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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 

 

 

ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3  25 Ιανουαρίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 4 (21/01/2019 – 27/01/2019) 
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, 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 
21/01/2019 (GRAS-RAPEX – Report 4) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 76 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 76 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Τριανταπέντε (35) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Δεκαέξι (16) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Δεκατρία (13) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 33 μέχρι 35 , έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.  
 
 
 
 

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

1 Μαλακά παιχνίδια σε διάφορες φιγούρες, 
μάρκας Little Tikes, μοντέλο 644771E5C, με 
γραμμοκώδικα 0050743644771 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 
 

 

2 Μαλακό παιχνίδι, μάρκας Little Tikes, μοντέλο 
644825E5C, με γραμμοκώδικα 0050743644825 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

3 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή ελέφαντα, μάρκας  
Little Tikes, μοντέλο 644733E5C, με 
γραμμοκώδικα 0050743644733 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

4 Μαλακό παιχνίδι, μάρκας Little Tikes, μοντέλο 
645242E5C, με γραμμοκώδικα 0050743645242 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
  

5 Μαλακό παιχνίδι, μάρκας Little Tikes, μοντέλο 
644757E5C, με γραμμοκώδικα 0050743644757 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Μαλακό παιχνίδι, μάρκας Jakks, μοντέλο 
17456, ref. 06504-11L, με γραμμοκώδικα 
039897065045 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

7 Παιχνίδι διάγραμμα ανάπτυξης σε μορφή 
δεινόσαυρου, μάρκας SUN MATS, μοντέλο 
411747(2801), με γραμμοκώδικα 
8421941922770 και με χώρα κατασκευής την 
Μαλαισία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

  8 Κουστούμι αμφίεσης σε μορφή δεινόσαυρου, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο Ref. 22728 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία έχει περίμετρο ανοίγματος 
μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

9 Κουστούμι αμφίεσης σε μορφή δεινόσαυρου, 
άγνωστης μάρκας και χώρας κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
κουστούμι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

10 Κουστούμι αμφίεσης σε μορφή τίγρη, 
άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
κουστούμι. 

 

11 Κουστούμι αμφίεσης μάγισσας, μάρκας 
COSPLAY, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
 

 

12 Παιχνίδι σετ παπάκια, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο  1039367 / WJ0183-00 / A4415a01 / 
1133717, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 

 

13 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας HTI, μοντέλο 
02021 – 1374271, με γραμμοκώδικα 
8005124020219 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

14 Παιχνίδι σβούρα με τζελ, μάρκας Toi-Toys, 
μοντέλο 35796 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

   

15 Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας JNF kids, μοντέλο 
9038, με γραμμοκώδικα 3614630090385 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται  από το ένδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

16 Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας Pepelino, 
μοντέλο 215D, με γραμμοκώδικα 
2000004215446 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται  από το ένδυμα. 
 

 

17 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας F&D, μοντέλο 
9763, με γραμμοκώδικα 6956201897632 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται  από το ένδυμα. 
  

18 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Toi-Toys, 
μοντέλο 35687Z, με γραμμοκώδικα 
8714627356878 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

    

19 Παρκοκρέβατο, μάρκας HAUCK, μοντέλο 
597040, με γραμμοκώδικα 4007923597040 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγο 
ελαττωματικής κατασκευής του 
παρκοκρέβατου. 
   

20 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας ETERNAL 
INK, με κωδικό 77491/ 17589 και με χώρα 
κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης αρσενικού, νικελίου και 
ψευδαργύρου στο μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

21 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Bebellion, 
μοντέλο 104, με γραμμοκώδικα 
3641016001048 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται  από το ένδυμα. 
 

 

22 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Bulsen, μοντέλο 
382, με γραμμοκώδικα 8680445163823 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται  από το ένδυμα. 
  

23 Σκάλα, μάρκας Nordgarden, μοντέλο SYC312/ 
OM-312, με γραμμοκώδικα 903781348 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της σκάλας. 
 

 

24 Κοριτσίστικα παπούτσια, μάρκας Mountain, 
μοντέλο 3013-1 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται  από τα παπούτσια. 
 

 

25 Βρεφικά παπούτσια, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο HQ7 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται  από τα παπούτσια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

26 Κοριτσίστικα σανδάλια, μάρκας Mountain, 
μοντέλο J44 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται  από τα παπούτσια. 
  

27 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Toi-Toys, 
μοντέλο 35686A, με γραμμοκώδικα 
8714627356861 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

28 Ποδήλατα, μάρκας B'TWIN, μοντέλα B'TWIN B' 
Original 500, B'TWIN VTC B' Original 700 
Customable Hybrid, B"TWIN B' Original 900 Full 
Suspension Hybrid Touring, B'TWIN B' Original 
500 Hybrid Touring και B'TWIN B' Original 900 
Hybrid Touring και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του ποδηλάτου.  
 

 

29 Παιχνίδι επαναφορτιζόμενο  αυτοκίνητο, 
μάρκας Bike spa E-road, μοντέλο S2588 
BR4049CCHBLEU και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων  του χρήστη από πιθανή 
υπερθέρμανση της μπαταρίας λόγω 
λανθασμένης σύνδεσης κατά την φόρτιση. 
  

30 Συνδυασμός μπρελόκ με μαλακό 
παραγεμισμένο παιχνίδι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 120123, με γραμμοκώδικα 
6901001201233 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

31 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο με βέλη, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο NO.0619, 
NGHC035979 με γραμμοκώδικα 
6991200359798 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
  
 

 

32 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο με βέλη, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 7050 με 
γραμμοκώδικα 6953521700505 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μολύβδου και κάδμιου στο 
παιχνίδι. 
 

 

33 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι,  άγνωστης 
μάρκας και χώρας κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 
παιχνίδι. 
 

 

34 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
ελέφαντα, άγνωστης μάρκας και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 
παιχνίδι. 
 

 

35 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας Tevella, 
μοντέλα 851250T, 851250T-2 και 851250-TK 
και με χώρα κατασκευής την Εσθονία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της καρέκλας. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, 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. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια 
προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους.    
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 
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