
 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ –ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ 35-15X 
 Σελίδα 1 από 5 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           04 Σεπτεμβρίου 2015 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 35 (31/08/2015 – 06/09/2015) 

 

     

 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 31/08/2015 (GRAS-RAPEX – Report 35) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 27 
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 27 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Δεκαπέντε (15) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Έξι (6) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

 

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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Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 14 και 15, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι ένα (1) από τα δεκαπέντε (15) προϊόντα (με αύξων αριθμό 1 ), 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. 

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

          1. Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES! DO KID'S 
(YES!DO), μοντέλο YD290, 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 Oh La 
La!!! και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

          2. Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας Small Foot, 
μοντέλο 2461, με γραμμοκώδικα 
4020972024619 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
της καδένας, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα 
και να απελευθερώνει μικρές χάντρες οι 
οποίες δύναται να καταποθούν εύκολα από 
μικρά παιδιά. 

 

 

 

     

          3. Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο NO.444I/ 38109, με γραμμοκώδικα 
7521890381091 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 

 

 

 

     

          4. Παιδικό μαγιό, μάρκας SANS ELLE, 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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          5. Μαλακό παιχνίδι σε μορφή γαϊδουριού, 
μάρκας PAUL, με κωδικό 5097 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
παιχνίδι. 

 

 

 

     

          6. Παιδικό μπικίνι, μάρκας LE PETIT SWIM, με 
χώρα κατασκευής την Ισπανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού και στο πίσω μέρος του 
ενδύματος.  

 

 

 

     

          7. Καδένα στήριξης πιπίλας προσαρτημένη σε 
ρούχινο βιβλίο, μάρκας Heimess, μοντέλο 
742620, κωδικό 1907695, με γραμμοκώδικα 
4011534426200 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή ενσφήνωση του 
προσαρτήματος της καδένας στο λαιμό του 
παιδιού λόγω του σχήματος και του μεγέθους 
του. 

 

 

 

     

          8. Κουστούμι αμφίεσης πυροσβέστη, μάρκας 
Party Pro, μοντέλα 8728750879 και 
8728750846, κωδικό 871-43, με 
γραμμοκώδικες  3700393632181 και 
3700393632174 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 

 

 

 

     

          9. Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας 
SWEET TOYS, μοντέλο 2530, κωδικό 270113, 
με γραμμοκώδικα  8436033025307 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 
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          10. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας KingSport, 
μοντέλο art. 58326, με γραμμοκώδικα  
6438022583265 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι 
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

 

 

     

          11. Παιδικό παρκοκρέβατο, μάρκας Dreambee, 
μοντέλα 578557, 578559, 578562, 578566 και 
631369, με γραμμοκώδικα 5414057570778 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του 
παρκοκρέβατου. 
 

 

 

 

     

          12. Παιχνίδι σετ μακιγιάζ, μάρκας MADE, μοντέλο 
76741/NO. 40888, με γραμμοκώδικα 
8590756767415 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
μούχλας και αερόβιων μεσόφιλων 
μικροοργανισμών στο παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          13. Κράνος μοτοσικλέτας, μάρκας GIVI, μοντέλο 
HPS X.08, με χώρα κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι δεν 
συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας. 

 

 

 

     

          14. Ξύλινο πάζλ, μάρκας Biltema, μοντέλο nr 85-
7820, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
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          15. Ψησταριά εξωτερικού χώρου, μάρκας Maisons 
du Monde, μοντέλο ZR 12, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων του χρήστη λόγω 
υπερθέρμανσης της βάσης κατά την χρήση της 
ψησταριάς.  

 

 

 

     
    

 

    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 

 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. 

 

 


