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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           24  Ιανουαρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 3 (20/01/2014 – 26/01/2014) 

 

     

 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 20/01/2014 (GRAS-RAPEX – Report 3) 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:  

     Είκοσι-τρία (23) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με τρία (3) από αυτά να έχουν γνωστοποιηθεί 
στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τέσσερα (4) 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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Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 21 μέχρι 23, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.    
Σημειώνεται ότι τέσσερα (4) από τα είκοσι τρία (23) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 
4), 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. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινή πηγή λέιζερ, 
μάρκας LLS, μοντέλο MX-01, με  χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

           2. Παιδικό φούτερ, μάρκας OVS (Oviesse), 
μοντέλο 4192482, με γραμμοκώδικα 
8057431386434 και με χώρα κατασκευής το 
Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

           3. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Quenny by Miss 
Gang, μοντέλο B3-740, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο κατώτερο σημείο 
του ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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           4. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Joyce, μοντέλο 
3654, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο κατώτερο σημείο 
του ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     
           5. Παιχνίδι μουσικό χαλί, μάρκας Bi Le Jia Toys, 

μοντέλο YY573, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία έχει περίμετρο ανοίγματος 
μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου.  

 

 

 

     
           6. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας CREACIONES 

LLOPIS, μοντέλο 30000, με γραμμοκώδικα 
8422802300003 και με χώρα κατασκευής την 
Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του κουστουμιού. 

 

 

 

     
           7. Μαλακά παιχνίδια με βεντούζα σε φιγούρες 

ζώων, μάρκας Playgo, μοντέλο 2281-19, No. 
1270/ No:2400, με γραμμοκώδικα 
3459223238016 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 

 

 

 

     
           8. Παιχνίδι μαξιλαράκι σε μορφή σκύλου, μάρκας 

AROMA HOME, μοντέλο WESTIE, με 
γραμμοκώδικα 5060014154699 και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
σπόρων που βρίσκονται στο εσωτερικό του 
παιχνιδιού, λόγω εύκολης πρόσβασης του 
παιδιού σε αυτούς.  
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           9. Παιδικά φούτερ, μάρκας Moga Kid's, μοντέλα 
TD-025 και LD-057, με γραμμοκώδικες  
5999552125220 και 5999552125220 
αντίστοιχα και με χώρα  κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 

 

  

 

     
           10. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Colourking, 

μοντέλα Tribal Black Tattoo Ink, Crimson Red 
Tattoo Ink και  Lavender Tattoo Ink, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 

 

 

 

     
           11. Παιδικό αθλητικό παντελόνι, μάρκας Z&Y, 

μοντέλο L-430, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 

 

     
           12. Παιχνίδι σε φωτογραφική μηχανή που βγάζει 

ήχους, μάρκας WANDISI, μοντέλο No 
S612/6823, με γραμμοκώδικα 4750848104762 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     
           13. Πετσέτα σε μορφή γλυκίσματος με 

διακοσμητική φράουλα, μάρκας Super, 
μοντέλο 56041, με γραμμοκώδικα 
6940471560419 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. 
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           14.  Πετσέτα σε μορφή γλυκίσματος με 
διακοσμητικό κερασάκι, μάρκας ITEM 
INTERNATIONAL, μοντέλο. DC-75487, με 
γραμμοκώδικα  8424222754879 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. 

 

 

 

     
           15. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας TINGBA, μοντέλο 

TULT 64791, με γραμμοκώδικα  
6938073847915 και με χώρα κατασκευής  την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 

 

 

 

     
           16. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας  RI SHENG, 

μοντέλο A6070, με  χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 

 

 

 

     
           17. Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας 

Free & Easy, μοντέλο 491501620, με 
γραμμοκώδικα 8711295895753 και με χώρα 
κατασκευής την  Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 

 

 

 

     
           18. Φωτεινή πηγή λέιζερ που χρησιμοποιείται για 

την ρύθμιση του στόχαστρου του όπλου, 
μάρκας SIGHT MARK, μοντέλο SM39007, 
SM39021, M39003,  SM39005, SM39011, 
SM39029, SM39033, SM39001, SM39004, 
SM39030, SM39006, SM39008 και SM39009, 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
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           19. Ξύλινο εκπαιδευτικό μαγνητικό παιχνίδι, 
μάρκας Magnetspiele, μοντέλο N° 5054, με 
γραμμοκώδικα  4035887050547 και με χώρα 
κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
           20. Μεταλλική καρέκλα, πολυθρόνα και 

ξαπλώστρα, μάρκας ALBIR, μοντέλα 1305019-
02, 1305019-03 και 1305019-04, με χώρα 
κατασκευής το Μαρόκο. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω αστάθειας των καρέκλων και 
από την παρουσία αιχμηρών ακμών στην 
ξαπλώστρα. 

 

  

 

 

     
           21. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

αγελάδας, μάρκας Cocktail Scandinave, 
μοντέλο BO282-065, με γραμμοκώδικα 
3661745044864 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία έχει περίμετρο ανοίγματος 
μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

 

 

     
           22. Παιδική κούνια που κρεμάζεται με άγκιστρα, 

μάρκας Euro Play ApS, μοντέλο 801010, με 
γραμμοκώδικα  5704035810102 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της κούνιας. 
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           23. Παιχνίδι αλυσίδα που στερεώνεται σε παιδικά 
καροτσάκια, μάρκας Smallstuff, μοντέλο with 
3 red elephants, fab 3, με γραμμοκώδικα 
25310000000812 και με χώρα κατασκευής την 
Δανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω εύκολης πρόσβασης 
του παιδιού στο υλικό που φέρει στο 
εσωτερικό του το παιχνίδι και  κατάποσης των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
ελεφαντάκι. 

 

 

 

     
   

    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 22867388, 22867309, 22867130 και 22867377  

 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. 

 

 


