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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           25 Ιουλίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 29 (21/07/2014 – 27/07/2014) 

 

     

 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 21/07/2014 (GRAS-RAPEX – Report 29) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 34 
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 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Δεκαοκτώ (18) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 

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 18, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  
Σημειώνεται ότι ένα (1) από τα δεκαοκτώ (18) προϊόντα (με αύξων αριθμό 1), έχει εντοπιστεί 
αρχικά από την Υ.Α.& Π.Κ. στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί 
στις άλλες χώρες μέλη) και έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex. 

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

           1. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Bouny Baby, 
μοντέλο BA-6846, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του 
στήθους του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
λειτουργικά κορδόνια σε αυτήν την περιοχή 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 7,5 εκατοστά.   
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα New 
Wave και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     
           2. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Intenze, 

μοντέλα Bulls Blood,  Moss και Black Cherry, με 
κωδικούς RD59064B74BK99GL/ SS174, 
W102Y68/ SS156 και W97Y66058/ SS142 και 
με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 

 

 

 

     
           3. Παιδικό μπικίνι, μάρκας POWER FLOWER, 

μοντέλο SHAPE: F532, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να αναδύονται 
κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά ή 
διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. Επίσης τα 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
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           4. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Shandian, μοντέλο 
6113, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και   τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. Επίσης, 
απαγορεύεται να αναδύονται κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά από 
το πίσω μέρος του ενδύματος ή να δένουν 
στην πλάτη.      

 

 

 

     
           5. Παιδικό μαγιό, μάρκας Trendy boy, μοντέλο 

F318, 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. 

 

 

 

     
           6. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Marions, 

μοντέλο  MEL-3202-U, με γραμμοκώδικα  
8970000011431 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία  
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι  
διακοσμητικά κορδόνια στην περιοχή του 
λαιμού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 7,5 
εκατοστά.   

 

 

 

     
           7. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Miss Olix, 

μοντέλο  1412, με γραμμοκώδικα 
3607038014121 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
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μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 

     
           8. Παιδικό ολόσωμο, μάρκας Marions, μοντέλο  

MΤL-2707, με γραμμοκώδικα 8970000009049 
και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου. Σημειώνεται ότι στα ενδύματα που 
προορίζονται για παιδιά πάνω των 7 ετών και 
μέχρι 14 ετών, απαγορεύονται οι τιράντες 
ώμου με μήκος ελεύθερου άκρου 
μεγαλύτερου των 140 mm από το σημείο 
δεσίματος ή που να σχηματίζουν θηλιά με 
περιφέρεια μεγαλύτερη των 75 mm από το 
σημείο δεσίματος. 

 

 

 

     
           9. Παιδικά φούτερ, μάρκας H.Plenty, μοντέλο ZF 

8798 H88-0010, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
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. 

 

 

 

     
          10. Μάσκα αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

9801, με γραμμοκώδικα 5999527940614 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.  

 

 

 

     
          11. Σκάλα, μάρκας Cakmak, μοντέλο BM-03, 3+1 

steps, με γραμμοκώδικα 8697880110251 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού των χρηστών λόγω 
του ότι δεν παρέχονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες που θα τους επιστρέψουν να 
αξιολογήσουν τους εγγενείς κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, κατά τη διάρκεια της 
συνήθους ή εύλογα προβλεπτής χρήσης του.  
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          12. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Yu Mei, μοντέλο 2450, 

με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και  τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. Επίσης, 
απαγορεύεται να αναδύονται κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά από 
το πίσω μέρος του ενδύματος ή να δένουν 
στην πλάτη.      

 

 

 

     
          13. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Şeker Kiz, 

μοντέλο 312, με κωδικό 2699673 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 

 

 

 

     

          14. Παιδικό πάρκο, μάρκας Berber, μοντέλο PR-
218, με γραμμοκώδικα  5907603462189 και με 
χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και πνιγμού του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του 
πάρκου. 

 

 

 

     

          15. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Ref 4416, με γραμμοκώδικα 
8435114944162 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
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          16. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πιστόλι, 
χειροπέδες, γυαλιά και βέλη, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 4423, με γραμμοκώδικα 
8435114944230 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 

 

 

 

     

          17. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πιστόλια και βέλη, 
μάρκας Fantastiko, μοντέλο  32146 - 218 A, με 
γραμμοκώδικα 8424345321460 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη και τραυματισμού κυρίως στα μάτια σε 
περίπτωση χρήσης του βέλους χωρίς την 
βεντούζα. 
 

 

 

 

     

          18. Παιδικά σετ επίπλων που αποτελείται από δύο 
πτυσσόμενες καρέκλες, τραπέζι και ομπρέλα, 
μάρκας Happy green, μοντέλο 50FC081, με 
γραμμοκώδικα  8591022304433 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών καθώς η 
σταθερότητα των καρέκλων και της ομπρέλας 
είναι ανεπαρκής με πιθανότητα πτώσης. 
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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. 

 

 


