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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 24 (12/06/2017 – 18/06/2017) 
 
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 12/06/2017 (GRAS-RAPEX – Report 24) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 35 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 35 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκατζςςερα (14) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Εννζα (9) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 

 
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 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ PROFISA, μοντζλο 
91.115, με γραμμοκϊδικα  8426215911153 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
κουςτοφμι. 

 

2 Παιχνίδι ςετ κουηινικά ςκεφθ, μάρκασ BULLYCAN, 
μοντζλο 3320, κωδικό  1303-9000321, με 
γραμμοκϊδικα 8413419232184 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

3 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ YANI, μοντζλο 
J500054, με γραμμοκϊδικα 8033065000342 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 

 

4 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ SMART PARTY, 
μοντζλο PZ28580, με γραμμοκϊδικα  
8578083024913 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
κουςτοφμι. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτο κουςτοφμι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Καπζλο αμφίεςθσ, μάρκασ JUGUETES PASTOR, 
μοντζλο Ref. 257-3389, με γραμμοκϊδικα 
0202570033895 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

 

6 Κεριά που προςομοιάηουν με φροφτο, μάρκασ RS, 
μοντζλο ref. 404062, με γραμμοκϊδικα  
8800884040626 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί μπορεί να εκλθφκοφν 
ςαν τρόφιμα από παιδιά και ωσ εκ τοφτου να τα 
βάλουν ςτο ςτόμα, να τα γλφψουν ι να τα 
καταπιοφν. 
 

 

7 Κεριά που προςομοιάηουν με γλειφιτηοφρια, 
μάρκασ RS, μοντζλο ref. 404037, με 
γραμμοκϊδικα 8800884040374 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί μπορεί να εκλθφκοφν 
ςαν τρόφιμα από παιδιά και ωσ εκ τοφτου να τα 
βάλουν ςτο ςτόμα, να τα γλφψουν ι να τα 
καταπιοφν. 
 

 

8 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ Norbi-Toys, με 
γραμμοκϊδικα 5901289077798 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 

 

9 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, άγνωςτθσ μάρκασ, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

10 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο, τόξο, μαχαίρι 
και βζλθ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο No.2016, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 

 

11 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ EUROCARNAVALES, 
μοντζλο Ref. 706030-T00-0000, με γραμμοκϊδικα 
8423667077345 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
κουςτοφμι. 
 

 

12 Χαλάκι πάηλ για παιχνίδι, μάρκασ SUN TA TOYS 
REGIO JÁTÉK, μοντζλα 1017 και 1008 M, με 
γραμμοκϊδικεσ 5996055493360 και 
5996055477117 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Μαλαιςία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
χαλάκι. 

 

 

13 Μαλακό παιχνίδι που μετατρζπεται ςε ςακάκι, 
μάρκασ JAY@PLAY, μοντζλο ref. 98053,  κωδικό 
14004305015, SK02-01/15L20504, με 
γραμμοκϊδικα 8436531980535 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μζρουσ 
του φερμουάρ που αποςπάται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

14 Παιχνίδι δθμιουργίασ φουςκάλων, μάρκασ 
General De Juguetes, με γραμμοκϊδικα 
4030681003874 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ιςπανία. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
αερόβιων μεςόφιλων μικροοργανιςμϊν ςτο υγρό. 
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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/

