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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

 ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11                                 11 Δεκεμβρίου 2015  

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

     

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

 
 Δελτίο 49 (07/12/2015 – 13/12/2015) 

 

     

 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 07/12/2015 (GRAS-RAPEX – Report 49) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 67 
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 67 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Τριάντα επτά (37) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Έντεκα (11) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 36 και 37, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
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 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

          1. Διακοσμητικές απομιμήσεις μήλου, μάρκας 
Geroma, μοντέλο 73462, με γραμμοκώδικα  
4006339657676 και με χώρα κατασκευής τη 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα  από παιδιά και ως εκ 
τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

 

 

 

     

          2. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Stuf, μοντέλο 
S1000/ no: 121608, με γραμμοκώδικα 
4050682010541 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του σκούτερ. 
 

 

 

 

     

          3. Παιχνίδι που περιλαμβάνει μουσικά όργανα, 
μάρκας COLOR BABY, μοντέλο 43273 / 
5426/65160, κωδικό 1502823, με 
γραμμοκώδικα  8412842432734 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          4. Καρέκλα κήπου, μάρκας ALEA ESPRIT DÉCO, 
με χώρα κατασκευής το Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη και παγίδευσης των δακτύλων 
λόγω ελαττωματικής κατασκευής της 
καρέκλας. 
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          5. Παιχνίδι που περιλαμβάνει κουζινικά σκεύη, 
μάρκας R&T (RAMA TRITTON), μοντέλο 90727, 
με γραμμοκώδικα 8436019690727 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          6. Πιπίλα, μάρκας DISNEY BABY, μοντέλο 
MICKEY, ref. 95531 (0-6m), με γραμμοκώδικα 
8412497955312 και με χώρα κατασκευής την 
Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
της πιπίλας, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα 
και να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα 
οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από 
μικρά παιδιά. 
 

 

 

 

     

          7. Παιδικό φούτερ, μάρκας GP CRÉATION, 
μοντέλο PJ017, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          8. Παιδικά κοριτσίστικα παντελόνια, μάρκας 
S&D, μοντέλα CH-2581,  CH-2585 και  CH-2580, 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

   

 

     

          9. Βρεφικά παπούτσια, μάρκας Hello Kitty 
Sanrio, μοντέλο ART. 16707033, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια. 
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          10. Παιδικά παπούτσια, μάρκας Dian, μοντέλο 3-
B205, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια. 
 

 

 

 

     

          11. Παιδικά σαντάλια, μάρκας LIN IX, με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα σαντάλια. 
 

 

 

 

     

          12. Βρεφικά παπούτσια, μάρκας OLLIKE, μοντέλο 
B3529, με γραμμοκώδικα 6938347535296 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια. 
 

 

 

 

     

          13. Παιχνίδι που σπρώχνει το παιδί σε μορφή 
αστυνομικού με μοτοσικλέτα, μάρκας Happy 
Star, μοντέλο MPA65170, με γραμμοκώδικα 
5900368651706 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          14. Παιδικά φούτερ, μάρκας H&S, μοντέλα M-
7601B και  M-7201C, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 
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          15. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας KE YI 
QI, μοντέλο 8119, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          16. Παιδικά σακάκια, μάρκας Unique, μοντέλα No. 
28248,  No. 28362 και  No. 28081, με 
γραμμοκώδικες 5205846265230,  
5205846214436 και 520584620524 αντίστοιχα 
και με χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 
 

 

  

 

 

     

          17. Παιδικό σακάκι, μάρκας FASHION, μοντέλο 
523LJL, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών τα οποία  κρέμονται 
πέραν του κατώτερου σημείου του ενδύματος 
το οποίο βρίσκεται πιο κάτω από το καβάλο. 
 

 

 

 

     

          18. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας 
Emma, μοντέλο 7575, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          19. Παιδικό φούτερ, μάρκας NAPOLEONE, 
μοντέλο X-926, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 
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          20. Παιδικό παντελόνι, μάρκας Epister, μοντέλο 
56097, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 

 

 

 

     

          21. Παιδικό παντελόνι, μάρκας FD, μοντέλο 5102, 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 

 

 

 

     

          22. Παιδικό παντελόνι, μάρκας URUS, μοντέλο Y-
04, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 

 

 

 

     

          23. Παιδικά σακάκια με σακίδιο σε μορφή 
αρκούδας, μάρκας IMAGE KIDS, μοντέλο RCF 
6525, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το σακίδιο. 
 

 

 

 

     

          24. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας LOFTY, με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας του σκούτερ. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το σκούτερ. 
 

 

 

 

     

          25. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Zinc, μοντέλο 
GPZ18335/ HYP2136, με γραμμοκώδικα 
8001444183351 και με χώρα κατασκευής το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του σκούτερ. 
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          26. Παιχνίδι σε μορφή ζελέ, μάρκας Free & Easy, 
μοντέλο 416818, με γραμμοκώδικα  
8718158115836 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο πράσινο ζελέ. 
 

 

 

 

     

          27. Φορητό πτυσσόμενο τραπέζι με σκαμπό, 
μάρκας AKTIVE SPORT, μοντέλο ref. 75703, με 
γραμμοκώδικα 8412842757035 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα. 
 

 

 

 

     

          28. Παιδικά μαγιό, μάρκας F100, μοντέλα DG8799 
και  DG8789, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

  

 

     

          29. Παιδικό μαγιό, μάρκας KDILON, μοντέλο 
10503, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

         30. Παιδικό φανέλα, μάρκας Feng Da, μοντέλο FK-
02, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 

 

 

 

     

         31. Παιδικό φόρεμα, μάρκας SUNSEA, μοντέλο 
706, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
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         32. Παιδικό μαγιό, μάρκας PHINIKISS, μοντέλο 
D9017, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

         33. Βρεφική κούνια, μάρκας Nenny baby, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής και 
μη συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
 

 

 

 

     

         34. Βρεφική κούνια, μάρκας Pasha baby, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής και 
μη συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
 

 

 

 

     

         35. Παιδικό σακάκι, μάρκας KAY SYAY, μοντέλο 
Fiolla H-78LJL, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στο κατώτερα άκρο 
του ενδύματος. 

 

 

 

     

         36. Παιχνίδι πάζλ, μάρκας Educa, μοντέλο 14575, 
κωδικό 47536, με γραμμοκώδικα  
8412668145757 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από την 
παρουσία αιχμηρών ακμών στο πάζλ. 
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         37. Παιχνίδι σε μορφή εκσκαφέα, μάρκας HG, 
μοντέλο 1107, με γραμμοκώδικα 
5996055433236 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο 
διάκενο που δημιουργείτε στα κινούμενα μέρη 
του παιχνιδιού. 

 

 

 

     
    

    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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