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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           29 Δεκεμβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 51 (22/12/2014 – 28/12/2014) 

 

     

 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 22/12/2014 (GRAS-RAPEX – Report 51) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 89 
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 89 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Σαράντα τέσσερα (44) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Είκοσι οκτώ (28) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Δέκα (10) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. 
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 44, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου. 

 



 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ Σελίδα 2 από 12 

 

Σημειώνεται ότι ένα (1) από τα σαράντα τέσσερα (44) προϊόντα (με αύξων αριθμό 44), 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. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Berki, μοντέλο 
120 x 180 cm, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          2. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Alecto, 
μοντέλο SB-10 (XU-110), με γραμμοκώδικα 
8712412185450 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          3. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Fireblitz, με 
γραμμοκώδικα 5055278500108 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          4. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Fito, μοντέλο 
Topspec Euro KB-100, με γραμμοκώδικα 
8713686001989 και με χώρα κατασκευής το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          5. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Gloria, 
μοντέλο G100 / 2515.2682, με γραμμοκώδικα  
4006325607135 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
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          6. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Saval, μοντέλο 
2111417, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          7. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Elro, μοντέλο 
BBD110, με γραμμοκώδικα 7811658482996 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          8. Κουβέρτα πυρόσβεσης, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Nr.: 10124, με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία.  
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          9. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Brennenstuhl, 
μοντέλο BLD-01/Nr.: 1291200, με 
γραμμοκώδικα 4007123210183 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          10. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Bavaria, 
μοντέλο BABD11, με γραμμοκώδικα  
8711658377902 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          11. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Smeba, με 
χώρα κατασκευής την Ιρλανδία. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
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          12. Ποδήλατο, μάρκας SUPERIOR, μοντέλο XC706 
26'' XS/1432119J , με γραμμοκώδικα 
8592842007184 και με χώρα κατασκευής την 
Τσεχία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μειωμένης 
μηχανικής αντοχής του τιμονιού του 
ποδηλάτου. 
 

 

 

 

     

          13. Παιδικό φόρεμα, μάρκας GEISHA, μοντέλο 
No.: GT5036K, με γραμμοκώδικα 
8718283144039 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
λειτουργικά κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, 
που συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από 
το σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     

          14. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι  σε μορφή 
πάπιας που παράγει ήχους, μάρκας Lovejoy 
toys, μοντέλο B1-0982, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

 

 

     

          15. Παιχνίδι κολιέ, μάρκας Dushi, μοντέλο 02612, 
με γραμμοκώδικα  8717681026121 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το κολιέ. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
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          16. Παιχνίδι σε σχήμα αυγού, που μέσα περιέχει  
φιγούρες δεινοσαύρων που διογκώνονται 
όταν έρθουν σε επαφή με υγρά, μάρκας 
JOHNTOY, μοντέλο 12-177/24168, με 
γραμμοκώδικα 8711866241682 και με χώρα 
κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποκόπτονται από τις 
φιγούρες και που διογκώνονται περισσότερο 
από το μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν 
έρθουν σε επαφή με υγρά. 

 

 

 

     

          17. Συρόμενο παιχνίδι, μάρκας BRIMAREX, 
μοντέλο nr YG305C/YG308/307, με 
γραμμοκώδικα 5907791529800 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μπαλίτσων που υπάρχουν στο παιχνίδι. 

 

 

 

     

          18. Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας MAXIS, με 
γραμμοκώδικα 8699754859204 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 

 

 

 

     

          19. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας CANTARANA, 
μοντέλα HX-040,  HX-038 και  HX-042, 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. 

 

 

 

     

          20. Παιδικό κοριτσίστικο σακάκι, μάρκας HONG, 
μοντέλο A871, 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 την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
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         21. Παιδικό παντελόνι, μάρκας AQUAMARINE, 
μοντέλο 3009, με γραμμοκώδικα 
5999547119397 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
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. 

 

 

 

     

         22. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Active, μοντέλο 
art. YT-338, με γραμμοκώδικα 5906734618083 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 

 

 

 

     

         23. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Ni Ni 05 New 
Fashion, μοντέλο LU1396 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας και της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη περιοχή 
της κουκούλας απαγορεύονται. Επίσης τα 
κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά 
όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

 

 

     

         24. Παιδικό σακάκι, μάρκας QiFeng, μοντέλο 
5088B, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
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         25. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινή πηγή λέιζερ 
και ρολόι, μάρκας Supermarket Shopping 
Malls, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. Σημειώνεται ότι η μέγιστη 
επιτρεπόμενη ισχύς είναι 1mW. 
 

 

 

 

     

         26. Παιδικό φόρεμα, μάρκας THALASSA WEAR, 
μοντέλο 194-0, με χώρα κατασκευής την 
Ταϊλάνδη. 
 
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. 
 

 

 

 

     

         27. Διπλός ρευματοδότης, μάρκας Visage, μοντέλο 
AL-9, με γραμμοκώδικα  8697979734870 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων από 
πιθανή υπερθέρμανση του ρευματοδότη. 
 

 

 

 

     

         28. Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο και βέλη, 
μάρκας KARO, μοντέλο AO-305/306B7, με 
γραμμοκώδικα 7460800000205 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
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         29. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Tipykid, μοντέλο 
art. HB-981, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στο ένδυμα. Σημειώνεται ότι 
απαγορεύονται τα κορδόνια περίσφιξης, 
λειτουργικά ή διακοσμητικά κορδόνια σε 
οποιοδήποτε άλλο μέρος του ενδύματος, να 
προεξέχουν πέραν των 140 mm, όταν 
μετρούνται με το ένδυμα στο μέγιστο του 
μέγεθος. 
 

 

 

 

     

         30. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας MOTHER 
BABY, μοντέλο YS89, με χώρα κατασκευής την 
Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας. 
 

 

 

 

     

         31. Παιδικά φούτερ, μάρκας Mimo & Co, μοντέλα 
MARGOT, KAVEN, Varon cool YELLOW και 
FRED, με γραμμοκώδικες 20000005256, 
2000000005089, 2000000000947, 
2000000035666, 2000000000756 και 
2000000004013 και με χώρα κατασκευής το 
Εκουαδόρ. 
 
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. 
 

 

  

    

 

     

         32. Μαλακά παραγεμισμένα σκυλάκια σε 
διάφορους χρωματισμούς, μάρκας Zheng Xin 
Toys, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 
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         33. Μαλακά παραγεμισμένα σκυλάκια σε 
διάφορους χρωματισμούς, μάρκας Hracky D 
& P, με γραμμοκώδικα 6140513211037 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

         34. Παιδική κοριτσίστικη μπλούζα, μάρκας MISS 
AZUR, μοντέλο PG-007/ 121-0721 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι 
απαγορεύονται διακοσμητικά κορδόνια σε 
αυτήν την περιοχή με μήκος μεγαλύτερο των 
75 mm, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 
διακοσμητικού προσαρτήματος. 
 

 

 

 

     

         35. Βρεφικές κουδουνίστρες, μάρκας Tuc-Τuc, 
μοντέλα ref. 04672  και  ref. 04115, με 
γραμμοκώδικα 8433334055996 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και 
να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
εύκολα δύναται να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 
 

 

  

 

     

         36. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή πεταλούδας, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 536859, με 
γραμμοκώδικα 6925368590809 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
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         37. Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας 
PAUL IMPORT, μοντέλο Ref.: 8194, με 
γραμμοκώδικα 4026272081949 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 

 

 

 

     

         38. Κεριά σε διάφορους χρωματισμούς, μάρκας 
CIMC Home, μοντέλο CN013-00, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι το ύψος της 
φλόγας είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο όριο. 
 

 

 

 

     

         39. Βρεφική κουδουνίστρα, μάρκας Miximport, 
μοντέλο ZA-0400Z, με γραμμοκώδικα  
5900632011854 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και 
να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
εύκολα δύναται να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 
 

 

 

 

     

         40. Συνδυασμός πάζλ και επιτραπέζιο παιχνίδι, 
μάρκας Think and Link, με γραμμοκώδικα 
9788120785670 και με  χώρα κατασκευής την 
Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         41. Βρεφική κουδουνίστρα, μάρκας Yi Le Yuan, 
μοντέλο ZA-0399Z, με κωδικό 720/360/01 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και 
να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
εύκολα δύναται να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 
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         42. Παιχνίδι που περιλαμβάνει βατράχια που 
παράγουν ήχους, μάρκας NOWA, μοντέλο 
NG8152317, με γραμμοκώδικα 
6991281523170 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
βατράχια. 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         43. Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας Penghui Toys 
Factory, μοντέλο  #282453, με γραμμοκώδικα  
6922824530805 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο 
μηχανισμό αναδίπλωσης του καροτσιού. 
 

 

 

 

     

         44. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας Olmitos, 
μοντέλο 5177, κωδικό OMS-1134, με 
γραμμοκώδικα 8414147051771 και με χώρα 
κατασκευής την Ταιβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του 
ότι το καρεκλάκι δεν συμμορφώνεται με το 
σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα A.G. 
ZORPAS MIKY LTD και έχει αποσυρθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
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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. 

 

 


