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ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11  08 Δεκεμβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 49 (04/12/2017 – 10/12/2017) 
 
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 04/12/2017 (GRAS-RAPEX – Report 49) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 64 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 64 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Τριάντα οκτώ (38) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.   
 Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
Επισημαίνεται ότι το προϊόντα με αύξων αριθμό 38, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  
Σημειώνεται ότι εννέα (9) από τα τριάντα οκτώ (38) 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 Παιδικό κοριτσίστικο κοντό παντελόνι, μάρκας 
BAGCI, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών με ελευθέρα άκρα 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

2 Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας 
Seagull, μοντέλο CSQ-56381, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

3 Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας Glass 
Bear, μοντέλο P-2028, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

4 Παιδικό φόρεμα, μάρκας Esila, μοντέλο 329, με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

5 Παιδικό φόρεμα, μάρκας Narince tan Kids club, 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή  της μέσης του 
ενδύματος.  
 

 

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

6 Παιδικό ολόσωμο, μάρκας Narnia kids, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

7 Περιπατητής μωρών, μάρκας G mini, μοντέλα 
GM1511.03, GM1511.01, GM1511.02 , 
GM1511.04 και GM1511.05, με γραμμοκώδικες  
8592946432288, 8592946354436,  
8592946354429, 8592946502462 και 
8592946432295  και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του περιπατητή. 
 

 

8 Περιπατητής μωρών, μάρκας YES MILE, μοντέλο 
NO:B103 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του περιπατητή. 
 

 

9 Παιδικό σακάκι, μάρκας Small Gang, μοντέλο K-
5485/17WC550002, με γραμμοκώδικα  
210000257818 και 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 στα καταστήματα SIROCCO 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 

10 Παιδικό σακάκι, μάρκας Sweet Junior, μοντέλο 
F666/ 17WC050005, με γραμμοκώδικα  
2210000257849 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης και κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στα καταστήματα SIROCCO και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

11 Παιδικό σακάκι, μάρκας MJ FOR BOYS (MR JEK 
CLASSIC WEAR), μοντέλο MB-180/ 
17WC550005, με γραμμοκώδικα  
2210000258235 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στα καταστήματα SIROCCO και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

12 Παιδικό σακάκι, μάρκας J.N.S, μοντέλο 1349/ 
17WC050002, με γραμμοκώδικα  
2210000256439 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης και κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στα καταστήματα SIROCCO 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 

13 Παιδικό σακάκι, μάρκας Lollitop, μοντέλο A-
6341/ 17WC050006, με γραμμοκώδικα  
2210000257856 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στα καταστήματα SIROCCO και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

14 Ξύλινο παιχνίδι, μάρκας  SpielMaus, μοντέλο 
41506369, με γραμμοκώδικα  4018501046393 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 

 

15 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας HIPPIL, μοντέλο 
1076, με γραμμοκώδικα 0050611010769 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

16 Παιδικό σετ ρούχων, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
955, με γραμμοκώδικα  3605048009557 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

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

17 Παιχνίδι Fidget Spinner, άγνωστης  μάρκας, 
μοντέλο   Art. No 61/6621, 24299, No 105908, 
με γραμμοκώδικα 4029811386826 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. 
 

 

18 Αλυσίδα στήριξης πιπίλας, μάρκας Bino, 
μοντέλο 86501, με γραμμοκώδικα 
4019359865013 και με χώρα κατασκευής την 
Τσεχία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από 
την αλυσίδα. 

 

19 Παιδική μπλούζα, μάρκας Cichlid, μοντέλο 
C6Y03200109801 AD, με γραμμοκώδικα 
1385609370310 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

20 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας KWS, μοντέλο No. 
A00030330, με γραμμοκώδικα 2000000955827 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 
  

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

21 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας KWS, μοντέλο No. 
A00030312, με γραμμοκώδικα 2000000955643 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 

 

22 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας KWS, μοντέλο No. 
A00030352, με γραμμοκώδικα 2000000956046 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
 

 

  23 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας KWS, μοντέλο No. 
#00030337, με γραμμοκώδικα 2000000955896 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

24 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας KWS, μοντέλο No. 
#00030331, με γραμμοκώδικα 2000000955834 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
 

 

25 Παιδικό σακάκι, μάρκας KWS, μοντέλο No. 
#00030444, με γραμμοκώδικα  2000000967233 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

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

26 Παιδικό σακάκι, μάρκας KWS, μοντέλο No. 
#00030445, με γραμμοκώδικα 2000000967240 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 

 

27 Παιδικό φούτερ, μάρκας Fashion Beautiful, 
μοντέλο 272922/ 17WC210002, με 
γραμμοκώδικα  2210000256484 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 στα καταστήματα SIROCCO και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

28 Παιδικό φούτερ, μάρκας Pink Rabbit, μοντέλο 
AX002/ 17WC210003, με γραμμοκώδικα  
210000257542 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 στα καταστήματα SIROCCO και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

29 Παιδική μπλούζα, μάρκας MISS IMAGE 
BEAUTIFUL GIRLS, μοντέλο LF-8064/ 
17WC130010, με γραμμοκώδικα 
2210000257924 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 στα καταστήματα SIROCCO 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 

30 Παιδικό σακάκι, μάρκας Fanny Look, μοντέλο 
9016/ 17WC050007, με γραμμοκώδικα  
2210000258587 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης και κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στα καταστήματα SIROCCO και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

31 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Modimix, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

32 Βρεφικά παπούτσια, μάρκας  t.f.tafyy, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από τα παπούτσια. 
 

 

33 Παιδικό παντελόνι τζιν, μάρκας SEAGULL, 
μοντέλο NO: CSQ – 56776, με γραμμοκώδικα  
6817036567766 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
  

34 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας BABY DREAM, με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

35 Παιδικό παντελόνι, μάρκας B & Q, μοντέλο NO: 
BQ-3091, με γραμμοκώδικα 8697576630919 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
  

36 Βρεφικό ολόσωμο, μάρκας Necix’s, μοντέλο 
KOD: 2225, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

37 Παιδικά παπούτσια, μάρκας Aidall, μοντέλο 
43500-13, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από τα παπούτσια. 
 

 

38 Καρέκλα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο JX-
012F001, με γραμμοκώδικα 2000510826150 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής της καρέκλας. 

 
 

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. 
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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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