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ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11  15 Δεκεμβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 50 (11/12/2017 – 17/12/2017) 
 
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 11/12/2017 (GRAS-RAPEX – Report 50) έχουν κοινοποιηθεί στο 
Σύστημα 40 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 40 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Είκοσι (20) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.   
 Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
Σημειώνεται ότι ένα (1) από τα είκοσι (20) προϊόντα, έχει εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ 
στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) 
και έχει 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 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας Girlz club, 
μοντέλο DRW-1358, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
 

 

2 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας Danberg / Eurotel 
Sp. zo.o., με χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από πιθανή 
παγίδευση του παιδιού στα προσβάσιμα 
ανοίγματα του κρεβατιού. 

 

3 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας Danberg / Eurotel 
Sp. zo.o., με χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από πιθανή 
παγίδευση του παιδιού στα προσβάσιμα 
ανοίγματα του κρεβατιού. 

 

4 Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES ! DO KID'S, με 
κωδικό CY-992064.13.11 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 στο κατάστημα Mikellides Sports 
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

5 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Salincak, 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 

6 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας F&D Kids, μοντέλο 
Art: 9336, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

7 Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Hayal bebe, με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 
  

8 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Emma Girl, 
μοντέλο No: 7831, με γραμμοκώδικα 
3000000119037 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

9 Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Emma Girl, 
μοντέλο No.7836, με γραμμοκώδικα 
1702270055757 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

10 Παιδική ζακέτα, μάρκας Nilcan, 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 

11 Παιδική μπλούζα, μάρκας Almi, μοντέλο 
3005401, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

12 Παιδικό φορεματάκι, μάρκας mali kon, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
  

13 Παιδικό παντελόνι τζιν, μάρκας H.L. Xiang, 
μοντέλο NO. DO31, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 
 

 

14 Σετ χρωματιστά μολύβια, μάρκας  Teman 
Belajar, μοντέλο TB 05002, με γραμμοκώδικα 
6788265591887 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μόλυβδου στο πράσινο μολύβι. 
 

 

15 Μαγνητικός πίνακας εξακοντισμού βελών, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο No.8255, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, λοίμωξης 
ή απόφραξης του εντέρου σε περίπτωση 
κατάποσης περισσοτέρων του ενός μαγνήτη ή 
ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού αντικειμένου 
που είναι δυνατόν να έλξη το ένα το άλλο. 
 

 

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

16 Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No.08333, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη.  

 

17 Υγρό δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας 
soundsation, με γραμμοκώδικα 8033481909144 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 
 

 

18 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας 
TWJ, μοντέλο NO. S05, με γραμμοκώδικα 
5908238811304 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
μύτης που αποσπάται από το αρκουδάκι. 
 
 

 

19 Αλυσίδα στήριξης πιπίλας, μάρκας Saro, 
μοντέλο 1465, με γραμμοκώδικα 
8424568014651 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από 
την αλυσίδα. 
 

 

20 Αλυσίδα στήριξης πιπίλας, μάρκας HESS, 
μοντέλο Nr. 13699, με γραμμοκώδικα 
4016977136990 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού του παιδιού με πιθανή 
απόφραξη των αεραγωγών σε περίπτωση 
κατάποσης προσαρτήματος της καδένας λόγω 
μη ικανοποιητικών οπών αερισμού.   
  

 

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

http://www.consumer.gov.cy/
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