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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  1 Ιουνίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 22 (28/05/2018 – 03/06/2018) 
 
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 28/05/2018 (GRAS-RAPEX – Report 22) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 50 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 50 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι επτά (27) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δζκα (10) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Σθμειϊνεται ότι τρία (3) από τα είκοςι επτά (27) 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 Παιχνίδι που ςτερεϊνεται ςε παιδικό 
καροτςάκι, μάρκασ Hess, μοντζλα No 52143 και 
No.12982, με γραμμοκϊδικα  4022498521436 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο  
παιχνίδι.  

2 Φαντεηί αναπτιρεσ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλα 
20181219Y43 και 20081218A , με 
γραμμοκϊδικα 6920081218017 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυςτικοί ςτα παιδιά και μπορεί να 
εκλθφκοφν ςαν παιχνίδια. 
Γνωςτοποιήθηκαν ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκαν ςτην εταιρεία S.T.K 
ANASTASIOU (TIRKAS) LTD και ζχουν 
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

 

3 Παιχνίδι πιςτόλι που ρίχνει νερόμπαλεσ, μάρκασ 
DESERT EAGLE, μοντζλο No 101194, με 
γραμμοκϊδικα 8054726040538 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
αερόβιων μεςόφιλων μικροοργανιςμϊν ςτισ 
μπαλίτςεσ.  

4 Μουςικό παιχνίδι ςε μορφι βάτραχου, μάρκασ 
AOYUCHENG TOYS, μοντζλο 1-2160-9801-17A / 
9801-17A, με γραμμοκϊδικα 334286284514 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρϊν κομματιϊν που αποςποφνται από το 
παιχνίδι.  

Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ ςε 
περίπτωςθ επαφισ του με τα αιχμθρά άκρα.  
Γνωςτοποιήθηκαν ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκαν ςτην εταιρεία  ΚΩΣΑ 
ΚΟΤΣΟΤΛΗ ΛΙΜΙΣΕΔ  και ζχουν αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Προςαρμογζασ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
8813, με γραμμοκϊδικα 1234567815107 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω του ότι ο 
προςαρμογζασ δεν παρζχει επαρκι προςταςία 
ςε περίπτωςθ υπερφόρτωςθσ.  
Γνωςτοποιήθηκαν ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκαν ςτην εταιρεία  Georgios 
Ioannou Electrical και ζχουν αποςυρθεί από 
την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο 
η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

6 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, άγνωςτθσ μάρκασ, με γραμμοκϊδικα 
5037028249109 και με άγνωςτθ  χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
 

 

7 Παιχνίδι ςε μορφι γλυκοφ, άγνωςτθσ  μάρκασ, 
μοντζλο no.: 83310020, με γραμμοκϊδικα 
3700115100202 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

8 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, μάρκασ Bomb cosmetics, με 
γραμμοκϊδικα 5037028255605 και με άγνωςτθ  
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, μάρκασ Bomb cosmetics, με 
γραμμοκϊδικα 5037028261255 και με άγνωςτθ  
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
 

 

10 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, μάρκασ Bomb cosmetics, με 
γραμμοκϊδικα 5037028235355 και με άγνωςτθ  
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
 

 

11 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, άγνωςτθσ μάρκασ, με γραμμοκϊδικα 
5037028248034 και με άγνωςτθ  χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
  

12 Παιδικά φοφτερ, μάρκασ TRESPASS, μοντζλο 
UCTOSWM20001, με γραμμοκϊδικεσ 
5045274453805, 5045274453812, 
5045274453829, 5045274453836, 
5045274440430, 5045274440447,  
5045274453843,  5045274453799 και 
5045274440416 και με χϊρα καταςκευισ το 
Πακιςτάν. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

13 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, μάρκασ Bomb cosmetics, με 
γραμμοκϊδικα 5037028261217 και με άγνωςτθ  
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
 

 

14 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, άγνωςτθσ μάρκασ, με γραμμοκϊδικα 
5037028251201 και με άγνωςτθ  χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
 

 

15 Μαξιλάρια, μάρκασ Matalan , με κωδικοφσ 
M684578, M684577, M684579, M490090, 
M490091, M490092, M490093, M490634,  
M490635 και M490636 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ του υλικοφ καταςκευισ των 
μαξιλαριϊν. 
 

 

16 Παιχνίδι ςετ ςκυλάκια, μάρκασ Ha Ha Xiong, 
μοντζλο Ref. 01008, με γραμμοκϊδικα 
8008280010087 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςι 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

17 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, άγνωςτθσ μάρκασ, με γραμμοκϊδικα 
5037028248003 και με άγνωςτθ  χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
 

 

  18 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, άγνωςτθσ μάρκασ, με γραμμοκϊδικα 
5037028251171 και με άγνωςτθ  χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
 

 

19 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, μάρκασ Bomb cosmetics, με 
γραμμοκϊδικα 5037028234099 και με άγνωςτθ  
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
 

 

20 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, μάρκασ Bomb cosmetics, με 
γραμμοκϊδικα 5037028258798 και με άγνωςτθ  
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

21 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, μάρκασ Bomb cosmetics, με 
γραμμοκϊδικα 503702823992 και με άγνωςτθ  
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
  

22 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, μάρκασ Bomb cosmetics, με 
γραμμοκϊδικα 5037028257012 και με άγνωςτθ  
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
  

23 Αρωματικά μπάνιου που προςομοιάηουν με 
γλυκά, μάρκασ Bomb cosmetics, με 
γραμμοκϊδικα 5037028258880 και με άγνωςτθ  
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί λόγω των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ μπορεί να εκλθφκοφν ωσ 
τρόφιμα από τα παιδιά και να τα καταπιοφν. 
  

24 Μάςκα αμφίεςθσ, μάρκασ Printgo Party, 
μοντζλο CHT 715474, με γραμμοκϊδικα 
5999527945268  και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
  

25 Βρεφικι κουβζρτα, μάρκασ Hema, μοντζλα 
33.32.8025 και  33.32.8026, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τα νιματα που 
αποςπϊνται από τθν κουβζρτα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

26 Ξφλινο πάηλ ςε μορφι ρολογιοφ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο Art. 45-9900, με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που υπάρχουν ςτο παιχνίδι. 
 

 

27 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ Free & Easy, κωδικό 
484364, με γραμμοκϊδικα 718158966001 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που υπάρχουν 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/

