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ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3  07 Δεκεμβρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 49 (03/12/2018 – 09/12/2018) 
 
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 03/12/2018 (GRAS-RAPEX – Report 49) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 42 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 42 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Εικοσιοκτώ  (28) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

 
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 25 μέχρι 28, έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι κιθάρα, μάρκας Huanger, μοντέλο 
17/301 Cop. 666-1, με γραμμοκώδικα 
8436564183019 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

2 Παιχνίδια σετ κουζινικά σκεύη, μάρκας LIMA, 
μοντέλα 363 και  2314, με γραμμοκώδικες 
88080421033800  και 8809112101672 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 
 

  

3 Παιχνίδι ξυλόφωνο, μάρκας KeGuay, μοντέλο 
Ref. 54708, με γραμμοκώδικα 8430373016759 
και  με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 

 

4 Μαλακά παιχνίδια, μάρκας Altaya/Planeta 
DeAgostini, μοντέλο L17026 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 
 

 

 

5 Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Super Juguete, 
μοντέλο K0054AB, με γραμμοκώδικα 
8435265721247 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Παιδική φανέλα, μάρκας S&D Fashion Kids, 
μοντέλο QQ-002 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

7 Παιδικά παπούτσια, μάρκας LD, μοντέλο YM-
13A και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

8 Αντίσκηνο, μάρκας MAXIMA / TIANFENG, 
μοντέλο No. 600101, κωδικό No. L1002, με 
γραμμοκώδικα 3800784601014 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του υλικού που είναι 
κατασκευασμένο το αντίσκηνο. 
  

9 Αντίσκηνο, μάρκας MAXIMA, μοντέλο No. 
600114, κωδικό No. L0315, με γραμμοκώδικα 
3800784601144 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του υλικού που είναι 
κατασκευασμένο το αντίσκηνο. 
  

  10 Βρεφικό ολόσωμο, μάρκας  ELCI, μοντέλο 
KOD:6072, με γραμμοκώδικα 5326779260724 
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 

11 Παιδικό φόρεμα, μάρκας Active Sports, 
μοντέλο SJ-9171 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

12 Φωτεινή πηγή λέιζερ σε συνδυασμό με 
μπρελόκ χειροβομβίδα, μάρκας XIONGWEI, 
μοντέλο YT-911 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ.  
  

13 Ξύλινο εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκας Joy-Toy, 
μοντέλο 0168005,  με γραμμοκώδικα 
8715565680056 και με χώρα κατασκευής την 
Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, 
με αποτέλεσμα να σπάει και να 
απελευθερώνονται  μικρά κομμάτια τα οποία 
δύνανται  να καταποθούν από μικρά παιδιά. 
 

 

14 Μαλακά παιχνίδια, μάρκας jakks Pacific, 
μοντέλα 17456 και 69477 και με χώρα 
κατασκευής την  Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 
 

      

 

15 Παιχνίδι σε μορφή πάπιας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 938 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

16 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι σε 
φλιτζάνι, άγνωστης μάρκας, με γραμμοκώδικα 
5999562842287 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

    

17 Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας Jikko Exclusive, 
μοντέλο 425-18031305 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

18 Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας Necix's, μοντέλο 
4071, με γραμμοκώδικα 3600684140718 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

19 Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας Mini Gold, με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

20 Κοριτσίστικο σετ ρούχων, μάρκας Allegrose, 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 

21 Ιπτάμενα φαναράκια, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 5701, με γραμμοκώδικα 
380014332200 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι τα προϊόντα 
αυτά πετούν ανεξέλεγκτα και δεν μπορεί να 
προβλεφθεί ο χώρος προσγείωσης τους. 
  

22 Ιπτάμενα φαναράκια, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο ##5706, με γραμμοκώδικα 
3800143300190 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι τα προϊόντα 
αυτά πετούν ανεξέλεγκτα και δεν μπορεί να 
προβλεφθεί ο χώρος προσγείωσης τους. 
  

23 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο, τόξο και 
βέλη, μάρκας Toinsa, μοντέλο 03-001/ M8A1, 
με γραμμοκώδικα 8349000030016 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
  

24 Παιχνίδι σε μορφή τηλεφώνου, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 1022, με γραμμοκώδικα 
6880319282922 και με χώρα κατασκευής την  
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

25 Παιδικό τρίκυκλο ποδήλατο, μάρκας Mrowiec 
Toys, μοντέλο Junior, με γραμμοκώδικα 
5908258103625 και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στα 
κινούμενα μέρη του ποδηλάτου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

26 Σκούτερ, μάρκας Seven, μοντέλα No. 9921 
(Disney Pixar Cars) και No. 9922 (Disney 
Frozen), με  γραμμοκώδικες 5902308599215 
και  5902308599222 και με χώρα κατασκευής 
την Πολώνια. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στα 
κινούμενα μέρη του σκούτερ. 
 

  

27 Σαπούνι που προσομοιάζει με κέικ, μάρκας 
Bomb Cosmetics, με γραμμοκώδικα 
5037028249130 και με χώρα κατασκευής το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί λόγω των 
χαρακτηριστικών τους μπορεί να εκληφθούν 
ως τρόφιμα από τα παιδιά. 
  

28 Παιχνίδι εκσκαφέας, μάρκας Lena, μοντέλο 
Art. 02131, με γραμμοκώδικα 4006942843800  
και με χώρα κατασκευής την Τσεχία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στα 
κινούμενα μέρη του παιχνιδιού. 
  

 

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 
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 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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