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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 
 

 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  09 Μαρτίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 10 (05/03/2018 – 11/03/2018) 
 
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 05/03/2018 (GRAS-RAPEX – Report 10) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 37 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 37 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαζξι (16) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν, με ζνα (1) από αυτά να 

ζχει γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Δομικϊν Υλικϊν. 
 Ζνα (1) ςτθν Υπθρεςία Μεταλλείων. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Σθμειϊνεται ότι δφο (2) από τα δεκαζξι (16) 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/


 
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 

1 Προςαρμογζασ γενικισ χριςθσ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 41-13619, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ.   
 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι επαφι 
του χριςτθ με μεταλλικά αγϊγιμα μζρθ. 

 

2 Προςαρμογζασ γενικισ χριςθσ, μάρκασ Ansun 
Marketing, μοντζλο AG-2017-00465-01 - ADP-
150, με γραμμοκϊδικα 8436568810355 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι επαφι 
του χριςτθ με μεταλλικά αγϊγιμα μζρθ. 

 

3 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ Police Action 
WL - Whitehouse Leisure, μοντζλο 63140, 
κωδικό 4516 , με γραμμοκϊδικα 
5038104631405 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία QUALITY DECOR 
TRADING LIMITED και ζχει αποςυρθεί από την 
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

4 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ Azur Street, μοντζλο 
art. WH-177, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Μαγνιτεσ ςε μορφζσ κζικ, μπιφτζκι και 
παγωτοφ, μάρκασ Best for ..., με γραμμοκϊδικεσ 
030421000172, 0304210000189, 030421000165 
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. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία Best For - G.A.M 
ASSEGNATARIO (CYPRUS) LTD και ζχει 
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

      
 

  

6 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ INTENZE, 
μοντζλο ST1199ALEXTER, REF: 
21C22515G23150074, με κωδικό 
RX44Q22Y77W122O72RD68G87IMX40, SS199, 
και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
  

 

 

7 Μαλακζσ μπάλεσ, μάρκασ Marcos Toys, μοντζλο  
1569, με γραμμοκϊδικα 8435399015694 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τισ 
μπάλεσ. 
 

 

8 Παιχνίδι ςετ μουςικά όργανα, μάρκασ Happy 
Star, μοντζλο No. MPD34378, με γραμμοκϊδικα 
5900368343786 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο τφμπανο,  του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

    
 

  



 
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 Μαλακζσ μπάλεσ με προεξοχζσ που παράγουν 
ιχο και φϊσ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
RR271115, με γραμμοκϊδικα 5900054832921 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
μθχανιςμοφ ιχου που αποςπάται από τισ 
μπάλεσ.  

10 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο B751057 / NO. JY291, με 
γραμμοκϊδικα 5902802100146 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
ςφυρίχτρασ και των βεντοφηων που αποςπϊνται 
από τα βζλθ. 
  

11 Ποδιλατα, μάρκασ Specialized, μοντζλα Allez 
(Base), Allez Sport & Allez Elite 2018 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ των 
πθρουνιϊν του ποδθλάτου. 

  

  

12 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ Fries, μοντζλο 
Art. 93271, με γραμμοκϊδικα 4009384932712 
και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτην ακοή από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει θ 
ςφυρίχτρα. 

 

13 Μαλακό παραγεμιςμζνο γατάκι, μάρκασ Amuse, 
μοντζλο 701369, με γραμμοκϊδικα 
4534943726063 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι το οποίο ςχθματίηει 
επικίνδυνθ κθλιά. 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
κουδουνιοφ που αποςπάται  από τθ κθλιά. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο No. 008, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
 

 

15 Παιχνίδι ςετ ςκοποβολισ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο NEW Enjoy the sport fun, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
  

16 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο The World Champion 777-702A, με 
γραμμοκϊδικα 5998665732228 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτην όραςη από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει  φωτεινι πθγι λζιηερ 
που υπάρχει ςτο τόξο. 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω του 
ότι θ κινθτικι ενζργεια που αποκτοφν τα βζλθ 
είναι μεγαλφτερθ του επιτρεπόμενου ορίου. 
  

 

 

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 

http://www.consumer.gov.cy/
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 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. 
 


