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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

 ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11                                  09 Οκτωβρίου 2015  

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

     

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

 
 Δελτίο 40 (05/10/2015 – 11/10/2015) 

 

     

 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 05/10/2015 (GRAS-RAPEX – Report 40) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 34 
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 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Δεκαεννέα (19) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με ένα (1) από αυτά να έχει 

     γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Δύο (2) 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. 
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Σημειώνεται ότι τέσσερα (4) από τα δεκαεννέα (19) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 4), 
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. Συρόμενο παιχνίδι δραστηριοτήτων, μάρκας 
Canhui Toys, μοντέλο BB372, με 
γραμμοκώδικα 8787872330597 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, 
με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και να 
απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά 
παιδιά. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα CXC Toys 
& Babies και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

 

     

          2. Σετ κουδουνίστρες, μάρκας FP - Fei Pan, 
μοντέλο FP 326/ No 326 – 488/ 6420785, με 
γραμμοκώδικα 5291410086202 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια και πιθανής ενσφήνωσης του 
παιχνιδιού στο λαιμό του παιδιού λόγω του 
σχήματος και του μεγέθους του. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
MEGATOYS Ltd και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

 

 

     



 

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 

 Γραμμή Καταναλωτή: 1429  |   ακολουθήστε μας στο @ConsumerGovCy 

 

          3. Παιχνίδι καροτσάκι με κούκλα, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 2688-5A, με γραμμοκώδικα 
60802279 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος παγίδευσης ή τραυματισμού του 
παιδιού, σύνθλιψης των δακτύλων ή και 
πρόκλησης εκδορών ή αμυχών λόγω της βίαιης 
αναδίπλωσης του παιχνιδιού. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
Papantoniou Supermarket  και έχει 
αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          4. Μουσικό παιχνίδι δραστηριοτήτων, μάρκας 
NaFeng Toys, μοντέλο No.802C/MKE2911, με 
γραμμοκώδικα  6991202911185 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπούνται από το 
παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία S. Mania 
Trading Ltd και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

 

 

     

          5. Παιχνίδι ξυλόφωνο, μάρκας Color Baby, 
μοντέλο 40903 - Nº 3059, με γραμμοκώδικα 
8412842409033 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          6. Ξύλινα πάζλ, μάρκας Bao Shi, μοντέλο 5465 
5468 Y 547, με γραμμοκώδικα 843532095465 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στα πάζλ. 
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          7. Παιχνίδι κούκλα που παράγει ήχους, μάρκας 
My Sweet Baby, μοντέλο X1612, με 
γραμμοκώδικα 2415682308036 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          8. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή πιγκουίνου, 
μάρκας Sheng Chuan Toys, μοντέλο 911, με 
γραμμοκώδικα  8421692091114 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          9. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, 
μοντέλο Nuclear Green - FAB: 2015, με χώρα 
κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

 

 

     

          10. Παιδικό κάθισμα ποδηλάτου, μάρκας Oxford, 
μοντέλο CS 423, με γραμμοκώδικα 
5030009303500 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του 
καθίσματος. 
 

 

 

 

     

          11. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή κροκόδειλου, 
μάρκας De Agostini, μοντέλο IT15L1, κωδικό 
50002, με γραμμοκώδικα 9772037787001  και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης επικίνδυνης ουσίας στο 
παιχνίδι. 
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          12. Ξύλινο εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκας 
MONTESSORIA, μοντέλο HTO 291A, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          13. Παιδικό ξύλινο κρεβατάκι, μάρκας ILVA, 
μοντέλο 56102042, με χώρα κατασκευής την 
Δανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του κρεβατιού. 
 

 

 

 

     

          14. Κούνια, μάρκας Woody, μοντέλο 91408, 
κωδικό SSHK11, με γραμμοκώδικα 
8591864914081 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρηστή από 
πιθανή χαλάρωση των κόμπων που είναι 
δεμένη η κούνια. 
 

 

 

 

     

          15. Παιδικά κοριτσίστικα παπούτσια, μάρκας 
Feline, μοντέλο DS31187, με γραμμοκώδικα 
7950000012127 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια. 
 

 

 

 

     

          16. Βρεφικά κοριτσίστικα παπούτσια, μάρκας 
FENOX, μοντέλο TZ-1355, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια. 
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          17. Παιδικά κοριτσίστικα σαντάλια, μάρκας 
Mountain, μοντέλο 6744, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα σαντάλια. 
 

 

 

 

     

          18. Παιδικό παντελόνι, μάρκας Sun & Rise, 
μοντέλο TK377, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία  
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 

 

 

 

     

          19. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας sunsea, 
μοντέλο D-07, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία  
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 

 

 

 

     

 
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 
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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. 
    


