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ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3  30 Νοεμβρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 48 (26/11/2018 – 02/12/2018) 
 
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 26/11/2018 (GRAS-RAPEX – Report 48) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 31 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 31 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκαέξι (16) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με τρία (3) από αυτά να 
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Έξι (6) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τέσσερα (4) 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 Παιχνίδι κούκλα, μάρκας OtardDolls, μοντέλο 
SHND190724000197 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι η 
συσκευασία έχει περίμετρο ανοίγματος 
μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

2 Μουσικό παιχνίδι, μάρκας Oxsaytee, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

3 Πιρούνια ποδηλάτου, μάρκας Ohlins, μοντέλα 
RXF 36 και RXF 34 Air Mountain Bike Front Forks 
και με χώρα κατασκευής την Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής των 
πιρουνιών. 
 

 

4 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο  MKJ074392, με γραμμοκώδικα 
6991200743924 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 στην εταιρεία  S. MANIA TRADING 
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, μάρκας My little day, μοντέλο MLD-
BACONPAS100/BELB-012017, με γραμμοκώδικα 
3700690807244 και με χώρα κατασκευής το 
Βέλγιο. 
 
Χημικός κίνδυνος από την απελευθέρωση 
υψηλών ποσοτήτων νιτροσαμινών. 
 

 

6 Παιχνιδι που περιλαμβάνει όπλα, βέλη και 
στόχους, άγνωστης μάρκας, μοντέλο  
No.600/MKJ067390, με γραμμοκώδικα 
6991200673900 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 στην εταιρεία  S. MANIA TRADING 
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

7 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλα και βέλη, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο MK1647360, κωδικό 
No.:1800941804, με γραμμοκώδικες 
803376573659 και 66991206473603 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 στην εταιρεία  S. MANIA TRADING 
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 σετ μουσικά όργανα, άγνωστης μάρκας 
μοντέλο  NO-1000572, με γραμμοκώδικα 
5902444005724 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
μουσικά όργανα. 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
αιχμηρών ακμών στο παιχνίδι. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού από την 
παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι. 
 

 

9 Παιχνιδι κουδουνίστρα, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο SNH792153, με γραμμοκώδικα 
6991207921530 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 από μικρά παιδιά. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή ενσφήνωση στο 
λαιμό του παιδιού λόγω του μεγέθους της 
λαβής της κουδουνίστρας. 

 

  10 Περιπατητής βρεφών, μάρκας Chipolino, 
μοντέλο PRAMR170XXX, με γραμμοκώδικα 
3800931026097 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του 
περιπατητή.  

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

11 Καθρέπτες, μάρκας Cooke & Lewis, μοντέλα 
BEAUPORT Arch mirror 65x50 with spot , 
CLARACH mirror + shelf 50x60,  CLARACH mirror 
+ shelf 65x80, CLARACH Rectangular mirror 
60x50 with spot, CLARACH Rectangular mirror 
65x80 with spot,  GARWICK Arch regular mirror 
40x60 with shelf, GARWICK Arch regular mirror 
40x60 with shelf,  GARWICK Arch regular mirror 
50x70 with shelf, GARWICK Arch regular mirror 
50x70 with shelf, GARWICK Regular mirror 
45x30 with shelf, GARWICK Regular mirror 
45x30, GARWICK Regular mirror 60x45 with 
shelf, GARWICK Regular mirror 60x45 with shelf, 
GARWICK Regular mirror 80x60 και GARWICK 
Regular mirror 80x60 with shelf, με 
γραμμοκώδικες 3663602941668, 
3663602547792,  3663602547808, 
3663602941675, 3663602941682,  
3663602942146,  3663602547846, 
3663602942153, 3663602547853, 
3663602942115,  3663602547815, 
3663602942122, 3663602547822,  
3663602942139 και 3663602547839 και με 
χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και ηλεκτροπληξίας 
λόγω ελαττωματικής κατασκευής των 
καθρεπτών. 

  

 

12 Παιδικό σακάκι, μάρκας La Amapola, μοντέλο 
56, με χώρα κατασκευής την Ισπανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

13 Βρεφικός υπνόσακος, μάρκας Disney baby, 
μοντέλο design Snoopy, με κωδικό C42636 
A43888 και με χώρα κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
μηχανισμού τραβήγματος του φερμουάρ. 

 

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

14 Βρεφικός υπνόσακος, μάρκας Disney baby, 
μοντέλο design Mickey & Minnie Mouse, με 
κωδικό C35044 A30139 και με χώρα 
κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
μηχανισμού τραβήγματος του φερμουάρ. 

 

15 Παιδικό φόρεμα με μπολερό, μάρκας BULSEN, 
μοντέλο KOD:331, με γραμμοκώδικα 
8680445163311 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

16 Βρεφικό ένδυμα, μάρκας DONINO, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαέξι (16) προϊόντα, τα τρία (3) 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. 
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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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