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ΥΕΕΒΤ: 8.13.3.3  12 Οκτωβρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 41 (08/10/2018 – 14/10/2018) 
 
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 08/10/2018 (GRAS-RAPEX – Report 41) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 35 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 35 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκατρία (13) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με πέντε (5) από αυτά να 
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Δώδεκα (12) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με ένα (1) από αυτά να έχει 
κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 
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/


 
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 

1 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Modern Ocean, 
μοντέλο 04110097/CR1908, με γραμμοκώδικα 
2500000050596 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 CICILIA CO LTD και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

2 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Hello Bikini, μοντέλο 
04110005/ No: HELLO-013, με γραμμοκώδικα 
2500000049675 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 CICILIA CO LTD και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

3 Παιδικό φόρεμα, μάρκας Mono Star 
fashion&girl, μοντέλο F3020, με γραμμοκώδικα 
2210000279445 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 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 

4 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Power Flower, μοντέλο 
AA158 / 18S1C16002, κωδικό 5553724141580, 
με γραμμοκώδικα 2210000283442 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 SIROCCO STORES 
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

5 Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES ! DO KID'S, μοντέλο 
YES-99045 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 C. VRAHIMIS 
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

6 Κεριά, μάρκας Maisen, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω μειωμένης αντοχής 
της βάσης του κεριού. 

 

7 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας LIGHTER BULLET 
2009, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να 
εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
  

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

8 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας 
ZHONGLIANGLIGHTER, μοντέλα 
201430422251.x  και 201430422252.x4 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να 
εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

9 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Ronis Kids Fashion, με 
χώρα κατασκευής την Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 

 

10 Μαλακή μπάλα με προεξοχές, άγνωστης 
μάρκας, με γραμμοκώδικα  7392870100335 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού κομματιού που αποσπάται από το 
παιχνίδι. 

 

11 Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων, άγνωστης 
μάρκας, με γραμμοκώδικα 4012093692426 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνας  ουσίας στο 
παιχνίδι. 

 

12 Παιχνίδι ράβδος με κεφάλι σε σχήμα 
κολοκύθας, μάρκας Carnival toys, μοντέλο 
06403, κωδικό 01-2017, με γραμμοκώδικα  
8004761064037 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

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

13 Παιχνίδι οδοντοφυΐας, μάρκας Fabelab, 
μοντέλο CB17, με γραμμοκώδικα 
5713034001701 και με χώρα κατασκευής την 
Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, με 
αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και να 
απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν από μικρά παιδιά. 
 
  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκατρία (13) προϊόντα, τα πέντε (5) 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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