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ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3  24 Αύγουστου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 34 (20/08/2018 – 26/08/2018) 
 
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 20/08/2018 (GRAS-RAPEX – Report 34) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 28 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 28 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκαέξι (16) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με επτά (7) να έχουν 
κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τρία (3) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 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.  
 
 
 
 
 
 

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 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Power Flower, μοντέλο 
AA111, με γραμμοκώδικα 5553724141115 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία MALAMO 
SOUVENIR SHOP LTD και έχει  αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 
  

2 Παιδική μπλούζα, μάρκας G. S. KALLI, με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού  
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού και της μέσης του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία PACO & TASOS LTD 
και έχει  αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

3 Παιδικό παντελόνι, μάρκας BOY & STUDIO, 
μοντέλο H6876 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο κατώτερο σημείο 
του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία MARISABELLE 
BOUTIQUE 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 

4 Παιδικό μπικίνι, μάρκας MONNALISA Beach,  
μοντέλο ART 9021, κωδικό 999000, με 
γραμμοκώδικα 999990149299 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία  κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού και στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία S.F. SPIROU 
ENTERPRISES LIMITED και έχει  αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 

 

5 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Hello Bikini,  μοντέλο 
HELLO -019 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία EVA KATSIARI LTD 
και έχει  αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

6 Παιδικό ολόσωμο, μάρκας DANSHAN / 
TAOSHUANG, μοντέλο YIDENGPIN - G53075006, 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών  κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία ARILIA LTD και έχει  
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

7 Παιδικό μαγιό, μάρκας YES ! DO KIDS, μοντέλο 
YES – 070 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 στην εταιρεία ARILIA LTD και έχει  
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
  

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

8 Παιδική μπλούζα, μάρκας SENIOR, μοντέλο AB-
CDS05 και με χώρα κατασκευής την Ταϋλάνδη. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
 

 

9 Παιχνίδι σετ μπογιές, μάρκας Rubeez, μοντέλο 
CR.CMU.16, με γραμμοκώδικα 3806369490615 
και με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης αλουμινίου  στις μπογιές. 
 

 

10 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Toi-toys, 
μοντέλο 35488, κωδικό 815057,  με 
γραμμοκώδικα 8714627354881 και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
  

11 Παιχνίδι βιβλίο με φως, μάρκας Toi-Toys, 
μοντέλο 71641, κωδικό 814030, με 
γραμμοκώδικα 8714627716412 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. 
 

 

12 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Flypop's MGM, 
μοντέλο CF18006-D-031075, με γραμμοκώδικα 
3301040310751 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

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

13 Βρεφική κουβέρτα, μάρκας HEMA, μοντέλο 
33.32.8025 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από τα νήματα που 
αποσπώνται από την κουβέρτα. 
 
 
 

 

14 Μπαλόνια, μάρκας Haza, μοντέλο Purple 30 cm, 
με γραμμοκώδικα 8711319467317 και με χώρα  
κατασκευής την Ισπανία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την απελευθέρωση 
υψηλών ποσοτήτων νιτροσαμινών. 

 

15 Αξεσουάρ ψησταριάς, μάρκας House, με 
γραμμοκώδικα 6412988485405 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
μειωμένης αντοχής με αποτέλεσμα να 
αποσπάται η ξύλινη χειρολαβή. 
  

16 Παιχνίδι που σπρώχνει το παιδί, μάρκας P.H. 
Kris TAEM, μοντέλο ITM.NO.00-58269/NO.318-
1, με γραμμοκώδικα 5906160158269 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαέξι (16) προϊόντα, τα επτά (7) 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. 
 

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. 
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