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ΤΕΕΒΣ: 8.13.3.3  03 Αφγουςτου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 31 (30/07/2018 – 05/08/2018) 
 
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 30/07/2018 (GRAS-RAPEX – Report 31) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 72 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 72 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Τριάντα τρία (33) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκαζξι (16) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Εννζα (9) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν, με ζνα (1) από αυτά να 

ζχει γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

 
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 Παιχνίδια ςε μορφι κοτόπουλου και κουνελιοφ, 
μάρκασ  Tiger, μοντζλο 3001171, κωδικό 90066, 
με γραμμοκϊδικα 200030011711 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
 

 

2 Παιχνίδια ςε μορφι χελϊνασ και ελζφαντα, 
μάρκασ Toinsa, μοντζλα 03-8280 και 03-8686, 
με γραμμοκϊδικεσ 8349000382801 και 
8349000386861 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
 

 

 

3 Παιχνίδια μπάνιου, μάρκασ Amatoys, μοντζλα 
40827 555, 40829 556 και 40830 527, με 
γραμμοκϊδικεσ 8435234988602, 
8435234988619 και 8435234988626 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
 

  

 

4 Παιχνίδι μπάλα που ςτο εςωτερικό τθσ φζρει 
μπαλίτςα με υγρό, μάρκασ Interibi, μοντζλο 
698102090, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
αερόβιων μεςόφιλων μικροοργανιςμϊν ςτο 
υγρό. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Μαλακά παιχνίδια με προεξοχζσ, μάρκασ 
Interibi, μοντζλα 698104290 και  698101790, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
 

 

 

6 Παιδικά ςετ ροφχων, μάρκασ La Ormiga, 
μοντζλα 1820156205, 1820156207  και  
180156221, με γραμμοκϊδικεσ 8435506246102, 
8435506246195 και 8435506246331 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Ινδία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιϊν που αποςπϊνται από τα ενδφματα. 
 

  

7 Μπαλίτςεσ με ελαςτικό ςχοινάκι τφπου γιο γιο, 
μάρκασ Somi Milena, μοντζλα 6200, 6201 και 
6202, με γραμμοκϊδικεσ 8410213636200, 
8410210626201 και 8410213926202 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 ςετ τςαγιοφ, μάρκασ KE GUAY, 
μοντζλο 71758 (JJ533B-5/6), με γραμμοκϊδικα 
8430373019569 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Παιχνίδι ςετ ψαρζματοσ, μάρκασ SAMEFA, 
μοντζλο 4812, με γραμμοκϊδικα 
8435114948122 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
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. 
 

 

10 Παιχνίδι ςετ τουβλάκια ςυναρμολόγθςθσ, 
μάρκασ TOINSA, μοντζλο 03-1414, με 
γραμμοκϊδικα 8349000314147  και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ και τραυματιςμοφ λόγω 
μειωμζνθσ αντοχισ, με αποτζλεςμα να ςπάνε  
και να απελευκερϊνουν μικρά αιχμθρά 
κομμάτια τα οποία δφνανται να καταποκοφν 
από μικρά παιδιά.  
 

 

11 Μπαλίτςεσ με ελαςτικό ςχοινάκι τφπου γιο γιο, 
μάρκασ Chichao, μοντζλα 5115003 και 
5115019, με γραμμοκϊδικεσ 8105115003006 
και 8105115019007και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
ελαςτικοφ κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου 
το μικοσ είναι μεγαλφτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
 

 

 

12 Φαντεηί αναπτιρεσ ςε μορφι κραγιόν, μάρκασ 
MXM China, μοντζλο P10-X08, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυςτικοί ςτα παιδιά και μπορεί να 
εκλθφκοφν ςαν παιχνίδια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

13 Παιχνίδι κικάρα, μάρκασ YaYa Toys / ADAR, 
μοντζλο NO: 9340 , με γραμμοκϊδικα 
5901271154896 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

14 Παιχνίδι αεροπλανάκι, μάρκασ POLESIE, 
μοντζλο art. 55378, με γραμμοκϊδικα 
4810344055378 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Λευκορωςία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

15 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο DETC-01, με 
γραμμοκϊδικα 5902115406836 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
  

16 Παιχνίδι ςε μορφι μζλιςςασ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο NO. 8188, με γραμμοκϊδικα 
5902388432938 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

  17  Παιχνίδια μπάνιου με βεντοφηεσ, μάρκασ 
PHIDAL, μοντζλο CUG 129352, με 
γραμμοκϊδικα 9782764343876 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα παιχνίδια. 

 

18 Μπογιζσ προςϊπου, μάρκασ Carnival toys,  
μοντζλο 2170200501, με γραμμοκϊδικα 
8004761070380 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βαρίου και αλουμινίου ςτισ 
μπογιζσ. 
 

 

19 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο, βζλθ και 
ςτόχουσ, μάρκασ DHG / CHENGJI, μοντζλο Ref. 
66991A / J-18, με γραμμοκϊδικα 
8426292006506 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
 

 

20 Παιχνίδι ςετ ςφυρίχτρεσ, μάρκασ GAPPY, με 
γραμμοκϊδικα 3570701941621 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
ςφυρίχτρασ λόγω του μικροφ τθσ μεγζκουσ. 

 

21 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Deco, μοντζλο 
18/330, με γραμμοκϊδικα 1601720183302 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

22 Βρεφικό ζνδυμα, μάρκασ Beyaz bebek, μοντζλο 
802, με γραμμοκϊδικα 8678678678023 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 

 

23 Παιχνίδι τρομπζτα, μάρκασ B&G International, 
μοντζλο Article No: 36204,  κωδικό  CF150046, 
με γραμμοκϊδικα 3588270036204 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

24 Μπαλόνια, μάρκασ Folatex, με γραμμοκϊδικα  
8714572081726 / 170145 και με χϊρα 
καταςκευισ το Μεξικό. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν απελευκζρωςθ 
υψθλϊν ποςοτιτων νιτροςαμινϊν. 
 

 

25 Βρεφικό ςετ ροφχων, μάρκασ Hoppi, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 

 

26 Βρεφικό φόρεμα, μάρκασ Minicix, μοντζλο 607, 
με γραμμοκϊδικα 60760085211001 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
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27 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze, 
μοντζλο SS258, art. st1007BR, με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων ουςιϊν ςτο 
μελάνι. 
 
  

28 Προςαρμογζασ, μάρκασ FAR, μοντζλο F32, με 
γραμμοκϊδικα 8699292410325 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι επαφι 
του χριςτθ με μεταλλικά αγϊγιμα μζρθ. 

 

29 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
μοντζλο E081, με κωδικό G-125 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων ουςιϊν ςτο 
μελάνι. 
 

 

30 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ Egmont UK, 
μοντζλο 54985,  με κωδικό 1400744 και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
 

 

31 Πλαςτελίνεσ, μάρκασ TIGER, μοντζλο 1450921, 
με γραμμοκϊδικα 0200014509210 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτισ πλαςτελίνεσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

32 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ La Ormiga, μοντζλο 
1820156210, με γραμμοκϊδικα 8435506246249 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Ινδία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιϊν που αποςπϊνται από το ζνδυμα. 

 

33 Παιχνίδι ςετ τουβλάκια καταςκευϊν, μάρκασ 
Teifoc  eitech, μοντζλο TEI 1001, με 
γραμμοκϊδικα 4250503610459 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ χρωμίου ςτο παιχνίδι. 
 

 
 

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/

