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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           17 Οκτωβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 41 (13/10/2014 – 19/10/2014) 

 

     

 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 13/10/2014 (GRAS-RAPEX – Report 41) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 43 
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 του 
Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.)  στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 43 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι έξι (26) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών. 

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Δομικών Υλικών. 

     

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. 
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Σημειώνεται ότι τρία (3) από τα είκοσι έξι (26) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 3), 
έχουν εντοπιστεί αρχικά από την Υ.Α.& Π.Κ. στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν 
προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-
Rapex. 

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

          1. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Somas accessories, 
μοντέλο FP 103, με χώρα κατασκευής την 
Ινδονησία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου. Σημειώνεται ότι στα ενδύματα που 
προορίζονται για παιδιά πάνω των 7 ετών και 
μέχρι 14 ετών, απαγορεύονται οι τιράντες 
ώμου με μήκος ελεύθερου άκρου 
μεγαλύτερου των 140 mm από το σημείο 
δεσίματος ή που να σχηματίζουν θηλιά με 
περιφέρεια μεγαλύτερη των 75 mm από το 
σημείο δεσίματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
Loukizetta Kiosk και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          2. Παιδικό φόρεμα, μάρκας L.S Louis Fashion 
accessories, μοντέλο GU 61, με χώρα 
κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου. Σημειώνεται ότι στα ενδύματα που 
προορίζονται για παιδιά πάνω των 7 ετών και 
μέχρι 14 ετών, απαγορεύονται οι τιράντες 
ώμου με μήκος ελεύθερου άκρου 
μεγαλύτερου των 140 mm από το σημείο 
δεσίματος ή που να σχηματίζουν θηλιά με 
περιφέρεια μεγαλύτερη των 75 mm από το 
σημείο δεσίματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Eleni 
Mini market και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
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          3. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Schoolmates 
Schoolwear, μοντέλο 823L, με γραμμοκώδικα  
5290625016998 και με χώρα κατασκευής το 
Πακιστάν.  
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα 
Carrefour  και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

 

 

     

          4. Πλαστικό παιχνίδι σε μπετονιέρα, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο Nr. 98-1009, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

          5. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 
YAWCITAI, μοντέλο A3, με χώρα κατασκευής 
το Χόνγκ Κόνγκ. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 

 

 

 

     

          6. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 
ZEBERG, μοντέλο A2, με  χώρα κατασκευής το 
Χόνγκ Κόνγκ. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 

 

 

 

     

          7. Ελαστική μπάλα, μάρκας H&M, μοντέλο 
767680 P/N 0212555, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποκόπτονται εύκολα 
από την μπαλίτσα. 
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          8. Παιδικά παντελόνια, μάρκας GRACE, μοντέλα 
B41046 και  B40461, με γραμμοκώδικες 
5999011410463 και 5999011404615 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

  

 

     

          9. Ξύλινος σιδηρόδρομος, μάρκας Buy Direct 4U, 
μοντέλο CT/TRN/SET.02, με γραμμοκώδικα 
5014555038581 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

         10. Παιδικά σακάκια, μάρκας GUAN DA YUAN, 
μοντέλα N9-65,  N9-63 και  N9-92, με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 

 

  

 

     

         11. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Cichlid, μοντέλο 
Kodu C4Y09#14250010 AD, Renk: EKRU, Adi, 
CHILID E 1425 DOKUMA KIZ ELIBISE, με 
γραμμοκώδικα 1385609266545 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 
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         12. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας baby design, 
μοντέλο BAMBI  06 PURPLE, με γραμμοκώδικα 
5901750290510 και με χώρα κατασκευής την 
Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής την καρεκλάς. 

 

 

 

     

         13. Παιδικά κοριτσίστικα σαντάλια, μάρκας Coral, 
μοντέλα White, Peach και Pink, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα τα σαντάλια. 

 

  

 

 

     

         14. Παιδικά κοριτσίστικα σαντάλια, μάρκας Jous / 
Kun Fu, μοντέλο ND-L06, ND-X01, ND-L05, ND-
X12, ND-X09, ND-X20 και  ND-X07, με 
γραμμοκώδικα 8433383660073 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα τα σαντάλια. 

 

   

  

 

     

         15. Σετ που περιλαμβάνει κεράκια γενεθλίων και 
παιχνίδι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 188436, 
με γραμμοκώδικα 8711295935848 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι.  
 

 

 

 

     

         16. Σετ που περιλαμβάνει κεράκια γενεθλίων και 
παιχνίδι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 188436, 
με γραμμοκώδικα 8711295935848 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
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         17. Παιδικά μποτάκια, μάρκας Deb & Dan, 
μοντέλα A1035S, A1037S, A1038S, A1040S, 
A1042S και Y578S, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα μποτάκια. 
 

 

  
 

  

 

     

         18. Ποδήλατα, μάρκας GT, μοντέλα 2014 GT FURY 
TEAM και  FURY EXPERT, με χώρα κατασκευής 
την Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής του ποδηλάτου. 
 

 

 

 

     

         19. Ξύλινο παιχνίδι, μάρκας Small foot company, 
μοντέλο Art. 7663, με γραμμοκώδικα 
4020972076632 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

         20. Επιτοίχια βάση τηλεόρασης, μάρκας Sanus 
Simplicity, μοντέλο SLF5, με γραμμοκώδικα 
793795526076 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
της τηλεόρασης λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της βάσης. 

 

 

 

     

         21. Πλαστικό παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο και 
βέλη, μάρκας NOWA, μοντέλο NO. 6633/ 
NGZ6011406, με γραμμοκώδικα 
6991260114061 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
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         22. Παιδικό κάθισμα ποδηλάτου, μάρκας HTP, 
μοντέλο CS203, με γραμμοκώδικα 
5999550395214 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του καθίσματος. 

 

 

 

     

         23. Παιδικό μπικίνι, μάρκας HAI JING, μοντέλο 
021, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
λειτουργικά κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, 
που συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από 
το σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     

         24. Παιδικό σακάκι, μάρκας QiFeng, μοντέλο 
G3149C, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

         25. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Power Flower, 
μοντέλο F450, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να αναδύονται 
κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά ή 
διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. Επίσης τα 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
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         26. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Asilgüç®, μοντέλο 
K:2361-2, με γραμμοκώδικα 1601050236129 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιράντων που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου. Σημειώνεται ότι στα ενδύματα που 
προορίζονται για παιδιά πάνω των 7 ετών και 
μέχρι 14 ετών, απαγορεύονται οι τιράντες 
ώμου με μήκος ελεύθερου άκρου 
μεγαλύτερου των 140 mm από το σημείο 
δεσίματος ή που να σχηματίζουν θηλιά με 
περιφέρεια μεγαλύτερη των 75 mm από το 
σημείο δεσίματος. 

 

 

 

 

    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 η διαδικασία   δέσμευσης και απόσυρσής 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 ανάλογα την Υπηρεσία. 

 

   

 Επικοινωνία  

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

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377 και 22867130  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 και 25819151 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610 και 26804618 

 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. 

 

 


