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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  22 Δεκεμβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 51 (18/12/2017 – 24/12/2017) 
 
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 18/12/2017 (GRAS-RAPEX – Report 51) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 60 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 60 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Τριάντα δφο (32) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Δζκα πζντε (15) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Οχτϊ (8) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 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 τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 28 μζχρι 32, 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 πιςτόλι με βζλθ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο LG 2182, με γραμμοκϊδικα 
5413247021823 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
 

 

2 Παιδικι μπλοφηα, μάρκασ Cichlid, μοντζλο 
C7Y03220104116 AD, Renk SARI,CICHILD 2201-
041 COCUK KISA KOL BADI, με γραμμοκϊδικα 
1385609441867 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
  

3 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ  FIAONI,  μοντζλο 6004, 
με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ και τθσ μζςθσ  του ενδφματοσ. 
 

 

4 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ BRUM BEBY, 
μοντζλο NO: PL -853, με γραμμοκϊδικα 
0210000161 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  
 

 

5 Παιχνίδι ςετ αυτοκινθτάκια, μάρκασ BRUIN, 
μοντζλο ref. 5F62F00, με γραμμοκϊδικα 
803516233814 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
τροχϊν που αποςπϊνται από τα αυτοκινθτάκια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ F & Y Kids, μοντζλο 
No. FY-2113, με κωδικό MY 348 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 

 

7 Παιχνίδι όπλο και πιςτόλι, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 12067, με γραμμοκϊδικα 
6438159120678 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

8 Παιχνίδι όπλο και πιςτόλι, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 12068, με γραμμοκϊδικα 
6438159120685 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 
 

 

9 Μαλακό παραγεμιςμζνο λαγουδάκι, μάρκασ 
FANCY, μοντζλο BY01-7BYA0, με γραμμοκϊδικα 
4812501142617 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Λευκορωςία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν και τθσ μφτθσ που αποςπϊνται από το 
λαγουδάκι. 
 

 

10 Παιδικό φορεματάκι, μάρκασ Sunsea, μοντζλο 
C716, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Πατίνι με τιμόνι, μάρκασ Roces, μοντζλο Alu 150 
mm, με κωδικό No. 0192800006 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του πατινιοφ. 

 

12 Παιδικό μπικίνι, μάρκασ Z.Five, μοντζλο No: 
86077, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ  και 
κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
  

13 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Lollitop, μοντζλο 
No. #-7021, κωδικό MY71, με γραμμοκϊδικα 
0288601670215 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
 

 

14 Συνδυαςμόσ μπρελόκ με φωτεινι πθγι λζιηερ, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο No ZK -9103, με 
κωδικό 2104 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
  
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
 

 

15 Παιδικζσ πιτηάμεσ, μάρκασ Azaria, με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Sara, μοντζλο 
No.153, με χϊρα καταςκευισ τθν Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

 

17 Παιδικό μαγιό, μάρκασ Yira, μοντζλο SM14, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  
 

 

18 Παιδικό μαγιό, μάρκασ Z.FIVE, μοντζλο 972, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  
 

 

19 Παιδικό μαγιό, μάρκασ ZALESSKELL, μοντζλο 
815, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  
 

 

20 Φαντεηί αναπτιρεσ, μάρκασ YoMin, με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ.  
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυςτικοί ςτα παιδιά και μπορεί να 
εκλθφκοφν ςαν παιχνίδια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

21 Περιπατθτισ μωρϊν, μάρκασ Chipolino, 
μοντζλο Pramo 140, με γραμμοκϊδικα 
3800931011321 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ και μθ 
ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο. 
 

 

22 Παιδικό καροτςάκι, μάρκασ Lorelli, μοντζλο City  
C750B-LLBY, seal No CN0739265, με 
γραμμοκϊδικα 3800151900146  και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ και μθ 
ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο. 
 

 

  23 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ OLC SUVARI, μοντζλο 
OLC -1008, # 41 600, με γραμμοκϊδικα 
3800068144282 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

 

24 Παιδικό φορεματάκι, μάρκασ Serkon, μοντζλο 
4954, με γραμμοκϊδικα  8680440549547 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
  

25 Παιδικι μπλοφηα, μάρκασ  Star FILE, μοντζλο 
75317, με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

26 Παιδικά ςετ ροφχων, μάρκασ DIVONETTE, 
μοντζλο DIVO 7700, με γραμμοκϊδικα 
8699343877008 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το ζνδυμα. 
 

  

27 Παιχνίδι κουδουνίςτρα, μάρκασ LIEWOOD, 
μοντζλο LW011832007, με γραμμοκϊδικα 
5713370008334 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τθν 
κουδουνίςτρα. 
 

 

28 Μεταλλικι καρζκλα κιπου μάρκασ KAEMINGK 
B.V, μοντζλο 841150, με γραμμοκϊδικα 
8718533053999 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ λόγω 
αιχμθρϊν ακμϊν που υπάρχουν ςτο κάτω μζροσ 
τθσ καρζκλασ. 
  

29 Παιχνίδι ςκοφτερ μάρκασ Zinc / HY-PRO, 
μοντζλο Fuse 03946, με γραμμοκϊδικα 
5037970039469 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ των φρζνων του 
ςκοφτερ. 
  

30 Περοφκα αμφίεςθσ μάρκασ Widmann, μοντζλο 
ART. 6273P, με γραμμοκϊδικα 8003558627301 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλι 
ευφλεκτότθτασ τθσ περοφκασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

31 Περοφκα αμφίεςθσ μάρκασ Folawear, με 
γραμμοκϊδικα 8714572268011 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλι 
ευφλεκτότθτασ τθσ περοφκασ. 
 

 

32 Αλυςίδα ςτιριξθσ πιπίλασ μάρκασ ULUBULU, με 
γραμμοκϊδικα 853695002114, κωδικό 
καταςκευισ 4A263 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ αλυςίδασ. 
 

 

 
 

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/

