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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           01  Αυγούστου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 30 (28/07/2014 – 03/08/2014) 

 

     

 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 28/07/2014 (GRAS-RAPEX – Report 30) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 46 
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 46 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι τέσσερα (24) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Δύο (2) 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. 
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Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 24, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  
Σημειώνεται ότι έξι (6) από τα είκοσι τέσσερα (24) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 6), 
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 κοριτσίστικο κοντό παντελόνι, μάρκας 
Next Star, μοντέλο YB10-202/ 13SC120024, με 
γραμμοκώδικα 2230000115178 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Fashion 
Market International και έχει επιδιορθωθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     
           2. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας Next 

Star, μοντέλο P10-02B, κωδικός παρτίδας 
12SC120007, με γραμμοκώδικα 
2230000047479 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Fashion 
Market International και έχει επιδιορθωθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
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           3. Παιδικό φούτερ, μάρκας J.D.L STAR, μοντέλο 
HF-7014.LT, με γραμμοκώδικα 
0000000000008387 και 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα Babel 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     
           4. Παιδικό φούτερ, μάρκας J.D.L  STAR, μοντέλο 

HM-6977.LT, κωδικό παρτίδας 
0000000000008393, με γραμμοκώδικα 
2013888869773 και 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα Babel 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     
           5. Παιδικό παντελόνι, μάρκας J.D.L STAR, 

μοντέλο HM-6955.LK, με γραμμοκώδικα 
2013888869551 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα Babel 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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           6. Παιχνίδια σε μαράκες με διάφορους 

χρωματισμούς, μάρκας Boland, μοντέλα 
00276, 00277, 44405 και 26607, με 
γραμμοκώδικες 8712026002761, 
8712026002778, 712026444059 και 
8712026266071 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαλίτσων που απελευθερώνονται 
εύκολα από τις μαράκες. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στο κατάστημα Cxctoys 
και έχουν αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     
           7. Κουστούμια αμφίεσης, μάρκας Profisa, 

μοντέλα 91.352, 91.351, 91.353 και 91.102, με 
γραμμοκώδικες 8426215913522 και  
8426215911023 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
διακοσμητικά κορδόνια στην περιοχή της 
μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 
εκατοστά. 
 

 

 

 

 

     
           8. Παιχνίδι σετ από πλαστελίνες, μάρκας DOG 

POLAR, μοντέλο nº P002, με γραμμοκώδικα 
8436532086021 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στις 
πλαστελίνες. 
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           9. Παιχνίδι μαγνητικός πίνακας εξακοντισμού 
βελών, μάρκας D'Casa, μοντέλο 246909, με 
γραμμοκώδικα 8435309701167 και 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. 
 

 

  

 

     
           10. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο 55936, με γραμμοκώδικα  
8421692559362 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του 
ότι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη 
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

 

 

     
           11. Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Happy Baby, μοντέλο 

4403 / nº 6316, με γραμμοκώδικα  
8435114944032 και με χώρα κατασκευής το 
Χόνγκ Κονγκ. 
 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

 

 

     
           12. Πλαστικό συρόμενο παιχνίδι σε μορφή 

χελώνας, μάρκας Nowa, μοντέλο NO. 989-4, με 
γραμμοκώδικα  6991273806847 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
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          13. Παιχνίδι σε σχήμα αυγού, που μέσα  περιέχει 
φιγούρα δεινόσαυρου  που διογκώνεται όταν 
έρθει σε επαφή με υγρά, μάρκας JAKKZI, με 
γραμμοκώδικα 6957342907556 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
φιγούρας που διογκώνεται περισσότερο από 
το μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν έρθει 
σε επαφή με υγρά. 
 

 

  

 

     
          14. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, 

μάρκας Ding Li, μοντέλο NO.CY691, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

 

 

     
          15. Παιχνίδι σε μορφή εκσκαφέα, μάρκας Zeeman, 

μοντέλο 56086, με γραμμοκώδικα 
8711197560865 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
          16. Παιχνίδι σε σχήμα μαράκας, μάρκας Hema, 

μοντέλο 14280062, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και 
να απελευθερώνονται μικρά κομμάτια τα 
οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από 
μικρά παιδιά.  
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          17. Παιδικό σακάκι, μάρκας JINGLI, μοντέλο B13, 
με κωδικό 73363136-0 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
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. 

 

 

 

     

          18. Παιδικό σακάκι, μάρκας QiFeng, μοντέλο 
5153B, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
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. 

 

 

 

     

          19. Παιδικό κοριτσίστικο σακάκι, μάρκας GETRICH, 
μοντέλο X-05, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
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. 

 

 

 

     

          20. Παιδικό φούτερ, μάρκας HONG YUN DA, 
μοντέλο 19-11, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
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. 

 

 

 

     

          21. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας FJHU, μοντέλο 
FWS 222, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας και της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη περιοχή 
της κουκούλας απαγορεύονται. Επίσης τα 
κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά 
όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
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          22. Πολύπριζο, μάρκας MORKE, μοντέλο TS40, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 

 

 

 

     

          23. Παιχνίδι σε συσκευασία που περιλαμβάνει 
σφυρίχτρες, μάρκας Zeeman, μοντέλο C.51900 
– 031300, με γραμμοκώδικα 8711197491763 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
σφυρίχτρων λόγω του μικρού τους μεγέθους. 
 

 

 

 

     

          24. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
ποντικιού, μάρκας Albert Heijn, 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 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. 

 

 


