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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           25 Σεπτεμβρίου 2015 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 38 (21/09/2015 – 27/09/2015) 

 

     

 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 21/09/2015 (GRAS-RAPEX – Report 38) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 51 
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 51 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι (20) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Εικοσιένα (21) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. 
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 20, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου. 
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Σημειώνεται ότι δύο (2) από τα είκοσι (20) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 και 2), 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. Μουσικό παιχνίδι δραστηριοτήτων, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο No1603/ MKD815738, με 
γραμμοκώδικα  6991208157389 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπούνται από το 
παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία S. Mania 
Trading Ltd και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

 

 

     

          2. Παιχνίδι καροτσάκι με κούκλα, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 338B1, με γραμμοκώδικα  
60800893 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος παγίδευσης ή τραυματισμού του 
παιδιού, σύνθλιψης των δακτύλων ή και 
πρόκλησης εκδορών ή αμυχών λόγω της βίαιης 
αναδίπλωσης του παιχνιδιού. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
Papantoniou Supermarket  και έχει 
αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          3. Παιδικά σαντάλια, μάρκας Clarks, μοντέλα PLU 
52176107, PLU 52125400, PLU 52175107, PLU 
53391207, PLU 53887107, PLU 52112107 και 
PLU 52113007, με χώρα κατασκευής το 
Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα σαντάλια. 
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          4. Σπίρτα, μάρκας FRESH, με γραμμοκώδικα 
8585026900043 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι δεν 
συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
 

 

 

 

     

          5. Παιδικά κοριτσίστικα παντελόνια, μάρκας AD 
miring, μοντέλο TK-945-2, με γραμμοκώδικα 
7453002695485 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          6. Παιδικά παντελόνια, μάρκας LANDL, μοντέλα 
LP-8420 και LP-1689, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

  

 

     

          7. Παιχνίδι σετ κούκλες, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 874/875, με γραμμοκώδικα  
8520008748756 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
μηχανισμού που παράγει ήχο, ο οποίος 
αποσπάται εύκολα από τις κούκλες. 
 

 

 

 

     

          8. Παιχνίδι σετ αστυνομίας, μάρκας Just Cool, 
μοντέλο 5559, με γραμμοκώδικα 
4812501077001 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
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          9. Μετατροπέας τάσεως για αυτοκίνητο, μάρκας 
Bottari, μοντέλα Art. 30194 και Art. 30194PL, 
με γραμμοκώδικες  8052194301946 και 
8052194301946 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
 

 

 

 

     

          10. Σκούτερ, μάρκας Sulov, μοντέλο Fly 
125/14012, με γραμμοκώδικα 4891223094145 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του χρήστη στα 
ανοίγματα που υπάρχουν στο σκούτερ. 
 

 

  

 

     

          11. Σπίρτα, μάρκας Labas, με γραμμοκώδικα 
8585026900050 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι δεν 
συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
 

 

 

 

     

          12. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, 
μοντέλο pink pigment 38356, με κωδικό 268 
S12 και με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

 

 

     

          13. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας FUSION 
INK, μοντέλο 002, με χώρα κατασκευής τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
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          14. Παιχνίδια σε φιγούρες ζώων, μάρκας MISTER 
ZOO, με γραμμοκώδικες 8431487218145 και 
8431487193312 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή ενσφήνωση του 
παιχνιδιού στο λαιμό του παιδιού λόγω του 
σχήματος και του μεγέθους του. 
 

 

 

 

     

          15. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πιστόλι και βέλη, 
μάρκας TARGET, μοντέλο Nr. W925547, με 
γραμμοκώδικα 4029069557009 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
 

 

 

 

     

          16. Φαντεζί αναπτήρες, άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 4121011151386 και  με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          17. Φαντεζί αναπτήρες, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 73204, με γραμμοκώδικα 
6900001000105 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          18. Ξύλινο παιχνίδι που περιλαμβάνει σανίδα 
κοπής, ψάρια και μαχαίρι, μάρκας Dille & 
Kamille, μοντέλο 00000119, με χώρα 
κατασκευής το Βιετνάμ.  
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μόλυβδου στο πορτοκαλί 
χρώμα του ψαριού. 
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          19. Παιχνίδι, μάρκας Ubisoft / McFarlane Toys, 
μοντέλο Assassin's Creed IV Black Flag, με 
γραμμοκώδικα  787926810103 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από 
πιθανή εκτόξευση της λεπίδας λόγω του ότι 
δεν φέρει μηχανισμό ασφαλίσεως. 

 

 

 

     

          20. Παιχνίδι ξυλόφωνο, μάρκας Mu Duole, 
μοντέλο MDL-9207, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

  

 

  

 
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. 

 

 


