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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                          30 επτεμβρίου 2016 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

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

 
 Δελτίο 39 (26/09/2016 – 02/10/2016) 

Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν (Υ.Α.&Π.Κ.) 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 26/09/2016 (GRAS-RAPEX – Report 39) 
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 Υ.Α.&Π.Κ. ςτθ διεφκυνςθ www.mcit.gov.cy/ccps ι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ ςτθ διεφκυνςθ www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 50 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Δεκαεπτά (17) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.   

Δεκαπζντε (15) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, με ζνα (1) να ζχει γνωςτοποιθκεί    

ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Πζντε (5) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν,  με ζνα (1) να ζχει    

γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Εμπορικισ Ναυτιλίασ. 

Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 

 

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 
κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί. Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 17, ζχει αξιολογθκεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου. Σθμειϊνεται ότι εννζα (9) από τα 
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δεκαεπτά (17) προϊόντα (με αφξοντεσ αρικμοφσ 1 μζχρι 8 και 17), ζχουν εντοπιςτεί αρχικά 
από τθν Υ.Α.& Π.Κ. ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ 
άλλεσ χϊρεσ μζλθ) και ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα Gras-Rapex. 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Elinal, μοντζλο 29-

150300 Size:5/6/A, με γραμμοκϊδικα 
2015291503008 και με χϊρα καταςκευισ 
τθ Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 

 

   
2 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ NEW COLLEGE, 

μοντζλο 26-454, με γραμμοκϊδικα 
5200001700458/62034231 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία τιράντων ςτον ϊμο, που όταν 
φοριοφνται υπάρχουν ελεφκερεσ άκρεσ 
εξωτερικά του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα ON 
TRENT και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 

 

   
3 Παιδικι φανζλα, μάρκασ ARMATA 

MILITARE, μοντζλο LF-0884, κωδικό 54255-
LF-0884, με γραμμοκϊδικα 5299900946999 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που αναδφονται ςτο πίςω μζροσ 
του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Best 
Look Clothing και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια 
των παιδιών. 

 

   

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy


 

Τπηρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών 
 

διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία  |  ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος 

τηλ. +357 22 867153  | φαξ +357 22 375120  |  e-mail: ccps@mcit.gov.cy  |  website: www.mcit.gov.cy/ccps 

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

4 Παιδικά μπικίνι, μάρκασ YES!DO KIDS (YD), 
μοντζλο KL 325, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτθν πλάτθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα 
GIFTLAND και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
5 Παιδικι μπλοφηα, μάρκασ N. MYLONAS & 

CO, μοντζλο 737, με γραμμοκϊδικα 
5291545000067 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα S & T 
PIERETTIS SUPERMARKET και ζχει 
αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

   
6 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ N. MYLONAS & 

CO, μοντζλο 630, με γραμμοκϊδικα 
5291545000067 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία τιράντων ςτον ϊμο, που όταν 
φοριοφνται υπάρχουν ελεφκερεσ άκρεσ 
εξωτερικά του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα S & T 
PIERETTIS SUPERMARKET και ζχει 
αποςυρθεί ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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7 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ LEONADO, 
μοντζλο ART: 16210, με γραμμοκϊδικα  
5873415752100 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν που δζνουν ςτθν πλάτθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Nissi 
Plaza Gift Shop και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

   
8 Σετ κουδουνίςτρεσ ςε μπιμπερό, άγνωςτθσ 

μάρκασ, μοντζλο 1509M311 / 806, με 
γραμμοκϊδικα 8675415093118 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. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία P.A.S. 
TOYS LTD και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
9 Μάςκα αμφίεςθσ, μάρκασ HM, με 

γραμμοκϊδικα 8820141015129 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
  

   
10 Φωτιηόμενα μπαλόνια, μάρκασ UNIQUE, 

μοντζλο ref. #54691, με γραμμοκϊδικα 
011179546916 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή/και χημικών 
εγκαυμάτων από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται 
εφκολα χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ 
τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για 
το άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
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11 Παιδικά ςαντάλια, μάρκασ Goll, μοντζλο 
JLL139004, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τα παποφτςια. 
 

 

   
12 Παιδικά παποφτςια, μάρκασ Mountain, 

μοντζλο Art no. B78, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τα παποφτςια. 
 

 

   
13 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι, μάρκασ AMAL II, 

μοντζλο Wiktoria/5248, με γραμμοκϊδικα  
597751413194 και με χϊρα καταςκευισ τθ 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτϊςθ του παιδιοφ λόγω αςτάκειασ τθσ 
καρζκλασ. 
 

 

   
14 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι, 

μάρκασ Human Hair, μοντζλο 40 white 
colour teddy bear, με κωδικό X000HHNLA5/ 
ref: FBARPMJM4U009 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
του υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το 
παιχνίδι. 
 

 

   
15 Μάςκεσ αμφίεςθσ, μάρκασ Worldex, 

μοντζλο Art. 505714, με γραμμοκϊδικεσ 
6412167004953 και  6412165057142 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
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16 Μάςκα αμφίεςθσ, μάρκασ COBO REGALO, 
με γραμμοκϊδικα  8820150507196 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ.  

   
17 Παιχνίδι κόρνα, μάρκασ SANMAX, μοντζλο 

7790, με γραμμοκϊδικα  0231670077904 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία Jumbo 
Trading LTD και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 

 

   
 
 

  υςτάςεισ - Προειδοποιήςεισ 
 

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 Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 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 Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 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. 
 
 

  Επικοινωνία 
 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν ςτα τθλζφωνα: 

 Γραμμι Καταναλωτι 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ 22867309, 22867377 και 22867130  

 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 
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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. 
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