569 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςφνθλιψησ των δακτφλων, πρόκλθςθσ 
εκδορϊν ι αμυχϊν και γενικότερα τραυματιςμοφ 
του παιδιοφ. 
 

 

13 Παιδικά πουκάμιςα, μάρκασ YOUNG DIMENSION 
(by Primark), μοντζλα 2G Check Shirt - 46943 
Navy  και 2G Check Shirt - 46943 Coral, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ινδία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται από τα ενδφματα. 
 

 

14 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ KIMOKAWAII, με 
γραμμοκϊδικα 8435413411402 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
αιχμθροφ μεταλλικοφ κομματιοφ ςτθν περιοχι 
του λαιμοφ τθσ αμφίεςθσ. 

 

15 Χριςτουγεννιάτικο καπζλο, μάρκασ GRUPO FU, 
μοντζλο ref. 9730283, με γραμμοκϊδικα 
8422297302834 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Συρόμενο παιχνίδι, μάρκασ VICTORIA PARTY, 
μοντζλο E6316944, κωδικό No: 07-2014, με 
γραμμοκϊδικα 8435284083555 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

17 
 

Παιχνίδι που ςτερεϊνεται ςε παιδικό κρεβατάκι, 
μάρκασ Starriness, μοντζλο 838-15 /6313, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
  

18 Θερμοφόρα, μάρκασ Dickins & Jones, μοντζλα 
D703287 και D700192, με χϊρα καταςκευισ το 
Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων του χριςτθ λόγω μθ 
ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο. 

  

19 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ BULLYCAN, 
μοντζλο 923B, με γραμμοκϊδικα  8413419114596 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω του 
ότι θ κινθτικι ενζργεια που αποκτοφν τα βζλθ 
είναι μεγαλφτερθ του επιτρεπόμενου ορίου. 
 
 

 

20 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ HM, μοντζλο ref. 
HM237, με γραμμοκϊδικα 8820150611145 και με 
χϊρα τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι θ 
ςυςκευαςία ζχει πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
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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 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/

