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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     
 

 

ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11                                                                                                             15 Ιανουαρίου 2016 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της Ε.Ε. 

για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 2 (11/01/2016 – 17/01/2016) 

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 11/01/2016 (GRAS-RAPEX – Report 2) 
έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 28 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 
της Υ.Α.&Π.Κ. στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 28 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

Δώδεκα (12) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.  

       Δώδεκα (12) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

       Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

Ένα (1) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 12, έχει αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου. 
 
 

  
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

   
1 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας NICKY 

TOY, μοντέλο nr 22529, με γραμμοκώδικα 
8717273225291/ 15/22529NS02 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βεντούζων που αποσπώνται εύκολα 
από τα βέλη.  

   
2 Παιχνίδι μπαλτάς, μάρκας PARTYPRO, 

μοντέλο 882059, με κωδικό 882-06 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης χαλκού στην χρυσή 
μπογιά του παιχνιδιού.  

   
3 Υγρό για συσκευή παραγωγής τεχνητής 

ομίχλης, μάρκας ARPPoRO, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 
παρουσία αερόβιων μικροοργανισμών στο 
υγρό.  

   
4 Υγρό για συσκευή παραγωγής τεχνητής 

ομίχλης, άγνωστης μάρκας, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα.  
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 
παρουσία αερόβιων μικροοργανισμών στο 
υγρό.  

   
5 Παιχνίδι καροτσάκι με κούκλα και 

κουδουνίστρα, μάρκας Fnanga Toys, 
μοντέλο P8857-1, με γραμμοκώδικα 
8499660223881 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού και τραυματισμού λόγω 
μειωμένης αντοχής της κουδουνίστρας, με 
αποτέλεσμα να απελευθερώνει μικρές 
μπάλες οι οποίες δύναται να καταποθούν 
εύκολα από μικρά παιδιά και πιθανής 
κατάρρευσης του καροτσιού. 
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6 Μουσικό παιχνίδι σε μορφή τηλεφώνου, 

μάρκας Intellect Toy, μοντέλο 
593/00768442, με γραμμοκώδικα 
8421692005937 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 
 

 

   
7 Συσκευή για εφέ, μάρκας IBIZA LIGHT, 

μοντέλο LAS-S130RG-MULTI, με 
γραμμοκώδικα 5420047114365 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 
φωτεινή πηγή λέιζερ. 
 

 

   
8 Καρέκλα γραφείου, μάρκας Vincolo, 

μοντέλο AXEL "D00202M", με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω αστάθειας και 
μειωμένης αντοχής της καρέκλας. 

 
   

9 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, 
μάρκας Pelliche, μοντέλο Ref 66228, με 
γραμμοκώδικα  8425425662282 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 
 

 

   
10 Παιδικές βελούδινες τσάντες σε μορφή 

καμήλας, μάρκας HIRALAL, μοντέλα 2747 
και 2748, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
του φερμουάρ που αποσπάται εύκολα από 
το πίσω μέρος της τσάντας. 
 

  

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy


 

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή 
 

διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία  |  ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος 

τηλ. +357 22 867153  | φαξ +357 22 375120  |  e-mail: ccps@mcit.gov.cy  |  website: www.mcit.gov.cy/ccps 

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

   
11 Παιχνίδι σφυρίχτρα σε σχήμα φιδιού, 

μάρκας Peñastigi, μοντέλο Ref 869, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
της σφυρίχτρας που αποσπάται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

  

   
12 Ιπτάμενα φαναράκια, μάρκας Caffarata, 

μοντέλο Christmas Halloween, με 
γραμμοκώδικα 8717703393903 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετούν ανεξέλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφθεί ο χώρος 
προσγείωσης τους. 

 

   
 
 
 

  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 με δέσμευση και απόσυρση 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  την Υπηρεσία. 
 
 

  Επικοινωνία 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές 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 
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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. 
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