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ΤΕΕΒΣ: 8.13.3.3  10 Αφγουςτου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 32 (06/08/2018 – 12/08/2018) 
 
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 06/08/2018 (GRAS-RAPEX – Report 32) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 55 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν 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 55 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαεπτά (17) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Εικοςιζνα (21) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Εννζα (9) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

 
 
 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
 
Σθμειϊνεται ότι τζςςερα (4) από τα δεκαεπτά (17) προϊόντα, ζχουν εντοπιςτεί αρχικά από 
τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ 
χϊρεσ 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 Μαλακό παιχνίδι ςε μορφι ςκίουρου, μάρκασ 
Intratuin Nederland,  μοντζλο 0617 10007899, 
με γραμμοκϊδικα 2011999562965 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν που αποςπϊνται από το παιχνίδι. 

 

2 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ LG-imports, 
μοντζλο LG9016, με γραμμοκϊδικα 205AO1774 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 

 

3 Παιχνίδια όπλα με βζλθ, μάρκασ Kai Li Toys / 
Superjuguete, μοντζλα 394 και 396, με 
γραμμοκϊδικεσ 8435265717813 και 
8435265717790 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
 

 

 

4 Παιδικό πουλόβερ, μάρκασ Wii Bery, μοντζλο 
6120, με γραμμοκϊδικα  2017006120 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ Nirvana, μοντζλο 
SWEETY/BABY TOTAL ORDER size 5 years, με 
γραμμοκϊδικα 3441390062204 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
  

6 Παιχνίδι ςκυλάκι, άγνωςτθσ μάρκασ,       
μοντζλο TP18-322, με γραμμοκϊδικα 
8595573018320  και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν και τθσ μφτθσ που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 
 

 

7 Παιδικά παντελόνια, μάρκασ RESERVED, 
μοντζλα LΜ216–80Χ και  LG053-09X, με 
γραμμοκϊδικεσ 5902094599505 και  
5902094586673 και με χϊρα καταςκευισ το 
Μπανγκλαντζσ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
 

  

8 Μουςικό παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
NO. 500-16, με γραμμοκϊδικα 5901818044741 
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 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ World 
famous tattoo ink, μοντζλο WFBS170506, 
κωδικό B322587, θμερομθνία λιξεωσ 
06.11.2020, με γραμμοκϊδικα 813082026963 
και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βαρίου ςτο μελάνι. 

 

10 Παιχνίδι ςε μορφι δεινόςαυρου με αυγά, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο No.858, με 
γραμμοκϊδικα 6971345220016 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
αυγϊν λόγω του μικροφ τουσ μεγζκουσ. 
 
 

 

11 Παιχνίδια καλάςςθσ, μάρκασ Rama Tritton, 
μοντζλο 29413, με γραμμοκϊδικα 
8436019629413 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
τροχϊν που αποςπϊνται από το φορτθγάκι. 
  

12 Παιχνίδι ςετ  αυτοκινθτάκια, μάρκασ AMATOYS, 
μοντζλο TS35851, με γραμμοκϊδικα 
8435234974018 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν φιγοφρων που υπάρχουν ςτο παιχνίδι. 
 

 

13 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Hello Bikini, μοντζλο 
HELLO – 028, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία TWINS SOUVENIR 
SHOP 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 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Power Flower, μοντζλο 
GG731, με γραμμοκϊδικα 2772903127310 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία BLUCHE IMPORT - 
EXPORT TRADING LIMITED και ζχει  αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

15 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ EBITA, μοντζλο 
186315, με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία BLUCHE IMPORT - 
EXPORT TRADING LIMITED και ζχει  αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

16 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Last Star Love, 
μοντζλο NA-8217 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία MARISABELLE 
BOUTIQUE LTD και ζχει  αποςυρθεί από την 
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών.  

17 Παιχνίδι εκςκαφζασ, μάρκασ Spring Flower, 
μοντζλο NO:7006C-3 (7006, G087288-7006AC-
3986), με γραμμοκϊδικα 5907773976998 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
μικρισ βίδασ που αποςπάται από τον 
εκςκαφζα και λόγω του μεγζκουσ του 
βραχίονα του εκςκαφζα που μπορεί να 
ςφθνωκεί ςτο λάρυγγα του παιδιοφ. 
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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/

