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ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11  22 Δεκεμβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 51 (18/12/2017 – 24/12/2017) 
 
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 18/12/2017 (GRAS-RAPEX – Report 51) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 60 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 60 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Τριάντα δύο (32) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.   
 Δέκα πέντε (15) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Οχτώ (8) 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.  
 
 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 28 μέχρι 32, έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι πιστόλι με βέλη, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο LG 2182, με γραμμοκώδικα 
5413247021823 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

2 Παιδική μπλούζα, μάρκας Cichlid, μοντέλο 
C7Y03220104116 AD, Renk SARI,CICHILD 2201-
041 COCUK KISA KOL BADI, με γραμμοκώδικα 
1385609441867 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

3 Παιδικό μπικίνι, μάρκας  FIAONI,  μοντέλο 6004, 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού από 
την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού και της μέσης  του ενδύματος. 
 

 

4 Παιδικό παντελόνι, μάρκας BRUM BEBY, 
μοντέλο NO: PL -853, με γραμμοκώδικα 
0210000161 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή  της μέσης του 
ενδύματος.  
 

 

5 Παιχνίδι σετ αυτοκινητάκια, μάρκας BRUIN, 
μοντέλο ref. 5F62F00, με γραμμοκώδικα 
803516233814 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
τροχών που αποσπώνται από τα αυτοκινητάκια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας F & Y Kids, μοντέλο 
No. FY-2113, με κωδικό MY 348 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 

 

7 Παιχνίδι όπλο και πιστόλι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 12067, με γραμμοκώδικα 
6438159120678 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

8 Παιχνίδι όπλο και πιστόλι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 12068, με γραμμοκώδικα 
6438159120685 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 
 

 

9 Μαλακό παραγεμισμένο λαγουδάκι, μάρκας 
FANCY, μοντέλο BY01-7BYA0, με γραμμοκώδικα 
4812501142617 και με χώρα κατασκευής την 
Λευκορωσία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών και της μύτης που αποσπώνται από το 
λαγουδάκι. 
 

 

10 Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Sunsea, μοντέλο 
C716, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

11 Πατίνι με τιμόνι, μάρκας Roces, μοντέλο Alu 150 
mm, με κωδικό No. 0192800006 και με χώρα 
κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του πατινιού. 

 

12 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Z.Five, μοντέλο No: 
86077, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης  και 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. 
  

13 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Lollitop, μοντέλο 
No. #-7021, κωδικό MY71, με γραμμοκώδικα 
0288601670215 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

14 Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινή πηγή λέιζερ, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο No ZK -9103, με 
κωδικό 2104 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
  
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
 

 

15 Παιδικές πιτζάμες, μάρκας Azaria, με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

16 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Sara, μοντέλο 
No.153, με χώρα κατασκευής την Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

17 Παιδικό μαγιό, μάρκας Yira, μοντέλο SM14, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή  της μέσης του 
ενδύματος.  
 

 

18 Παιδικό μαγιό, μάρκας Z.FIVE, μοντέλο 972, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή  της μέσης του 
ενδύματος.  
 

 

19 Παιδικό μαγιό, μάρκας ZALESSKELL, μοντέλο 
815, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή  της μέσης του 
ενδύματος.  
 

 

20 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας YoMin, με άγνωστη 
χώρα κατασκευής.  
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του 
ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να 
εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

21 Περιπατητής μωρών, μάρκας Chipolino, 
μοντέλο Pramo 140, με γραμμοκώδικα 
3800931011321 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής και μη 
συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο. 
 

 

22 Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Lorelli, μοντέλο City  
C750B-LLBY, seal No CN0739265, με 
γραμμοκώδικα 3800151900146  και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής και μη 
συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο. 
 

 

  23 Παιδικό φούτερ, μάρκας OLC SUVARI, μοντέλο 
OLC -1008, # 41 600, με γραμμοκώδικα 
3800068144282 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

24 Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Serkon, μοντέλο 
4954, με γραμμοκώδικα  8680440549547 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

25 Παιδική μπλούζα, μάρκας  Star FILE, μοντέλο 
75317, 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 

26 Παιδικά σετ ρούχων, μάρκας DIVONETTE, 
μοντέλο DIVO 7700, με γραμμοκώδικα 
8699343877008 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

  

27 Παιχνίδι κουδουνίστρα, μάρκας LIEWOOD, 
μοντέλο LW011832007, με γραμμοκώδικα 
5713370008334 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από την 
κουδουνίστρα. 
 

 

28 Μεταλλική καρέκλα κήπου μάρκας KAEMINGK 
B.V, μοντέλο 841150, με γραμμοκώδικα 
8718533053999 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
αιχμηρών ακμών που υπάρχουν στο κάτω μέρος 
της καρέκλας. 
  

29 Παιχνίδι σκούτερ μάρκας Zinc / HY-PRO, 
μοντέλο Fuse 03946, με γραμμοκώδικα 
5037970039469 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής των φρένων του 
σκούτερ. 
  

30 Περούκα αμφίεσης μάρκας Widmann, μοντέλο 
ART. 6273P, με γραμμοκώδικα 8003558627301 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλή 
ευφλεκτότητας της περούκας. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

31 Περούκα αμφίεσης μάρκας Folawear, με 
γραμμοκώδικα 8714572268011 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλή 
ευφλεκτότητας της περούκας. 
 

 

32 Αλυσίδα στήριξης πιπίλας μάρκας ULUBULU, με 
γραμμοκώδικα 853695002114, κωδικό 
κατασκευής 4A263 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της αλυσίδας. 
 

 

 
 

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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