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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     
 

 

ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11                                                                                                             28 Δεκεμβρίου 2015 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της Ε.Ε. 

για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 51 (21/12/2015 – 27/12/2015) 

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) 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 21/12/2015 (GRAS-RAPEX – Report 51) 
έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 78 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 Υ.Α.&Π.Κ. στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 78 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

Σαράντα ένα (41) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

Δώδεκα (12) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με έξι (6) από αυτά να    

έχουν  γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

Δέκα (10) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Εννέα (9) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

Τρία (3) στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί.  

  
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
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Σημειώνεται ότι ένα (1) από τα σαράντα ένα (41) προϊόντα (με αύξων αριθμό 31), έχει 
εντοπιστεί αρχικά από την Υ.Α.& Π.Κ. στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει 
προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα 
Gras-Rapex. 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

   
1 Παιχνίδι κούκλα, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο M-569, με γραμμοκώδικα 
5904265136052 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι.   
 

 

   
2 Ξύλινο πάρκο, μάρκας BABY MAXI, μοντέλο 

No.:445, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών μπουλονιών που αποσπώνται 
εύκολα από το πάρκο. 

   

  
   

3 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας GRACE, 
μοντέλα WZ-4878 και WZ-4869, με 
γραμμοκώδικες 5999011548784 και  
5999011548692 αντίστοιχα και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή του λαιμού  και στη μέση του 
ενδύματος. 
 

  

   
4 Παιδική κοριτσίστικη κάπα, μάρκας GRACE, 

μοντέλο MY59322, με γραμμοκώδικα 
5999011593227 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή του λαιμού του ενδύματος. 
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5 Παιδικά σετ ρούχων, μάρκας LANDL, 

μοντέλα LP-8439 και  LP-8436, με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή του λαιμού  και στη μέση του 
ενδύματος. 
 

   

   
6 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, 

μάρκας JKS, μοντέλο 5823.40,  με κωδικούς 
04123290 και  04112574 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των ματιών και της μύτης που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 
  

   
7 Παιδικά σετ ρούχων, μάρκας GOLD 

CHAMPION, μοντέλο AC-41, με 
γραμμοκώδικα 6108860900088 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή του λαιμού  και στη μέση του 
ενδύματος. 
 

   

   
8 Ξύλινο παιχνίδι που σπρώχνει το παιδί, 

μάρκας Brandunit, μοντέλο 22089D, με 
γραμμοκώδικα  871875860161 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι.   
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9 Παιδικό σακάκι, μάρκας Jia Hao Bao bao, 
μοντέλο LF 129, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού του ενδύματος. 
 

 

   
10 Παιδικό σακάκι, μάρκας ZHONG FU, 

μοντέλο CH, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού του ενδύματος. 
  

   
11 Παιδικά παντελόνια, μάρκας ZEKI bebe, με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερες 
άκρες στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
 

 

   
12 Παιδικά παντελόνια, μάρκας MONO STAR, 

μοντέλο MS348, με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερες 
άκρες στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
 

 

   
13 Παιδικά παντελόνια, μάρκας NEX 56, με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερες 
άκρες στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
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14 Παιχνίδι που περιλαμβάνει βαλλίστρα και 
βέλη, μάρκας Toy-Gun, μοντέλο 25.000, με 
χώρα κατασκευής την Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βεντούζων που αποσπώνται εύκολα 
από τα βέλη. 
 

 

   
15 Ξύλινο συρόμενο παιχνίδι, μάρκας Santoys, 

μοντέλο 95082/ no. 87053636, με 
γραμμοκώδικα 8851883950829 και με 
χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι.   
 

 

   
16 Ξύλινο παιχνίδι σε μορφή κοτόπουλου που 

παράγει ήχο, μάρκας Speel Goed, μοντέλο 
22474, με κωδικό 2012myc1005 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να σπάει 
εύκολα και να απελευθερώνει μικρά 
κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν 
εύκολα από μικρά παιδιά. 
 

 

   
17 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας με φωτεινή πηγή 

λέιζερ, μάρκας KingSport, μοντέλο no 
88108, με γραμμοκώδικα 6410412612212 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 
φωτεινή πηγή λέιζερ. 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
του ότι η κινητική ενέργεια που αποκτούν 
τα βέλη είναι μεγαλύτερη του 
επιτρεπόμενου ορίου. 
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18 Παιχνίδια συναρμολόγησης, μάρκας Kliky, 
μοντέλα 0011, 0014 και  0015, κωδικούς 
133/15 2 και 136/14, με γραμμοκώδικα 
8027352000146 και με χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στα 
παιχνίδια. 
 

  

 

   
19 Βρεφικά παπούτσια, μάρκας Happy Bear, 

με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

   
20 Ποδήλατο, μάρκας BROS SPARKYS, με 

χώρα κατασκευής την Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του ποδήλατου. 
 

 

   
21 Διακοσμητική λυχνία παραφινέλαιου, 

μάρκας Moon, μοντέλο Pax 1701, με χώρα 
κατασκευής τη Σλοβενία. 
 
Χημικός κίνδυνος λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του προστατευτικού καπακιού 
του φυτιλιού με αποτέλεσμα να μην 
αποτρέπει τα παιδιά να έχουν πρόσβαση 
στο φυτίλι ή το καύσιμο. 
 

 

   
22 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας KIDS WEAR, 

με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερες 
άκρες στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
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23 Παιδικά σακάκια, μάρκας XINLANJIA, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού του ενδύματος. 
  

   
24 Παιδικό φούτερ, μάρκας BLUELAND, με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού του ενδύματος. 
 

 

   
25 Διακοσμητικές αρωματικές χάντρες που 

προσομοιάζουν με καραμέλες, μάρκας 
Celestial Sense Green Leaf Creations, 
μοντέλα 271501 και 2715112, με 
γραμμοκώδικες 5205445151019 και  
5205445151125 αντίστοιχα  και με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από παιδιά και ως 
εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

 

   
26 Διακοσμητικές χάντρες που προσομοιάζουν 

με καραμέλες, άγνωστης μάρκας, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από παιδιά και ως 
εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

 

   
27 Παιδικό φούτερ, μάρκας KIDOS, μοντέλο 

9005744/ 2727, με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με 
ελεύθερα άκρα στην κουκούλα του 
ενδύματος. 
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28 Παιδική μπλούζα, μάρκας Minoti, μοντέλο 

Rose 4, με γραμμοκώδικα 5033819168062 
και με χώρα κατασκευής το Πακιστάν. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
 

 

   
29 Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Outdoor Zone, 

μοντέλα Nr. 41014 και Nr.10052, με χώρα 
κατασκευής τη Γερμανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του σκούτερ. 
 

 

   
30 Διακοσμητική απομίμηση τσαμπιού 

σταφυλιού, μάρκας Heitmann Deco, 
μοντέλο D-34401, με γραμμοκώδικα  
4052400822603 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από παιδιά και ως 
εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

 

   
31 Παιδικό ολόσωμο, μάρκας Original 

Marines, μοντέλα B553F1EAR και  
B553F2EAR, με γραμμοκώδικα  
2000214242027 και με χώρα κατασκευής 
την Σρι Λάνκα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης τα οποία κρέμονται 
στο κατώτερο άκρο του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
Original Marines και έχει αποσυρθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
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32 Σκάλα αλουμινίου, μάρκας HIGH STEP, 
μοντέλο R-16603, με γραμμοκώδικα  
2050710088438 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω μειωμένης 
μηχανικής αντοχής της σκάλας. 
  

   
33 Σκούτερ, μάρκας LIFEFIT, μοντέλο Bunny 

120, με γραμμοκώδικα 4891223088236 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του σκούτερ. 

 
   

34 Σκούτερ, μάρκας XIfun / EXIsport, μοντέλο 
X3 BOY/X3-13-B SS13, με γραμμοκώδικα 
8585042735148 και με χώρα κατασκευής 
την Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του σκούτερ. 
 

 

   
35 Διακοσμητική απομίμηση τσαμπιού 

σταφυλιού, μάρκας Heitmann Deco, 
μοντέλο D-34414, με γραμμοκώδικα  
4052400822573 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από παιδιά και ως 
εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

 

   
36 Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας BLACK 

TUAN, μοντέλο GG1415 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης τα οποία κρέμονται 
στο κατώτερο άκρο του ενδύματος. 
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37 Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας YONK 46, 
μοντέλο DY- 726, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
  

   
38 Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας 

AYNUR BEBE, μοντέλο 050901156, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερες 
άκρες στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
 

 

   
39 Παιδικά παντελόνια, μάρκας BOY FASHION, 

μοντέλο 34, με κωδικό  05090132 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερες 
άκρες στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος 

 
   

40 Παιδικό φόρεμα, μάρκας MISS - Seviva 
Girls, μοντέλο 2026, με γραμμοκώδικα 
8691548520260 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών χαντρών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
 

 

   
41 Παιχνίδι σκυλάκι με μπαταρίες, μάρκας 

GEPE, μοντέλο TP5-251, με γραμμοκώδικα  
8595573047251 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 
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  Συστάσεις - Προειδοποιήσεις 
 

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 Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 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 Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 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. 
 
 

  Επικοινωνία 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να 
επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377 και 22867130  

 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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