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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 34 (21/08/2017 – 27/08/2017) 
 
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 Πλθροφοριών για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν 
εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 21/08/2017 (GRAS-RAPEX – Report 34) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 42 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 42 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκατζςςερα (14) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Δεκατρία (13) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 
 Εννζα (9) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τρία (3) 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 13 και 14, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
Σθμειώνεται ότι πζντε (5) από τα δεκατζςςερα (14) προϊόντα, ζχουν εντοπιςτεί αρχικά 
από τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ 
χώρεσ μζλθ) και ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα Gras-Rapex. 
 
 

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 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Disney, μοντζλο UGR-
2181, με γραμμοκώδικα 8699049126059 και με 
χώρα καταςκευισ τθν  Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία C. MOUZOURIS 
PRESTIGE LTD και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

2 Ξφλινο πάηλ ςε μορφι αγελάδασ, μάρκασ JUMBO, 
μοντζλο HF-PT-3175-CY, με γραμμοκώδικα 
0467548000037 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται  από το παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία Jumbo Trading Ltd και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

3 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Disney, μοντζλο UGR-
1489, με γραμμοκώδικα 8699049119136 και με 
χώρα καταςκευισ τθν  Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία C. MOUZOURIS 
PRESTIGE LTD και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

4 Παιχνίδι όπλο που ρίχνει ςφαιρίδια και βζλθ, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 671, με 
γραμμοκώδικα 6945795308396 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποκόπτονται από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία Sokel Trading Ltd και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

5 Παιδικό κάκιςμα αυτοκινιτου, μάρκασ RECARO 
Optia, μοντζλο  6136, με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ όταν το 
κάκιςμα μετά από ςφγκρουςθ,  αποςπάται από 
τθ βάςθ ςτιριξθσ του. 
  

6 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ TNTS, με χώρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 

  

7 Παιδικό κοριτςίςτικο μαγιό, μάρκασ Honey, 
μοντζλο SHAPEZRT:F539, με χώρα καταςκευισ 
τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ  και τραυματιςμοφ 
από τθν παρουςία κορδονιών ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ και κορδονιών που δζνουν ςτθν πλάτθ.  
   

8 Παιχνίδι ςετ αςτυνομικοφ, μάρκασ Hipo, μοντζλο 
HES22 / EP5003, κωδικό CN-7830, με 
γραμμοκώδικα 5907700682435 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των   
βεντοφηων που αποςπώνται 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 

9 Παιδικό κάκιςμα αυτοκινιτου, μάρκασ RECARO, 
μοντζλα Zero.1 R44, Zero.1 R129 i-Size 6300 και 
6303, με κωδικοφσ KS01022139 - KS01024461, 
KS0128355, KS01035954 - KS01039574, 
KS01048736 - KS01049087 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ τθσ ηώνθσ πρόςδεςθσ  του παιδιοφ 
ςτο κάκιςμα.   
 

 

10 Κοριτςίςτικα παποφτςια, μάρκασ KWS - Kids with 
Style, με άγνωςτθ χώρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μικρών λουλουδιών που αποςπώνται από τα 
παποφτςια. 
   

11 Παιδικι κοφνια, μάρκασ EVORA, με 
γραμμοκώδικεσ 4894532079643 (πράςινθ)  και 
4894532079650 (κόκκινθ) και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτώςθ του 
παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ 
κοφνιασ. 
 

 

12 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ Playing Kids, μοντζλο 
150143, με γραμμοκώδικα  4894532157365 και 
με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρών 
κομματιών που αποςπώνται από το παιχνίδι. 

 

13 Παιχνίδι κινθτό τθλζφωνο, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 19059-9, με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μπαταριών που αποςπώνται εφκολα χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριών. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρία G.D.O TOYLAND LTD 
και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Τραμπολίνο, μάρκασ Thys Toys, μοντζλο KS0678, 
με γραμμοκώδικα 8717973725893 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του τραμπολίνου. 
 

 
 

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/

