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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

 ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11                                  27 Νοεμβρίου 2015  

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

     

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

 
 Δελτίο 47 (23/11/2015 – 29/11/2015) 

 

     

 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 23/11/2015 (GRAS-RAPEX – Report 47) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 52 
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 52 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Τριάντα τέσσερα (34) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Δομικών Υλικών. 

 

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 29 μέχρι 34, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
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 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

          1. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πλαστελίνες, 
μάρκας ORANGE ELEPHANT, μοντέλο NO.:OE-
C/BK, με γραμμοκώδικα 6952358310895 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

  

 

     

          2. Πλαστική καρέκλα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
MALIBU green, με γραμμοκώδικα 
8009271472716 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω αστάθειας της καρέκλας. 
 

 

 

 

     

          3. Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας Bent, μοντέλο 
BNA-312 R-13607, με γραμμοκώδικες 
697440361932 και 8697440317618 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

  

 

 

     

          4. Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας GÜNES, μοντέλο 
GN18-713B, με γραμμοκώδικα 8697440333786 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

  

 

     

          5. Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας SUMEX, μοντέλο 
ref. 400650, με γραμμοκώδικα 842332061508 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης αντοχής με αποτέλεσμα να σπάει 
εύκολα ο γάντζος και να αποσπάται από το 
σχοινί. 
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          6. Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας Deltasun, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          7. Βρεφικό φόρεμα με μπολερό, μάρκας BB 
BOUM, μοντέλο 059, με γραμμοκώδικα 
316006079091 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών χαντρών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 

 

 

 

     

          8. Παιδικό φόρεμα, μάρκας sunsea, μοντέλο 
V2854, με γραμμοκώδικα  4012108200011 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών χαντρών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 

 

 

 

     

          9. Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας Cengiz Sözer, 
μοντέλο 2174, με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών χαντρών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 

 

 

 

     

          10. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι τζιν, μάρκας 
ARINO, μοντέλο 14004,  με γραμμοκώδικα 
2009111140047 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών χαντρών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
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          11. Παιδικό ολόσωμο, μάρκας Disney, μοντέλο 
1614477, με γραμμοκώδικα 3553561614775 
και με χώρα κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πάνω μέρος των 
ώμων του ενδύματος. 

 

 

 

     

          12. Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων, μάρκας 
Alibeibei, μοντέλο 2204, με γραμμοκώδικα 
693409542204 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
 

 

  

 

     

          13. Φαντεζί αναπτήρες με φωτεινή πηγή λέιζερ, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο HH920, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
 

 

 

 

     

          14. Αναπτήρες, μάρκας ATASH, μοντέλο AT01DFL / 
HP-02, με γραμμοκώδικα  6924971300607 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 

 

 

 

     

          15. Φωτεινή πηγή λέιζερ, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Fx-Laser 303, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
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          16. Σετ παιχνίδια θαλάσσης, μάρκας Free and 
Easy, μοντέλο 957385/F24, με γραμμοκώδικα 
8718158517609 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, 
με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και να 
απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά 
παιδιά. 
 

 

 

 

     

          17. Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας 
JOJA, μοντέλο JD0122, κωδικό  0509, με 
γραμμοκώδικα 3524710026350 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 
 

 

 

 

     

          18. Ψηστιέρα, μάρκας FRIODIS CLAIRE, μοντέλο 
3210750, με γραμμοκώδικα  348053210752 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων του χρήστη λόγω 
αστάθειας της ψηστιέρας με πιθανότητα να 
αναποδογυρίσει κατά την χρήση. 
 

 

 

 

     

          19. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας 
H.L.XIANG, μοντέλο A261, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
 

 

 

 

     

          20. Παιδικό κοριτσίστικο πουκάμισο, μάρκας S&D, 
μοντέλο KK-G059, με γραμμοκώδικα 
1503270211996 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
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          21. Παιδικό αδιάβροχο σακάκι, μάρκας Feeling 
Rain, μοντέλο 001, με γραμμοκώδικα  
5998715226202 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          22. Παιδικό αδιάβροχο σακάκι, μάρκας SL, 
μοντέλο G001, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από  την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. 

 

 

 

     

          23. Παιδικά σακάκια, μάρκας GLO STORY, μοντέλα 
GFY-9520 και GFY-9521, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος. 
 

 

  

 

     

          24. Μάσκα αμφίεσης, μάρκας Party Items, με 
γραμμοκώδικα 5823331119853 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της μάσκας. 
 

 

 

 

     

          25. Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας 
GYCO, με γραμμοκώδικα 5998880345371 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 
ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 
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          26. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Breeze girls, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          27. Παιδικό φόρεμα, μάρκας JSP Kids, μοντέλο ΒΗ-
003, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πάνω μέρος των 
ώμων του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          28. Μαγνητικό παιχνίδι συναρμολόγησης σε 
φιγούρα χελωνονιτζάκι, μάρκας Plast Wood 
Supermag, μοντέλο 0296, με γραμμοκώδικα 
8027352002966 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του ενός 
μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού 
αντικειμένου. 
 

 

 

 

     

         29. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας MONI, μοντέλο 
TRAIL TWISTER, με γραμμοκώδικα 
3800146253448 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του σκούτερ.  
 

 

 

 

     

         30. Αναπτήρες, μάρκας Wild Fire (WF), μοντέλο no 
01755 / NK B-05 44002 / ZY-218DF, με 
γραμμοκώδικα 9008122017556 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 
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         31. Αναπτήρες, μάρκας Flame Classics, με 
γραμμοκώδικα 871125795362 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 

 

 

 

     

         32. Αναπτήρες, μάρκας LUX, μοντέλο nr 5859 / 
WSF-838A / LUX Cat, με γραμμοκώδικα 
9007013508678 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 

 

 

 

     

         33. Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας 
KÖNIG, μοντέλο SAS-CA100, με γραμμοκώδικα 
5412810212088 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 
ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 

 

 

 

     

         34. Μουσικό παιχνίδι σε μορφή κιθάρας με γλυκά, 
μάρκας Yummy Toys, μοντέλο YT08648, με 
γραμμοκώδικα  6933893318164 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών αυτοκόλλητων που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 

 

 

 

     
    

 

 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. 
 

 

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy


 

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή 
 

διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία  |  ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος 

τηλ. +357 22 867153  | φαξ +357 22 375120  |  e-mail: ccps@mcit.gov.cy  |  website: www.mcit.gov.cy/ccps 

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

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. 
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