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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     
 

 

ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11                                                                                                                   24 Ιουνίου 2016 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της Ε.Ε. 

για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 25 (20/06/2016 – 26/06/2016) 

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 20/06/2016 (GRAS-RAPEX – Report 25) 
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:  

Δέκα (10) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

Πέντε (5) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

 

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 10, 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 φυσαρμόνικα, μάρκας ItsImagical, 

μοντέλο 71211 / REF#SAWT092-6, με 
γραμμοκώδικα 8428918712112 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 
 

 

   
2 Μαγνητικό παιχνίδι σε πάζλ, μάρκας 

POESSA, μοντέλο 350572, κωδικό  No 
120527, με γραμμοκώδικα  8430173205728 
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. 
 

 

   
3 Σετ αμφίεσης πειρατή, μάρκας Yuan Yuan, 

μοντέλο Nº SR-180, με γραμμοκώδικα 
8856243211282 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 

 
   

4 Παιδικά παπούτσια, μάρκας GIRAFFE, 
μοντέλο 18R-16036, με γραμμοκώδικα  
6402999100/31611160361624 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια. 
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5 Κεριά που προσομοιάζουν με φρούτα, 
μάρκας New Wish studio, μοντέλα № 
МН74, № МН75, № МН76, № МН77, № 
МН78, № МН79, № МН91 και № МН92 με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα κυρίως από 
παιδιά και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο 
στόμα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν. 

 

   
6 Φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας SQ, με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 
φωτεινή πηγή λέιζερ.  

   
7 Παιχνίδι, μάρκας FENG SHENG/Colorbaby, 

μοντέλο 29580, με γραμμοκώδικα 
8412842295803 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα 
και να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα 
οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από 
μικρά παιδιά. 

 

   
8 Κουστούμια αμφίεσης, μάρκας SMART 

PARTY, μοντέλα HSG9213 και PZ9162-1, με 
γραμμοκώδικες 8578208002802 και  
8578092513415 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού ή στραγγαλισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν 
στην περιοχή του λαιμού του ενδύματος. 

  

   
9 Σετ προσαρμογέων γενικής χρήσης, μάρκας 

MENTAVILL, μοντέλο 332003 (ADD-05B), με 
γραμμοκώδικα 5998282180778 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 
επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 
μέρη. 
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10 Ξύλινο πάρκο, μάρκας Baby Vivo, μοντέλο 
SL 130B, κωδικό 34534523, με 
γραμμοκώδικα 4260196240253 και με 
χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στα 
κινούμενα μέρη του πάρκου. 

 

 
   

 
 

  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 
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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