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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           20 Φεβρουαρίου 2015 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 7 (16/02/2015 – 22/02/2015) 

 

     

 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 16/02/2015 (GRAS-RAPEX – Report 7) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 41 
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 41 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι (20) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με ένα (1) από αυτά να έχει 

     γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

      

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 20, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι τρία (3) από τα είκοσι (20) 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 σετ ρούχων, μάρκας J.D.L STAR, 
μοντέλο PM811, με γραμμοκώδικα  
5906734618116 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας και της μέσης του 
ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 

Warehouse και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

 

 

     

          2. Παιδικό αθλητικό παντελόνι, μάρκας Gear 
Wear, μοντέλο AR/01C/PANT, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 

Warehouse και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

 

 

     

          3. Αεροβόλο όπλο που ρίχνει μικρά σφαιρίδια με 
φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας H H – HuangHe, 
μοντέλο  M-207A, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ και παραπλανητικής χρήσης σήμανσης 
CE  με πιθανότητα να εκληφθεί ως παιχνίδι. 
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Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Pelopas 
shopping center και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

     

          4. Παιδικό φούτερ, μάρκας MISS IMAGE, μοντέλο 
LF-2897,  με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος.  
 

 

 

 

     

          5. Εξοπλισμός χιονιού για ορειβασία, μάρκας 
Black Diamond, μοντέλα Whippet Ski Pole και  
Carbon Whippet Ski Pole, με γραμμοκώδικες 
793661190516 και 793661190523 αντίστοιχα 
και με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μειωμένης 
αντοχής με πιθανότητα να σπάσει κατά την 
χρήση. 
 

 

 

 

     

          6. Διακοσμητική λυχνία παραφινέλαιου, μάρκας 
Nowa, μοντέλο XCK001, με γραμμοκώδικα 
5901531787789 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής με αποτέλεσμα να μην αποτρέπει 
τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο  καύσιμο. 
 

 

 

 

     

          7. Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας 
PLAY BY PLAY, μοντέλο No 10581, με 
γραμμοκώδικα 8425611105814 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
αρκουδάκι. 
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          8. Παιχνίδι σετ τρενάκι με φιγούρες ζώων, 
μάρκας PLASTOY, μοντέλο Ref.: 60820/05.13, 
με γραμμοκώδικα 3521320608204 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι και λόγω του μεγέθους των 
φιγούρων, οι οποίες μπορεί να σφηνωθούν 
στο λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

 

 

     

          9. Παιχνίδι σετ μπάνιου που περιλαμβάνει 
τέσσερις μαλακές φιγούρες ζώων, μάρκας 
PLASTOY, μοντέλο Ref.: 80505/ 04.11, με 
γραμμοκώδικα 35213208050 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους των 
φιγούρων, οι οποίες μπορεί να σφηνωθούν 
στο λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

 

 

     

          10. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας HONG, μοντέλο 
G270, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος.  

 

 

 

     

          11. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No. 8824 / PJ9560367, με 
γραμμοκώδικα 6991295603677 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
 

 

 

 

     

          12. Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο NO. 0937A-1 / NGH6744276 , με 
γραμμοκώδικα 6991267442761 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
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          13. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Pink Girl, 
μοντέλο F38LJ, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος.  

 

 

 

     

          14. Παιδικό παντελόνι, μάρκας Kidea, μοντέλο 
093TY, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος.  

 

 

 

     

          15. Παιχνίδι που σπρώχνει το παιδί και 
περιλαμβάνει τουβλάκια κατασκευών, μάρκας 
Eichhorn, μοντέλο 10 000 3740, με 
γραμμοκώδικα 4003046037401 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          16. Διακοσμητικές πέτρες που προσομοιάζουν με 
καραμέλες, μάρκας River rocks, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους 
καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ 
τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

 

 

 

     

          17. Μαλακά παιχνίδια σε διάφορες φιγούρες 
ζώων, μάρκας RUBBABU, μοντέλο 5015TG78-, 
με κωδικό 2014-A και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
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          18. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας HUAN 
LE, μοντέλο 555-40 41 / OR1801062/ 
IEM21067, με γραμμοκώδικα  8499660021067 
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. 
 

 

 

 

     

          19. Βρεφικά παπούτσια, μάρκας Du Pareil au 
Même, μοντέλα DULO1G και DULA1F, με χώρα 
κατασκευής την Γαλλία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παπούτσια. 
 

 

 

 

     

          20. Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Akjax, μοντέλο 
Torent, με χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικού κατασκευής 
του καροτσιού. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
μικρής ετικέτας που αποσπάται εύκολα από το 
καροτσάκι. 

 

 

 

     
    

 

    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. 
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 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. 

 

 


