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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  02 Φεβρουαρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 5 (29/01/2018 – 04/02/2018) 
 
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 29/01/2018 (GRAS-RAPEX – Report 5) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 48 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 48 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαπζντε (15) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκαπζντε (15) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν 
 Εννζα (9) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Εννζα (9) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 14 και 15, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 
 
 

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 τουβλάκια ςυναρμολόγθςθσ, μάρκασ 
Linea Piaggio, με γραμμοκϊδικα 
8034139195780 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 

 

2 Μουςτάκι και φρφδια αμφίεςθσ, μάρκασ PARTY 
FREAK, μοντζλο 97703, με γραμμοκϊδικα 
8422259977032 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
  

3 Μπαταρίεσ φορθτοφ υπολογιςτι, μάρκασ HP, 
μοντζλα HP ProBook 64x (G2 και G3), HP 
ProBook 65x (G2 και G3), HP x360 310 G2 και HP 
ENVY m6 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ από πικανι 
υπερκζρμανςθ των μπαταριϊν. 

 

 

4 Παιχνίδι τφμπανο, μάρκασ GENERAL DE 
JUGUETES, μοντζλα 03102, 03011, 03042, 196, 
366 και 03012, με γραμμοκϊδικεσ 
8420639031022, 8420639030117, 
8420639030421,  8420639030124 και 
8420639003661 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ιςπανία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

 

5 Παιδικό κοριτςίςτικο μαγιό, μάρκασ ARSENE ET 
LES PIPELETTES, μοντζλο E17AM10-LUCETTE, με 
γραμμοκϊδικα 3613100357133 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Πορτογαλία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Βρεφικό ολόςωμο, μάρκασ Jikko, μοντζλο 550, 
με γραμμοκϊδικα 0159634395508 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
  

7 Βρεφικό ςετ ροφχων, μάρκασ F&D, μοντζλο No: 
9645, με κωδικό 055-9645 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
 

 

8 Βρεφικό φόρεμα, μάρκασ Bulsen, μοντζλο 314, 
με γραμμοκϊδικα  8680445163144 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
 

 

9 Ξφλινθ κουδουνίςτρα, μάρκασ Liewood, με 
γραμμοκϊδικα 5713370008303 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τθν 
κουδουνίςτρα. 
  

10 Παιδικά ςετ φαγθτοφ, μάρκασ Søstrene Grene, 
μοντζλο 40013799, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ των 
πιρουνιϊν, με αποτζλεςμα να ςπάνε και να 
απελευκερϊνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δφναται να καταποκοφν εφκολα από μικρά 
παιδιά. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Κερί ςε χριςτουγεννιάτικο δζντρο, μάρκασ 
Primark, μοντζλο Large Glitter Tree Candle, με 
κωδικό 48015 και με χϊρα καταςκευισ το 
Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω ευφλεκτότθτασ του 
υλικοφ που φζρει ςτο εξωτερικό του το κερί. 

 

12 Γιρλάντα αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
4793-440012, με γραμμοκϊδικα 
8599900047939 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
 

 

13 Μπαλόνια με φωτεινι πθγι Led, μάρκασ 
Foballoon, με γραμμοκϊδικα 8452180100025 
και με χϊρα  καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
 

 

14 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, μάρκασ 
ENESCO FRANCE, μοντζλο LAPINS ASS 
ECRU/GRIS 20CM, με γραμμοκϊδικα 
3453131116121 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
πικανι κατάποςθ του υλικοφ που φζρει ςτο 
εςωτερικό του το παιχνίδι. 
  



 
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 

15 Παιχνίδι ςκοφτερ, μάρκασ Monzana, μοντζλο 
Art. 102255 / DBD8005, με γραμμοκϊδικα 
4250525317565 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του πατινιοφ. 
  

 

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/

