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ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11  01 Δεκεμβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 48 (27/11/2017 – 03/12/2017) 
 
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 27/11/2017 (GRAS-RAPEX – Report 48) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 50 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά 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 50 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκαπέντε (15) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.  
 Εικοσιένα (21) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 15, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  
Σημειώνεται ότι τρία (3) από τα δεκαπέντε (15) προϊόντα, έχουν εντοπιστεί αρχικά από την 
ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες 
μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex. 
 

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 Φαντεζί αναπτήρες σε μορφή σοκολάτας, 
μάρκας Jinming, μοντέλο CHOCO, με 
γραμμοκώδικα 6920081218017 και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να 
εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

2 Παιχνίδι φορτηγάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
No: 50100008/01, με γραμμοκώδικα  
9009852371123 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

3 Βρεφικές κάλτσες με κουδουνίστρα, μάρκας 
Primark, μοντέλα 3424303, 3424304  και 
3424306 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από την 
κουδουνίστρα. 
  

4 Μπότες για σκι, μάρκας SALOMON ARC'TERYX, 
μοντέλο S/LAB X-Alp, X-Alp Explore, με χώρα 
κατασκευής την Ρουμανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής. 

 

5 Μουσικό παιχνίδι, μάρκας Toi-toys, μοντέλο art 
54545, κωδικό  no 110848, με γραμμοκώδικα  
8714627545456 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

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

6 Αλυσίδα στήριξης πιπίλας σε καμηλοπάρδαλη, 
μάρκας Difrax, μοντέλο No. 1034, με 
γραμμοκώδικα 8711736930418 και με χώρα 
κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού κομματιού που αποσπάται από την 
καμηλοπάρδαλη. 
  

7 Εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκας A.I.&E., μοντέλο 
no. 00603, κωδικό 2036428, με γραμμοκώδικα 
8711252006031 και με χώρα κατασκευής την 
Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, με 
αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και να 
απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν  από μικρά παιδιά. 
 

 

8 Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας Yuadon, 
μοντέλο YD-788, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 

 

9 Παιχνίδι Fidget Spinner, μάρκας  MGC Factory 
spinner, μοντέλο 201706, με γραμμοκώδικα 
0657968063969 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. 
 

 

10 Παιχνίδι φορτηγάκι, μάρκας  My Baby Lou, 
μοντέλο Art. 50100008/02,  με γραμμοκώδικα  
9009852371130 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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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 

11 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας SCHOOL MASTER, 
μοντέλο SM-01, με γραμμοκώδικα  
5291148020981 και με άγνωστη χώρα  
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή  της μέσης του 
ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία  CAC PAPANTONIOU 
TRADING LTD  και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

12 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Katia, μοντέλο 12073, 
με γραμμοκώδικα  7443170940739 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 στο κατάστημα Gift Land και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

13 Παιδικό μπικίνι, μάρκας SMART-SEXY, μοντέλο 
0016, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού, της μέσης  και κορδονιών που δένουν 
στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στο κατάστημα Gift Land και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

14 Παιχνίδι δραστηριοτήτων εξωτερικού χώρου, 
μάρκας Sutcliffe Play Limited, μοντέλο PZU679, 
με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής και μη 
συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο. 

 

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

15 Παιδικό τρίκυκλο ποδήλατο, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο T300, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή παγίδευση 
των δακτύλων του παιδιού στα προσβάσιμα 
ανοίγματα  στον μπροστινό τροχού. 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, 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. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια 
προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους.    
 
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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