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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           13 Μαρτίου 2015 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 10 (09/03/2015 – 15/03/2015) 

 

     

 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 09/03/2015 (GRAS-RAPEX – Report 10) 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:  

     Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Εννέα (9) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

 

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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 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

          1. Μπαλίτσες που διογκώνονται όταν έρθουν σε 
επαφή με υγρά σε απομιμήσεις γλυκών, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 242689, με 
γραμμοκώδικα 8436042242689 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού και τραυματισμού από 
πιθανή κατάποση των μπαλίτσων που 
διογκώνονται περισσότερο από το μέγιστο 
όριο που προβλέπεται όταν έρθουν σε επαφή 
με υγρά. 

 

 

 

     

          2. Διακοσμητικά κεριά που προσομοιάζουν με 
γλυκά, μάρκας Hygge, μοντέλα 152 και 171, με 
γραμμοκώδικες  6999032160100 και  
6999032160094 αντίστοιχα και 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. 

 

 

 

     

          3. Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο Ref.: 204039, με 
γραμμοκώδικα 3385532040395 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το αρκουδάκι. 

 

 

 

     

          4. Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας 
MAE, μοντέλο 1351, με γραμμοκώδικα  
8413379013519 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
αρκουδάκι. 
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          5. Μεταλλικό παιχνίδι συναρμολόγησης, μάρκας 
Besttoy, μοντέλο Nr.: B 55036, με 
γραμμοκώδικα 4016096123161 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης νικελίου στο παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          6. Μαλακό παραγεμισμένο κουνελάκι, μάρκας 
EASETIME TOYS, μοντέλο Y4321-C2, με 
γραμμοκώδικα 5635235555275 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
αρκουδάκι. 
 

 

 

 

     

          7. Παιχνίδι ρομπότ, μάρκας IMAGIN, μοντέλο 
Ref.: 9051, κωδικό CO1308, με γραμμοκώδικα 
3700156690519 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          8. Παιδικό καροτσάκι, μάρκας QQBEAR, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του καροτσιού. 

 

 

 

     

          9. Ξύλινη κούνια, μάρκας Fantázia, με 
γραμμοκώδικα 5997885503007 και με χώρα 
κατασκευής την Ουγγαρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της κούνιας. 
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          10. Αφρόλουτρο που προσομοιάζει με καρότα, 
μάρκας Lush, με χώρα κατασκευής την 
Κροατία. 
 
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. 

 

 

 

     

          11. Τιμόνι ποδηλάτου, μάρκας Specialized, 
μοντέλα Carbon Aerobars 2102-2010 και Alloy 
Aerobars 2102-2005, με χώρα κατασκευής την 
Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής της βίδας 
του τιμονιού. 

 

 

 

     

          12. Παιχνίδια σε φιγούρες ζώων με ανεμιστήρα 
και φωτάκι, μάρκας SSYS, μοντέλο No:2845 
(6X240X30) Ventilátor, με γραμμοκώδικα 
0042000028455 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
Χημικός κίνδυνος ή πνιγμού 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. 

 

  

 

     

          13. Παιχνίδι σε συσκευασία που περιλαμβάνει 
χρωματιστά πλαστικά ζωάκια, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο REF 42076, με γραμμοκώδικα 
4895005420764 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, 
με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και να 
απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά 
παιδιά. 
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          14. Ξύλινα διακοσμητικά κηροπήγια, μάρκας 
Søstrene Grene, με γραμμοκώδικες 
5711812067444/468/482 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς από πιθανή 
υπερθέρμανση του κηροπηγίου. 
 

 

  

 

     

          15. Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο RCC426B, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 
ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 
 

 

 

 

     

          16. Διακοσμητική απομίμηση τσαμπιού 
σταφυλιού, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
WNT183196, με γραμμοκώδικα 
5998926183196 και 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. Σετ μπογιές προσώπου για παιδιά, μάρκας 
SNAZAROO, μοντέλο Y250904, με 
γραμμοκώδικα 766416101037 και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης αλουμινίου στο πορτοκαλί 
χρώμα μπογιάς. 
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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 

 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. 

 

 


