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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           22  Αυγούστου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 33 (18/08/2014 – 24/08/2014) 

 

     

 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 18/08/2014 (GRAS-RAPEX – Report 33) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 52 
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 52 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Δέκα-επτά (17) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Είκοσι-τρία  (23) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, που έχει γνωστοποιηθεί στο 
σύστημα από την Κύπρο. 

     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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Σημειώνεται ότι τρία (3) από τα δέκα-επτά (17) 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 παντελόνι, μάρκας Urchin, μοντέλο 
FH85077, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στο κατώτερο σημείο 
του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
που βρίσκονται στο κατώτερο σημείο του 
ενδύματος δεν πρέπει να  κρέμονται πέραν 
του καβάλου. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα SMART 
DISCOUNT SHOP και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

 

 

     

           2. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Super Brother, 
μοντέλο LN-6548, με γραμμοκώδικα 
6922620485 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα SMART 
DISCOUNT SHOP και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
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           3. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Holly Work 
Collection, μοντέλο XW-9763, με 
γραμμοκώδικα 6922620285 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα SMART 
DISCOUNT SHOP και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

 

 

     
           4. Σετ καθαριστικού για οθόνες, μάρκας 3M, 

μοντέλο CL 680 FT-5100-9260-2, με χώρα 
κατασκευής την Ταϊβάν.  
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
βακτηριδίων στο καθαριστικό. 

 

 

 

     
           5. Χαλάκι για παιχνίδι σε μορφή παζλ, μάρκας 

PAMAX, μοντέλο Art 061-2, Lotto Luglio 2012, 
με γραμμοκώδικα 6033765687300 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το χαλάκι. 
 

 

 

 

     
           6. Συνδυασμός μπρελόκ με μαλακό 

παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή προβάτου, 
μάρκας Richard Lang & Son, μοντέλο 3878, με 
χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
κεφαλιού που αποσπάται εύκολα από το 
παιχνίδι. 
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           7. Καφετιέρα Espresso, μάρκας TIGER, μοντέλο 
1602352, με γραμμοκώδικα 200016023523 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων από 
πιθανή δυσλειτουργία της βαλβίδας 
ασφαλείας της καφετιέρας. 

 

            

 

     
           8. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι μάρκας 

LANDL, μοντέλο LP1062 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος που δεν είναι ραμμένα σε ένα 
σημείο του. 
 

 

 

 

     
           9. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι μάρκας Cactus 

Clone, μοντέλο DISM-GCW42234, με 
γραμμοκώδικα 5999079910011 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος που δεν είναι ραμμένα σε ένα 
σημείο του. 
 

 

 

 

     
           10. Παιδικό παντελόνι μάρκας Play Back, μοντέλο 

T-829, με γραμμοκώδικα 6011037108298 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος που δεν είναι ραμμένα σε ένα 
σημείο του. 
 

 

 

 

     
           11. Ξύλινο παιχνίδι παζλ σε μορφή λιονταριού, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλα 6601, 130051 με 
γραμμοκώδικα 8580091300514 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
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           12. Παιδικό μπικίνι μάρκας Power Flower, 

μοντέλο F530 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στο μπικίνι, που 
δένουν στο πίσω μέρος του. Σημειώνεται ότι 
τα κορδόνια τα οποία δένουν στο πίσω μέρος 
των ενδυμάτων  απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     
           13. Παιδικό μπικίνι, μάρκας TianHe, μοντέλο 9007 

και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών που δένουν στην 
περιοχή του λαιμού του παιδιού. Σημειώνεται 
ότι τα λειτουργικά κορδόνια με  ελεύθερες 
άκρες, που συγκρατούν το ένδυμα και 
περνούν από το σβέρκο/λαιμό των παιδιών 
απαγορεύονται. 
 
 

 

 

 

     
           14. Παιδικά φούτερ, μάρκας ABOUND, μοντέλα 

ND-01, ND-02 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής.  
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας των ενδυμάτων. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή 
της κουκούλας για ενδύματα που 
προορίζονται για παιδιά κάτω το 7 ετών 
απαγορεύεται.   
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           15. Παιδικό σακάκι, μάρκας JUMP & FISH, μοντέλο 
JF-H205  και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με μεταλλικά 
προσαρτήματα,  στην περιοχή της κουκούλας 
του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη περιοχή 
της κουκούλας καθώς και η παρουσία 
προσαρτημάτων στα κορδόνια, 
απαγορεύονται.   
 

 

 

 

     
           16. Κοριτσίστικο σακάκι, μάρκας A Classic Fashion, 

μοντέλο W-073 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής.  
 

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
πλαστικών προσαρτημάτων στα ελαστικά 
κορδόνια περίσφιξης του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η χρήση 
τέτοιων προσαρτημάτων στα κορδόνια με 
ελεύθερες άκρες των ενδυμάτων. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     
           17. Συρόμενο παιχνίδι με τροχό, άγνωστης 

μάρκας, μοντέλα 189/62140251, με 
γραμμοκώδικα 4752067063615 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των  
μικρών μπάλων που αποσπώνται εύκολα από 
το παιχνίδι. 
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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. 

 

 


