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ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3  16 Νοεμβρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 46 (12/11/2018 – 18/11/2018) 
 
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 12/11/2018 (GRAS-RAPEX – Report 46) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 66 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 66 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Τριάντα δύο (32) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με δώδεκα (12) από 
αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Δεκαπέντε (15) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Δώδεκα (12) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
 
 
 

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 Σετ κραγιόνια, μάρκας Tiger, μοντέλο 3005741, 
κωδικό 205511, με γραμμοκώδικα 
0200030057412 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού με πιθανή 
απόφραξη των αεραγωγών σε περίπτωση 
κατάποσης του καπακιού λόγω απουσίας οπών 
αερισμού.   
 

 

2 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Disney Princess 
και  Disney Junior, Minnie, μοντέλα DSP-3099 
και DMM-3099, με κωδικό G/01/16 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 
 

 

3 Προσαρμογέας, άγνωστης μάρκας, μοντέλο  42-
13671, με γραμμοκώδικα 2200000017499 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης 
ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία 
σε περίπτωση υπερφόρτωσης και 
ηλεκτροπληξίας από πιθανή πρόσβαση σε 
αγώγιμα μέρη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία LABROUCO 
TRADING LIMITED και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

4 Παιδική μπλούζα, μάρκας Asida, μοντέλο 
5206/18S5C13014, με γραμμοκώδικα 
2210000279261 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία Sirocco Stores Ltd  
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 

5 Μπαλόνια με μηχανισμό led, άγνωστης μάρκας, 
με γραμμοκώδικα  6913254220084 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. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην αγορά και έχουν 
αποσυρθεί  έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

6 Μουσικό παιχνίδι σε μορφή μυρμηγκιού, 
μάρκας XIE CHENG, μοντέλο 907, με 
γραμμοκώδικα 3342161025087 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία Costas Koutsoulis 
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

7 Παιχνίδι όπλο με βέλη, μάρκας KAICAN TOYS, 
μοντέλο 658, με γραμμοκώδικα 5899117992620 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης  
τμήματος του βλήματος που περιλαμβάνει την 
βεντούζα. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία PAS TOYS LTD 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 

8 Παιχνίδι άμαξα με άλογο, μάρκας HD, μοντέλο 
HD938, με γραμμοκώδικα 5291000010747 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία DQ SUNSHINE GIFT 
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

9 Παιχνίδι άμαξα με άλογο, μάρκας NANSHUN, 
μοντέλο 00513, με γραμμοκώδικα 
8675413270368 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης των μικρών κομματιών που 
περιέχονται στο παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία ΚΥΠΡΟΣ 
ΤΣΟΛΑΚΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ και έχει αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

  10 Παιχνίδι μοτοσικλέτα με γουρουνάκι, μάρκας 
XIN HAO SHENG TOYS, μοντέλο JD668-2A, με 
γραμμοκώδικα 2017050066823 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία PAS TOYS LTD 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/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

11 Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή ελέφαντα, 
άγνωστης μάρκας, με γραμμοκώδικα  
5291410100731 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία  MEGATOYS 
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

12 Μαλακό παιχνίδι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
no 83310021, με γραμμοκώδικα 
3700115100219 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. 
  

13 Ξύλινο πάζλ με σχήματα, μάρκας YUWEI TOYS, 
μοντέλο 9292050, με γραμμοκώδικα 
5290509054214 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία G.N.ELLINAS BROS 
IMPORTS - EXPORTS LTD 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 

14 Πλαστική μπάλα, μάρκας JUNSHENG, μοντέλο 
8251-9392, με γραμμοκώδικα 5291410102933 
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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία  MEGATOYS 
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

15 Παιχνίδι καρουζέλ σε μορφή κύκνου, μάρκας 
XIONG SHENG, μοντέλο 8818, με γραμμοκώδικα 
6903280050946 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην αγορά και έχει αποσυρθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

16 Ρευματολήπτες, μάρκας ANESTECH, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 
πρόσβαση σε αγώγιμα μέρη. 
 

 

 

17 Παιδικό μπικίνι, μάρκας SWEET YEARS 
BEACHWEAR, μοντέλο 2578, με γραμμοκώδικα 
8300466025787 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

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

18 Τραπέζι, μάρκας Maxima, μοντέλο No. 600211, 
κωδικό No. L1002, με γραμμοκώδικα 
3800784602110 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μειωμένης 
αντοχής του τραπεζίου με αποτέλεσμα να σπάει 
εύκολα. 
  

19 Βρεφικό παιχνίδι δραστηριοτήτων, μάρκας 
Fillikid, μοντέλο 5000-3, με γραμμοκώδικα 
9120062077053 και με χώρα κατασκευής την 
Αυστρία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 
παιχνίδι. 
 

 

20 Παιδικό φόρεμα, μάρκας giiveniR, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

21 Παιδικό φόρεμα, μάρκας Tucci Kids Collection, 
μοντέλο 27275, με γραμμοκώδικα 
8690224272752 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. 
 

 

22 Παιδικό φούτερ, μάρκας VINGINO, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

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

23 Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας LA VIE, με 
γραμμοκώδικα 8792511007199 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή  της μέσης του 
ενδύματος.  
  

24 Παιδικά φωτάκια, άγνωστης μάρκας, μοντέλα  
LED lamp Sky  και LED lamp Stjerne, με 
γραμμοκώδικες 5713142007077 και  
5713142007084 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
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. 
 

 

 

25 Φουσκωτά καθίσματα θαλάσσης, μάρκας 
SHUIZHONGBAO, με γραμμοκώδικες 
6952351611128 και 6952351611135 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω ελλειπών οδηγιών για 
την χρήση του προϊόντος που πιθανό να 
χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι. 

  

26 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο, σπαθί, βέλη 
και μπαλίτσες, άγνωστης μάρκας, μοντέλο  NO: 
519-5B3315 /NO.109-/0, με γραμμοκώδικα 
5662917533159 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 

 

27 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο, βέλη και 
μπαλίτσες, άγνωστης μάρκας, μοντέλο NO: 810-
8B5976 /NO. 9466, με γραμμοκώδικα 
1566297859763 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης  
τμήματος του βλήματος που περιλαμβάνει την 
βεντούζα.  

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

28 Κουκέτα, μάρκας VIDAXL, μοντέλο Bunk sofa 
bed grey_A, 241431.A, κωδικό 1600924004, με 
γραμμοκώδικα 8718475095743 και με χώρα 
κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του κρεβατιού. 
 

 

29 Κουκέτα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο Nr KAT 
4002, με γραμμοκώδικα 3101021900205 και με 
χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του κρεβατιού. 
  

30 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, 
μοντέλο No 08/01/2016 και με χώρα 
κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 
  

31 Παιχνίδι αυτοκινητάκι, μάρκας Reg-Met Import, 
μοντέλο REG/011293/No. 8807-10, με 
γραμμοκώδικα 5907542621500 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. 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
αιχμηρών ακμών στο παιχνίδι. 
 

 

32 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, μάρκας 
Abababy, μοντέλο No. 778-8, με γραμμοκώδικα 
6900000077887 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
μύτης και της βεντούζας που αποσπώνται από 
το παιχνίδι. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω τριάντα δύο (32) προϊόντα, τα δώδεκα (12) 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.  
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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