
 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

 
 
 
 

  
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 

 

 

ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3  21 Δεκεμβρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ 
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 

 
 

Δελτίο 51 (17/12/2018 – 23/12/2018) 
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και 
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την 
εβδομάδα που αρχίζει στις 17/12/2018 (GRAS-RAPEX – Report 51) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 69 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX. 
 
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα 
της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.  
 
Τα 69 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Τριάντα δύο (32) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με δύο (2) από αυτά να 
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Δεκαέξι (16) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Δύο (2) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
 
 
 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.ec.europa.eu/rapex
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι τανκ με φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας 
HONGXINDA, μοντέλο M26 / MKC464838, 
κωδικό 84777X151, με γραμμοκώδικα 
8601509561683 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται χωρίς την 
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη 
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του 
θαλάμου των μπαταριών. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  K.T.S Ltd 
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

2 Παιχνίδι κιθάρα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο  
TG219216-675-219, με γραμμοκώδικα 
5902280876236 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται χωρίς την 
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη 
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του 
θαλάμου των μπαταριών. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού από την 
παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι. 
 

 

3 Διακοσμητικά κεράσια, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλα 801833 και 801830, με 
γραμμοκώδικες 3800930478231 και  
3800930478200 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί λόγω των 
χαρακτηριστικών τους μπορεί να εκληφθούν 
ως τρόφιμα από τα παιδιά. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Lorelli, μοντέλο 
No. 10020731718A, με γραμμοκώδικα 
3800151905943 και με χώρα κατασκευής την 
Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας του καροτσιού. 

 

5 Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας Tongs baby, 
μοντέλο 1028 PEMBE, με γραμμοκώδικα 
2016102830009 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

6 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας BREEZE GIRLS, 
μοντέλο 7236/ 11434 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

7 Παιδική μπλούζα, μάρκας BREEZE GIRLS, 
μοντέλο 11264/7232, με γραμμοκώδικα 
2000000072326 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

8 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας J.N.S, μοντέλο 
No. DJ-905, 13941 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Πιπίλα, μάρκας mumlove, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
θηλής που αποσπάται από την πιπίλα. 
 

 

  10 Μπρελόκ που προσομοιάζει με μπισκότο, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο  5224/20052249 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί λόγω των 
χαρακτηριστικών τους μπορεί να εκληφθούν 
ως τρόφιμα από τα παιδιά. 
  

11 Παιδικά φορέματα, μάρκας Caramell, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
   

12 Παιδικό γιλέκο, μάρκας Collection FS, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

13 Φαντεζί αναπτήρες, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο  OTK-202, με γραμμοκώδικα 
8697440337302 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

14 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας  Jinming, με 
γραμμοκώδικα 620111028135 και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

15 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Atabay Kids, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 
 

 

16 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας KUZEY, μοντέλα 
K2/34 M-11112 και K2/131 M-14992L, με 
γραμμοκώδικες 8697440348391 και 
8697440349244 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

17 Παιδικά παντελόνια, μάρκας Mighty Wrapps, 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
 

  

18 Παιδικά σετ ρούχων, μάρκας Champion, 
μοντέλα CHZ183440/CHZ183440-358 και  
CHZ183340/ CHZ183340-2192, με 
γραμμοκώδικες  2018000630576 και  
2018000630507 και με χώρα κατασκευής το 
Μπανγκλαντές. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

19 Παιδικό παντελόνι, μάρκας JIAOZILONG, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
 

 

20 Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας HUAXING, 
μοντέλο No. 8803 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης και στα 
κατώτερα άκρα του ενδύματος. 
 

 

21 Παιδικό φούτερ, μάρκας Cikoby, μοντέλο CE 
1301, με κωδικό 20192747 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

22 Παιδικό παντελόνι, μάρκας FU YOU, μοντέλο 
RQ871 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
 

 

23 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας  MACKAYS, 
μοντέλο M8K022350043129AD, με 
γραμμοκώδικα 1385609491831 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και της μέσης του ενδύματος. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

24 Παιδική μπλούζα, μάρκας Hope star, μοντέλο 
BK298 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

25 Φαντεζί αναπτήρες, άγνωστης μάρκας και 
χώρας κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

  

26 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας BABY ONE, 
μοντέλο SEHZADE και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και πνιγμού του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του 
κρεβατιού. 
  

27 Παιδικό φούτερ, μάρκας FOX, μοντέλο KGW19-
95601 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία   MPM 
FASHION LIMITED  και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

28 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Forest Toys, 
μοντέλο 12876/Black slime with skull, κωδικό 
No 2283/161017, με γραμμοκώδικα 
3700156412876 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

29 Παιχνίδι κούκλα, μάρκας bábika, μοντέλο 
NO:DY01040/ 140275, με γραμμοκώδικα 
6904601402758 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται χωρίς την 
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη 
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του 
θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

30 Μαλακό παραγεμισμένο κουνελάκι, μάρκας  
GAZELO toys, μοντέλο Z2504-Z2504-1061, με 
γραμμοκώδικα 5907773961307 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
κουνελάκι. 
 

 

31 Κουκέτα, μάρκας ADEKO, μοντέλο DMPB 
90x190cm, με χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της κουκέτας. 

 

32 Παιχνίδια μπάνιου, μάρκας Foxter, μοντέλο 
BLS85-20, κωδικό 826251, με γραμμοκώδικα 
2000313312805 και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω τριάντα δύο (32) προϊόντα, τα δύο (2) έχουν εντοπιστεί 
αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί 
στις άλλες χώρες μέλη) και έχει προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους. 
Τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να 
απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για 
τυχόν εντοπισμό των προϊόντων.  
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Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή 
καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή 
τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν  την Υπηρεσία. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα 
τηλέφωνα: 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του 
συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η 
διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό 
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους 
από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους 
στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να 
τα καταστήσει ασφαλή. 
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