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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           20  Ιουνίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 24 (16/06/2014 – 22/06/2014) 

 

     

 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 16/06/2014 (GRAS-RAPEX – Report 24) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 58 
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 58 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

    Είκοσι πέντε (25) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

    Δέκα (10) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

    Οκτώ (8) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

    Έξι (6) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

    Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

    Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 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 το προϊόν με αύξων αριθμό 25, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  
Σημειώνεται ότι τρία (3) από τα είκοσι πέντε (25) 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. Αναπτήρες, μάρκας Happycasa, μοντέλο 
557601, με γραμμοκώδικα  8015361876883 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
απουσίας μηχανισμού ασφαλείας για παιδιά. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στα καταστήματα  N. S. 
Pissarides  Ltd  και έχουν αποσυρθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 

 

 

 

     

           2. Αναπτήρες,  μάρκας DonGri, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
απουσίας μηχανισμού ασφαλείας για παιδιά. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία N & L 
Georgiou Trading Ltd και έχουν αποσυρθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

           3. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Quenny, μοντέλο 
Q4-572, με γραμμοκώδικα  01035722497 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου και την παρουσία κορδονιών στην 
περιοχή της μέσης. Σημειώνεται ότι στα 
ενδύματα που προορίζονται για παιδιά μέχρι 7 
ετών, απαγορεύονται οι τιράντες ώμου αν δεν 
είναι από ενιαίο συνεχές λουρί στερεωμένο 
στο εμπρόσθιο και πίσω τμήμα της περιοχής 
του ώμου. Επίσης τα κορδόνια στην περιοχή 
της μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 
εκατοστά όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή 
διάταξη. 
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Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Closet 79 

και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

     

           4. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας AOLES, μοντέλο 
YM33009, 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. 
 

 

 

 

     
           5. Πλαστικές τρομπέτες για παιχνίδι, μάρκας 

ELEIVEN, μοντέλα 19988 και 19987, με 
γραμμοκώδικες 8643568199889 και 
8643568199872 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
στομίου που αποσπάται εύκολα από τις 
τρομπέτες. 
 

 

  

 

     
           6. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινή πηγή λέιζερ, 

άγνωστης  μάρκας, μοντέλο kj275, με 
γραμμοκώδικα 8123456782756 και 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. 
 

 

  

 

     
           7. Παιχνίδι σετ αστυνομίας που περιλαμβάνει 

πιστόλι και βέλη, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
2694, με γραμμοκώδικα 4026272026940 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 

 

 

 



 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ Σελίδα 4 από 9 

 

     
           8. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πλαστελίνες σε 

διάφορους χρωματισμούς, μάρκας PAMPY, 
μοντέλο 315794, με γραμμοκώδικα  
8430173157942 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στις 
πλαστελίνες. 
 

 

 

 

     
           9. Παιχνίδια που κουρδίζονται σε διάφορες 

φιγούρες, άγνωστης μάρκας, μοντέλο No: 
0908, με γραμμοκώδικα 8718158134660 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 
 

 

 

 

     
           10. Πλαστικό αυτοκινητάκι, μάρκας Lena 

Spielwaren, μοντέλο 01224, με γραμμοκώδικα 
4006942716609 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
          11. Ξύλινο παιχνίδι που σπρώχνει το παιδί, 

μάρκας Happy World, μοντέλο 22193/13-009, 
με γραμμοκώδικα 8711866221936 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
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          12. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Sun Island, 
μοντέλο 1148, 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. 
 

 

 

 

     
          13. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Wizzy, μοντέλο 

2219, με γραμμοκώδικα 8697901022198 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή της 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
λειτουργικά κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, 
που συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από 
το σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     
          14. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Wizzy, μοντέλο 

2189, με γραμμοκώδικα 8697901021894 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης, τα οποία δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια τα 
οποία δένουν στο πίσω μέρος του ενδύματος 
απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     
          15. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Wizzy, μοντέλο 

2223, με γραμμοκώδικα  8697901022235 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 
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          16. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Wizzy, μοντέλο 
2190, με γραμμοκώδικα 8697901021900 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          17. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Wizzy, μοντέλο 
2203, με γραμμοκώδικα 8697901022037 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          18. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Sindiboy, με 
γραμμοκώδικα 0968331800 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου του ενδύματος. Σημειώνεται ότι στα 
ενδύματα που προορίζονται για παιδιά μέχρι 7 
ετών, απαγορεύονται οι τιράντες ώμου αν δεν 
είναι από ενιαίο συνεχές λουρί στερεωμένο 
στο εμπρόσθιο και πίσω τμήμα της περιοχής 
του ώμου. 
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          19. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Mina Baby, με 
γραμμοκώδικα 0980431160 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          20. Μαγνητικό παιχνίδι συναρμολόγησης, μάρκας 
MAGNASTIX, μοντέλο NO.:MT01301, με 
γραμμοκώδικα 4812501021851 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του ενός 
μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού 
αντικειμένου που είναι δυνατόν να έλξη το ένα 
το άλλο. 
 

 

 

 

     

          21. Μαγνητικό παιχνίδι συναρμολόγησης, μάρκας 
MAGNASTIX, μοντέλο MT01302, με 
γραμμοκώδικα 4812501021868 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του ενός 
μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού 
αντικειμένου που είναι δυνατόν να έλξη το ένα 
το άλλο. 
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          22. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Melike, με 
γραμμοκώδικα 0955231920 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 

 

 

 

     

          23. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Cremix, με 
γραμμοκώδικα 0969031800 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 

 

 

 

     

          24. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή γερανού, μάρκας 
Free and Easy, μοντέλο 189927 / S34, με 
γραμμοκώδικα 8711295686313 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

          25. Πλαστική αναδιπλούμενη ξαπλώστρα, μάρκας 
Rubino, μοντέλο RUBINO BIANCO, με 
γραμμοκώδικα 8009271997004 και με χώρα 
κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του χρήστη λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της ξαπλώστρας. 
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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. 

 

 


