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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           03 Ιουλίου 2015 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 26 (29/06/2015 – 05/07/2015) 

 

     

 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 29/06/2015 (GRAS-RAPEX – Report 26) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 44 
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 44 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με ένα (1) από αυτά να έχει 

     γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

 

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 16 και 17, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τα δεκαεπτά (17) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 5), 
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 μπικίνι, μάρκας YES! DO KID'S, 
μοντέλο XS 9027, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος  του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα FRIENDS 
ACCESSORIES & GIFTS και έχει αποσυρθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          2. Παιχνίδι όπλο που ρίχνει μικρά σφαιρίδια με 
φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας Smart, μοντέλο 
K33B, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που πιθανόν να εκπέμπει η 
φωτεινή πηγή λέιζερ. 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω του 
ότι η κινητική ενέργεια που μπορούν να 
αναπτύξουν τα σφαιρίδια κατά την εκτόξευσή 
τους, πιθανόν να ξεπερνά το επιτρεπόμενο 
όριο. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Have A 
Look και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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          3. Παιδικό κοριτσίστικο σετ, μάρκας EBITA 
(Evita), μοντέλο 158138, με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερα άκρα, 
που συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από 
το σβέρκο των παιδιών. 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία  
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα ZAKY FOR 
KIDS και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

          4. Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES! DO KID'S, 
μοντέλο KL117, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος  του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα FRIENDS 
ACCESSORIES & GIFTS και έχει αποσυρθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 

 

 

 

     

          5. Παιδικό κοριτσίστικο σετ, μάρκας NEW 
COLLEGE, μοντέλο 25-4058, με γραμμοκώδικα 
5200001622224 και με χώρα κατασκευής την 
Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερα άκρα, 
που συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από 
το σβέρκο των παιδιών. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα ZAKY FOR 
KIDS και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

          6. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας HJT, 
μοντέλο HJTNO 1238, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη.  
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          7. Μάρσιπο, μάρκας Infantino, μοντέλο no. PA-
25988 (HK)/Art.no. 133420, με γραμμοκώδικα 
773554001259 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών στο 
μάρσιπο. 
 

 

 

 

     

          8. Παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας SAPIN MALIN, 
μοντέλο 56305, κωδικό SM404, με 
γραμμοκώδικα 8416040563054 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          9. Στρώμα για παιδικό καροτσάκι, μάρκας 
Carena, μοντέλο 37183789, με γραμμοκώδικα  
7321591837893 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών στο 
καροτσάκι. 
 

 

 

 

     

          10. Παιχνίδι-χειροπέδες, μάρκας Eddy Toys, 
μοντέλο No: 52586, κωδικό 2017950, με 
γραμμοκώδικα 8711252525860 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης νικελίου στο παιχνίδι. 

 

 

 

     

          11. Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας Kiddu, 
μοντέλα CAR/KID/840168, CAR/KID/840915 
και CAR/KID/840922, με γραμμοκώδικες 
5060295840168, 5060295840915 και 
5060295840922 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικού μηχανισμού ασφαλίσεως της 
ζώνης. 
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          12. Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 9675413113565 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
σφυρίχτρας λόγω του μικρού της μεγέθους. 
 

 

 

 

     

          13. Διακοσμητικές πέτρες που προσομοιάζουν με 
γλυκά, μάρκας River Rocks, μοντέλο ID10186, 
με γραμμοκώδικα 5999057747196 και 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. 
 

 

 

 

     

          14. Μουσικό παιχνίδι σε μορφή τρένου που 
παράγει σαπουνόφουσκες, μάρκας FX TOYS, 
μοντέλο Ref.: 48297, με γραμμοκώδικα  
3660495482971 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          15. Πλαστικό πιστόλι που εκτοξεύει κομφετί, 
μάρκας Eddy Toys, μοντέλο 52301, κωδικό  
2022267, με γραμμοκώδικα 8711252523019 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          16. Πλαστική παιδική καρέκλα, μάρκας Polytime, 
μοντέλο Ε-301, με γραμμοκώδικα 
8697633820925 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από την 
παρουσία αιχμηρών ακμών στην καρέκλα. 
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          17. Φορητή συσκευή ψεκασμού νερού, μάρκας 
Baladéo, μοντέλο TRA023 / 05 805190012, με 
γραμμοκώδικα 3661190004765 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα  
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης αντοχής της συσκευής. 

 

  

 

     
    

 

 

    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 

 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. 

 

 


