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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                          07 Οκτωβρίου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 40 (03/10/2016 – 09/10/2016) 

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 03/10/2016 (GRAS-RAPEX – Report 40) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 64 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 Ένωςθσ 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 64 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Είκοςι τζςςερα (24) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.   

Εικοςιζνα (21) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, με επτά (7) να ζχουν  

γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Επτά (7) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

Τρία (3) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 

Ένα (1) ςτο Τμιμα Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν. 

 

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 
κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί. Σθμειϊνεται ότι δζκα (10) από τα είκοςι τζςςερα (24) προϊόντα (με αφξοντεσ 

  
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, 
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αρικμοφσ 1 μζχρι 10), 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 φόρεμα, μάρκασ MONNALISA, 

μοντζλο 7604, κωδικό 117924, με 
γραμμοκϊδικα 9999990067579 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία S.F. 
SPIROU ENTERPRISES LIMITED και ζχει 
αποςυρθεί ζτςι ϊςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιϊν. 
 

 

   
2 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ HELLO BIKINI, 

μοντζλο L3812, 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 
ϊςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια 
των παιδιϊν. 
 

 

   
3 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Legendary 

RIDERS CAVALIERI, μοντζλο 
6267265.200.3A, με γραμμοκϊδικα  
5290561821601 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε  ςτο κατάςτημα LAPIN 
HOUSEκαι ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ϊςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιϊν. 

 

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


 

Τπηρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 
 

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 Παιχνίδι ελικοπτεράκι πάηλ, μάρκασ Funny 

Toys, μοντζλο No.3192/5088B, με 
γραμμοκϊδικα  7100201111710 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 ϊςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιϊν. 
 

 

   
5 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ LEONADO, 

μοντζλο T15, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ 
από τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι 
του λαιμοφ και κορδονιϊν που δζνουν ςτθν 
πλάτθ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε  ςτο κατάςτημα 
LITTLE ANGELS και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι 
ϊςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια 
των παιδιϊν. 
 

 

   
6 Παιχνίδι καροτςάκι με κοφκλα, μάρκασ  

Warmbaby, μοντζλο T05022, με 
γραμμοκϊδικα 8675410039586 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςφνθλιψησ των δακτφλων, 
πρόκλθςθσ εκδορϊν ι αμυχϊν και 
γενικότερα τραυματιςμοφ του παιδιοφ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία P.A.S. 
TOYS LTD και ζχει αποςυρθεί ζτςι ϊςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιϊν. 
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7 Παιχνίδι καροτςάκι, μάρκασ One Six Eight, 
μοντζλο 7821, με γραμμοκϊδικα  
8675413033574 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςφνθλιψησ των δακτφλων, 
πρόκλθςθσ εκδορϊν ι αμυχϊν και 
γενικότερα τραυματιςμοφ του παιδιοφ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία P.A.S. 
TOYS LTD και ζχει αποςυρθεί ζτςι ϊςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιϊν. 
 

 

   
8 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ YES ! DO KID'S 

(YES!DO), μοντζλο G99670, 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 
ϊςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια 
των παιδιϊν. 
 

 

   
9 Παιχνίδι ςετ όπλο με βζλθ, μάρκασ Super 

Gun, μοντζλο 811405, με γραμμοκϊδικα  
5899108114055 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα 
από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία P.A.S. 
TOYS LTD και ζχει αποςυρθεί ζτςι ϊςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιϊν. 
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10 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, μάρκασ King 
Sport, μοντζλο 35881A, με γραμμοκϊδικα  
8013511415173 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα 
από τα βζλθ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία 
ΚΩΣΑΚΗ Δ. ΚΟΤΡΕΑ & ΤΙΟ ΛΣΔ και 
ζχει αποςυρθεί ζτςι ϊςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιϊν.  

   
11 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ EM HOME, 

μοντζλο ref. 9993285, με γραμμοκϊδικα 
8435340632857 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ.  

   
12 Μπογιζσ για ηωγραφικι προςϊπου, μάρκασ 

PAMPY, μοντζλο 314731, με γραμμοκϊδικα 
8430173147318 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν 
παρουςία αερόβιων μεςόφιλων 
μικροοργανιςμϊν ςτισ μπογιζσ. 

 

   
13 Ξφλινο παιχνίδι ςε κλόουν, μάρκασ ALE-

HOP, μοντζλο 692341 (21259), με 
γραμμοκϊδικα  8432450073785 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι.  

   
14 Παιχνίδι ςε μορφι λουλουδιοφ και 

ξυλόφωνου, μάρκασ InteIBI, μοντζλα 
696111590 (HS0312304)  και 696111990 
(HS0308539) και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τα παιχνίδια. 
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15 Παιχνίδι πιςτόλι με βζλθ, μάρκασ InteIBI, 

μοντζλο 696106190/ HS0282144, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα 
από τα βζλθ. 
 

 

   
16 Παιχνίδια καλάςςθσ, μάρκασ InteIBI, 

μοντζλο 696107890 (HS0184910), με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που υπάρχουν ςτο 
παιχνίδι. 
 

 

   
17 Βρεφικό φόρεμα, μάρκασ Bulsen, μοντζλο 

KOD: 002 SWEET ELBISE, με γραμμοκϊδικα 
8680445160020 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το ζνδυμα. 
 

 

   
18 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Esila, μοντζλο 

BB0185, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το ζνδυμα. 
 

 
   

19 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ R. Framboise, 
μοντζλο LYS XRO-621, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το ζνδυμα. 
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20 Βρεφικά ροφχινα παποφτςια, μάρκασ 
bebessi, μοντζλο 252, με γραμμοκϊδικα 
8699108402520 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τα παποφτςια. 
 

  

 
   

21 Βρεφικά ροφχινα παποφτςια, μάρκασ 
aura.via, μοντζλο BV208, με γραμμοκϊδικα 
140600301BV208012 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τα παποφτςια. 
 

 

 
   

22 Παιδικό φόρεμα με μπολερό, μάρκασ Avid 
Diva, μοντζλο KOD: 615, με γραμμοκϊδικα  
8000000004158 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το ζνδυμα. 
  

   
23 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ HABA, μοντζλο 

TL72802, με γραμμοκϊδικα  
4010168035802 και με χϊρα καταςκευισ 
τθ Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

 

   
24 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ Bino, μοντζλο 

9981062, με γραμμοκϊδικα 019359810624 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
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  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 Ένωςθσ 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. 
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