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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 12 (19/03/2018 – 25/03/2018) 
 
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 19/03/2018 (GRAS-RAPEX – Report 12) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 45 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 45 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι δφο (22) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δζκα (10) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Δζκα (10) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 22, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
Σθμειϊνεται ότι δφο (2) από τα είκοςι δφο (22) 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/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Σετ που περιλαμβάνει κεριά γενεκλίων και 
παιχνίδια, μάρκασ BBS, μοντζλο CS439-00, με 
κωδικό 48382-126158 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια.  

2 Παιχνίδι ςετ ντραμσ, μάρκασ TS - Teng Sheng 
Toys, μοντζλο 1306M257 / TS8888, κωδικό  
20170908, με γραμμοκϊδικα 9916031302574 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ από 
ενδεχόμενθ πτϊςθ του, ςτθν περίπτωςθ 
κατάρρευςθσ του ςκαμπό. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία MAVROS RETAILING 
LTD και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 

 

3 Βρεφικι κουδουνίςτρα, μάρκασ Vtech, μοντζλο 
80-184800, με γραμμοκϊδικα 3417761848005 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ, με 
αποτζλεςμα θ κουδουνίςτρα να ςπάει και να 
απελευκερϊνονται μικρά κομμάτια τα οποία 
δφνανται  να καταποκοφν από μικρά παιδιά.  
 

 

4 Παιδικι ηακζτα, μάρκασ Warrior, μοντζλο 113, 
με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
  

5 Παιδικι ηακζτα, μάρκασ  Feng Da, μοντζλο 
K112, με κωδικό SY32907 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Βρεφικι ηακζτα, μάρκασ Ida Triko, με 
γραμμοκϊδικα 1708300041134 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
  

7 Παιδικι ηακζτα, μάρκασ Karagöz, μοντζλο 
BBY05, με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
 

 

8 Φορθτοί υπολογιςτζσ, μάρκασ LENOVO, 
μοντζλο ThinkPad X1 Carbon Laptops (5th 
Generation), TYPE 20HQ-Z36JCN S/N PF-
0QQJQM, με χϊρα καταςκευισ το Χονγκ Κονγκ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ από πικανι 
υπερκζρμανςθ τθσ μπαταρίασ. 
 

  

9 Παιχνίδι τθλζφωνο που παράγει ιχουσ, μάρκασ 
xiewei TOYS, μοντζλο n. 143863/8045, με 
γραμμοκϊδικα 8584156143863 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

10 Ποδιλατο, μάρκασ SPORTISIMO, μοντζλο 
ELEMENT 20, με χϊρα καταςκευισ τθν Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ του 
ποδθλάτου. 

 

11 Ποδιλατο, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο MYOJO 
20"  2016, με χϊρα καταςκευισ τθν Τςεχία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ του 
ποδθλάτου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

12 Παιδικά μπικίνι, μάρκασ EWLON, με 
γραμμοκϊδικεσ 5902232331271, 
5902232331288, 5902232316469 και 
5902232316476 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

  

13 Φορθτόσ φορτιςτισ (powerbank), μάρκασ 
amazonbasics, μοντζλο PB10 (10,000 mAh), με 
κωδικό B00LRK8JDC και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων από 
πικανι υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ. 
 

 

14 Φορθτόσ φορτιςτισ (powerbank), μάρκασ 
amazonbasics, μοντζλο PB16 (16,100 mAh), με 
κωδικό  B00ZQ4JQAA και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων από 
πικανι υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ. 
 

 

15 Φορθτόσ φορτιςτισ (powerbank), μάρκασ 
amazonbasics, μοντζλο PB6S (5,600 mAh), με 
κωδικό B00LRK8IV0 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων από 
πικανι υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ. 
 

 

16 Φορθτόσ φορτιςτισ (powerbank), μάρκασ 
amazonbasics, μοντζλο PB3S (3,000 mAh), με 
κωδικό B00LRK8HJ8 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων από 
πικανι υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

17 Φορθτόσ φορτιςτισ (powerbank), μάρκασ 
amazonbasics, μοντζλο PB3R (3,000 mAh), με 
κωδικό B00LRK8I7O και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων από 
πικανι υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ. 
  

  18 Φορθτόσ φορτιςτισ (powerbank), μάρκασ 
amazonbasics, μοντζλο PB2S (2,000 mAh), με 
κωδικό B00LRK8EVO και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων από 
πικανι υπερκζρμανςθ τθσ ςυςκευισ. 
 

 

19 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ Daillot, μοντζλα LS-
P2, LH-P2, LD-P2, LS-P1, LH-P1, LD-P1, LS-RR-2, 
LH-RR-2, LD-RR-2, LS-RR-1, LH-RR-1, LD-RR-1, LS-
H2, LH-H2, LD-H2, LS-H1, LH-H1 και LD-H1, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Γαλλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
κρεβατιοφ και μθ ςυμμόρφωςθσ του με το 
ςχετικό πρότυπο αςφάλειασ. 
 

 

20 Συνδυαςμόσ βρεφικισ αλλάχτρασ και 
μπανιζρασ, μάρκασ BÉBÉ 9, μοντζλα PAPILLON 
FMS-96200150 και WEL FMS-96200470, με 
χϊρα καταςκευισ το Χονγκ Κονγκ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι παγίδευςθ 
του παιδιοφ ςτο άνοιγμα που υπάρχει μεταξφ 
τθσ βάςθσ και τθσ αλλάχτρασ. 
 

 

21 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι, μάρκασ Apollo Sun, 
μοντζλο Butterfly-pink, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω αςτάκειασ τθσ καρζκλασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

22 Παιδικό τρίκυκλο ποδιλατο, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 98939, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι παγίδευςθ 
των δακτφλων του παιδιοφ ςτα προςβάςιμα 
ανοίγματα του μπροςτινό τροχοφ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  MEGATOYS 
LIMITED  και ζχει αποςυρθεί από την αγορά 
ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια 
των παιδιών.  

 

 

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/

