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ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11  06 Οκτωβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 40 (02/10/2017 – 08/10/2017) 
 
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 02/10/2017 (GRAS-RAPEX – Report 40) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 53 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά 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 53 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Είκοσι επτά (27) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.   
 Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με επτά (7) από αυτά να έχουν 

γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 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 26 και 27, έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.  
Σημειώνεται ότι ένα (1) από τα είκοσι επτά (27) προϊόντα, έχουν εντοπιστεί αρχικά από 
την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες 
χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex. 
 
 

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

1 Βρεφικό ολόσωμο, μάρκας Santiago Martín, με 
χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 
  

2 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας BIOTEK, με 
κωδικό No 16M09 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 
  

3 Παιχνίδι πινάκας εξακοντισμού βέλων, μάρκας 
Nan Li / Arce Beach, μοντέλο NL-11K -  
6002079, με γραμμοκώδικα 8414033174874 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

4 Παιχνίδι σωλήνας εκτόξευσης βελών, μάρκας  
Nan Li / Arce Beach, μοντέλο NL-13H -  
6002082, με γραμμοκώδικα 8414033175017 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
  

5 Παιδικό σακάκι, μάρκας JUMP & FISH, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού. 
 

 

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

6 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας BERGON / 
Bocian, μοντέλο Gr. WA-B, με χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας. 
 

 

7 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Ágnes, A-1, με γραμμοκώδικα  
5998434557434 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας. 
  

8 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας TOMI, 
μοντέλο KONRAD IV, με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας. 
 

 

9 Παιχνίδι όπλο με βέλη, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο NO.6637, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 
 
  

 

10 Παιχνίδι όπλο με βέλη και στόχους, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο N:020904 /3358-5A , με 
γραμμοκώδικα  8584156020904 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

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

11 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο NO.899-4 /NGHG241895, με 
γραμμοκώδικα 6991202418950 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
  

12 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο NO.8801, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι 
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 
  

13 Παιχνίδι  όπλο, τόξο και βέλη, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο NO.2015-B /ARUKOD 37855, 
με γραμμοκώδικα 8686860037855 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

14 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας JOYCE, μοντέλο 
7650, με χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Profile 
Collection και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

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

15 Παιχνίδι ξύλινη κουδουνίστρα, μάρκας ALE-
HOP, μοντέλο 692240, με γραμμοκώδικα  
8432450351395 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από την 
κουδουνίστρα. 

 

16 Παιχνίδι που σπρώχνει το παιδί σε μορφή 
πεταλούδας, μάρκας Toys Group, μοντέλο 
TG364621-SP003-112, με γραμμοκώδικα  
5902553800029 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

17 Παιδικά σακάκια, μάρκας Seagull, μοντέλο CSQ 
67018, με γραμμοκώδικα 6813106670183 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
 
 

 

18 Περιπατητής μωρών, μάρκας Tong Xing, 
μοντέλο 1A5614-CE-J-0007-0030, με 
γραμμοκώδικα 2015507135009 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας του περιπατητή. 

 

19 Ξύλινο αυτοκινητάκι , μάρκας New Classic 
Toys, μοντέλο 11960, κωδικό 060916, με 
γραμμοκώδικα 8718446119607 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 

 

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

20 Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Legler (Smallfoot), 
μοντέλο 2734, με γραμμοκώδικα 
4020972027344 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

21 Παιχνίδι σετ κουζινικά σκευή, μάρκας Jafri 
Toys, μοντέλο no 374382, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
  

22 Παιχνίδι πιστόλι με βέλη, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο no 568971, με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

23 Παιχνίδι πιστόλι με βέλη, μάρκας Jafri Toys, 
μοντέλο no 758532, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

24 Παιχνίδι σαξόφωνο, μάρκας JAFRI TOYS, 
μοντέλο no 8999028, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 

 

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

25 Παιχνίδι που στερεώνεται σε παιδικό 
κρεβατάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο NO. 
D084B, με γραμμοκώδικα 6991200670527 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, 
με αποτέλεσμα να σπάει και να 
απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά 
παιδιά. 
 

 

26 Παιχνίδι Fidget Spinner, άγνωστης μάρκας,  
μοντέλο N° 396-11, με γραμμοκώδικα 
0210800010790 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

27 Παιδική κούνια, μάρκας Jinbao Toys / Top 
Haus, μοντέλο Sport Series ST 2881, με 
γραμμοκώδικα 5999564269877 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της κούνιας. 

 

 

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. 
 
 
 

http://www.consumer.gov.cy/
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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. 
 

http://www.consumer.gov.cy/
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