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ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3  14 Δεκεμβρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 50 (10/12/2018 – 16/12/2018) 
 
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 10/12/2018 (GRAS-RAPEX – Report 50) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 64 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 64 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Είκοσι τρία (23) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με τέσσερα (4) από αυτά 
να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Είκοσι έξι (26) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Τρία (3) 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 το προϊόν με αύξων αριθμό 23, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιδικά βραχιόλια με διάφορες φιγούρες, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλα HB1801, HB1802 
και HB1803 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
κουμπιών που αποσπώνται  από τα βραχιόλια. 
 

 

2 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας 
SIMBA /MASHA AND THE BEAR, μοντέλο 
109301942, με γραμμοκώδικα 1711410430 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
μύτης που αποσπάται  από το αρκουδάκι. 
  

3 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
δράκου, άγνωστης μάρκας, με γραμμοκώδικα  
7601600622291 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών και της βεντούζας που αποσπάται από 
το παιχνίδι και του υλικού που φέρει στο 
εσωτερικό του. 
 

 

4 Παιχνίδι σε μορφή βιολιού, μάρκας REGIO 
játék, μοντέλο XY-3701A, με γραμμοκώδικα 
5996055596276 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
  

5 Παιχνίδι που στερεώνεται σε κρεβατάκι, 
μάρκας Toys Group, μοντέλο TG220692-
K280D-801, K280D, με γραμμοκώδικα 
5902553814736 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 Βρεφικά παπούτσια, μάρκας Funny Baby, 
μοντέλο 509-3 Beden, με γραμμοκώδικα 
8694672030766 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από τα παπούτσια. 
 

   

7 Παιχνίδι με φιγούρες Μασα και ο αρκούδος, 
μάρκας SIMBA/Masha and the Bear, μοντέλο 
10 930 1942, με γραμμοκώδικα 1711410430 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
μύτης που αποσπάται  από το αρκουδάκι. 
  

8 Παιδικά μποτάκια, μάρκας Fisher Pirce, 
μοντέλο N8606, με γραμμοκώδικα 
94960408584023 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από τα μποτάκια. 
 

 

9 Σετ παιχνίδια σε μορφή τζελ, μάρκας 
Banledao, μοντέλο BLD68252, με 
γραμμοκώδικα 6970797890211 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στα παιχνίδια. 
  

  10 Μάσκα αμφίεσης σε μορφή ελέφαντα, μάρκας 
Nature planet, μοντέλο No 05782, κωδικό No 
1686, με γραμμοκώδικα 5708476087789  και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

11 Μαλακά παιχνίδια, μάρκας Sanrio / Hamee, 
μοντέλα MY MELODY / SIL-34688, TUXEDOSAM 
/ SIL-34688, POMPOMPURIN / SIL-34688, 
HELLO KITTY / SIL-34688 και KEROPPI / SIL-
34688 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 

 

12 Παιδικά παπούτσια, μάρκας L&D, μοντέλο 
89108A, με γραμμοκώδικα 1807160088362 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από τα παπούτσια. 

 

13 Κουκέτα, μάρκας Meblobed, μοντέλα Domi 
III/Dominik III και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του κρεβατιού. 

 

14 Παιδικά σαντάλια, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
Art.No. 577-1 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από τα παπούτσια.  

15 Παιχνίδι όπλο που παράγει ήχο, μάρκας 
DEBAO, μοντέλο 33660, με γραμμοκώδικα 
9911050700318 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται χωρίς την 
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη 
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του 
θαλάμου των μπαταριών. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Mavros 
Ltd και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

16 Παιδικό φόρεμα, μάρκας ESILA kids collection, 
μοντέλο 302 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το φόρεμα. 
 

 

17 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, μάρκας Tonis Toy, με 
γραμμοκώδικα 7071259765051 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα €1+shop 
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

18 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Sweet Junior, 
μοντέλο Z-368 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα FEMELLE 
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

19 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας SOSO, μοντέλο 
KOD-518, με γραμμοκώδικα 8692563695186 
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 

20 Φωτορυθμικός λέιζερ προβολέας, μάρκας  
YBF, μοντέλο YX-D OEM / YB-016, με 
γραμμοκώδικα 6900000100691 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  D.R.L. 
Direct Rewards Limited και έχει αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

21 Φαντεζί αναπτήρες, άγνωστης μάρκας, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

22 Σετ πλαστελίνες, μάρκας XLS, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
  

23 Παιχνίδι μοτοσικλέτα, μάρκας Metalcar, 
μοντέλο 1016 Motor Cross, με γραμμοκώδικα 
5997421710166 και με χώρα κατασκευής την 
Ουγγαρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στα 
κινούμενα μέρη του ποδηλάτου. 
 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω είκοσι τρία (23) προϊόντα, τα τέσσερα (4) έχουν 
εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως 
εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχει προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους. 
Τα υπόλοιπα προϊόντα, 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.  
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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 

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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