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ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3  23 Νοεμβρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 47 (19/11/2018 – 25/11/2018) 
 
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 19/11/2018 (GRAS-RAPEX – Report 47) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 47 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 47 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Είκοσι (20) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με εννέα (9) από αυτά να 
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Έξι (6) 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.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Πολύπριζο, μάρκας Eastern, μοντέλο 7008 
/U7008, με γραμμοκώδικα 7546128757523 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς αφού λόγω της έλλειψης 
ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκής προστασία 
σε περίπτωση υπερφόρτωσης. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία AGELCO LTD και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

2 Μοτοσικλέτα με γουρουνάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο  011# / 8986, με γραμμοκώδικα 
5291410110280 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. 
 

 

3 Πιάνο σε μορφή φράουλας, μάρκας XIN NA 
FENG, μοντέλο 805D / 9344312, με 
γραμμοκώδικα 5291410080477 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. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Σετ αυτοκινητάκια με ελατήριο, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο G2362 / 2015, με 
γραμμοκώδικα 5291410105590 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την εκτόξευση 
μέρους του μηχανισμού εκτόξευσης. 
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. 
 

 

5 Παιχνίδι αεροπλανάκι, μάρκας JUMBO, μοντέλο  
1111, κωδικό 20170920 , με γραμμοκώδικα  
0464142000036 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  Jumbo Trading 
Limited και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

6 Προσαρμογέας, μάρκας WD, μοντέλο 853669 
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  KO.GI.TRADING  

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 

7 Κουκέτα, μάρκας MK - Kamos Meble, μοντέλο 
Olle III, με κωδικό 77 DM 19 και με χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του κρεβατιού. 
  

8 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας Phoxx, 
μοντέλο 1097067, με γραμμοκώδικα 
1000000179811 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

9 Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας KYD (KAI YUAN DA 
TOYS), μοντέλο 886 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, σύνθλιψης των 
δακτύλων, πρόκλησης εκδορών ή αμυχών και 
γενικότερα τραυματισμού του παιδιού. 

 

  10 Παιχνίδι περιπατητής, μάρκας Doll Stroller, 
μοντέλο 8828, με γραμμοκώδικα 
4792167180010 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, σύνθλιψης των 
δακτύλων, πρόκλησης εκδορών ή αμυχών και 
γενικότερα τραυματισμού του παιδιού. 
 

 

11 Παιχνίδι καρεκλάκι, μάρκας Doll Stroller, 
μοντέλο 899, με γραμμοκώδικα 4792852725014 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, σύνθλιψης των 
δακτύλων, πρόκλησης εκδορών ή αμυχών και 
γενικότερα τραυματισμού του παιδιού. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy


 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

12 Αναδιπλούμενο τραπέζι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 14576626/I-9109-L, με γραμμοκώδικα 
2014576626005 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
αστάθειας του τραπεζιού. 

 

13 Παιχνίδι βαρκούλα, μάρκας Oli & Carol, 
μοντέλα White, LOB-WHITE Pink, LOB-PINK 
Vanilla, LOB-VANILLA Mint, LOB-MINT Nude και 
LOB-NUDE, με γραμμοκώδικα 8437015928685 
και με χώρα κατασκευής το Μαρόκο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή ενσφήνωση στο 
λαιμό του παιδιού λόγω του σχήματος και του 
μεγέθους της. 
 

 

14 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, μάρκας 
Impexit, κωδικό Y05029214108, με 
γραμμοκώδικα 3700829462573 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. 
  

15 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No.888/MKJ351601, με γραμμοκώδικα 
6991203516013 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. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

16 Παιδική μπλούζα, μάρκας Happy House, 
μοντέλο FOFO-017/88301-2 και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

17 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλα, βέλη και 
στόχους,  άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
MKH806400, με γραμμοκώδικα 6991208064007 
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. 
 

 

18 Μπαλόνια, μάρκας HEMA, μοντέλο 1974 / 
14.20.0127 και με χώρα κατασκευής την 
Ολλανδία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την απελευθέρωση 
υψηλών ποσοτήτων νιτροσαμινών. 
 

 

19 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Mini Angel Baby,  
μοντέλο LK-798 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  DAKA 
COLLECTIONS 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 

20 Φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας YL, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ.  
 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω είκοσι (20) προϊόντα, τα εννέα (9) 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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