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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           12 Δεκεμβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 49 (08/12/2014 – 14/12/2014) 

 

     

 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 08/12/2014 (GRAS-RAPEX – Report 49) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 59 
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 59 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Τριάντα εννέα (39) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με ένα (1) από αυτά να έχει 

     γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Τέσσερα (4) 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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Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 39, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι οκτώ (8) από τα τριάντα εννέα (39) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 8), 
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. Παιδικό φόρεμα, μάρκας 4ANS, μοντέλο ZX07, 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Limanaki 
Shopping Center και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          2. Παιδικό ολόσωμο, μάρκας Shun Fa, μοντέλο FT 
– 5103, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιράντων που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου. Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι 
τιράντες ώμου με μήκος ελεύθερου άκρου 
μεγαλύτερου των 75 mm από το σημείο 
δεσίματος ή που να σχηματίζουν θηλιά με 
περιφέρεια μεγαλύτερη των 75 mm από το 
σημείο δεσίματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Monica 
Watreat Ltd  και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
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          3. Παιδικό φόρεμα, μάρκας  BBK, μοντέλο 90, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να 
αναδύονται κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά 
ή διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Monica 
Watreat Ltd  και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

 

 

     

          4. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Katia, μοντέλο 12107, 
με γραμμοκώδικα 7443170941071 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και της μέσης του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά κορδόνια με  
ελεύθερες άκρες, που συγκρατούν το ένδυμα 
και περνούν από το σβέρκο των παιδιών 
απαγορεύονται. Επίσης τα κορδόνια στην 
περιοχή της μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 14cm εκατοστά όταν το ρούχο είναι σε 
χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Best Look  
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

          5. Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES! DO KID'S 
(YES!DO), μοντέλο XS 5014, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να 
αναδύονται κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά 
ή διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα HARRIS 
ELEFTHERIOU SOUVENIRS LTD και έχει 
επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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          6. Παιδικό κοριτσίστικο μαγιό, μάρκας Speedo, 
μοντέλο Junior / 43-063-5253, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Nicos 
Sports Center και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 

 

 

 

     

          7. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Tropicana, μοντέλο 
07-731, με γραμμοκώδικα  5291301077319 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. Επίσης, 
απαγορεύεται να αναδύονται κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά από 
το πίσω μέρος του ενδύματος ή να δένουν 
στην πλάτη.   
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα G 4 G 
GOUMENOS MANAGMENT και έχει 
επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

          8. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Speedo, μοντέλο 43-
342-5180, με γραμμοκώδικα 5039247816285 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. Επίσης, 
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απαγορεύεται να αναδύονται κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά από 
το πίσω μέρος του ενδύματος ή να δένουν 
στην πλάτη.   
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Nicos 
Sports Center και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 

 

     

          9. Αρωματικά χώρου σε απομιμήσεις τροφίμων, 
μάρκας Tian xiang, μοντέλα apple,  rose, peach 
και lemon, με γραμμοκώδικες  6933315550486 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους 
καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ 
τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

 

  

 

     

          10. Διακοσμητικές απομιμήσεις φρούτων και 
λαχανικών, άγνωστης μάρκας, μοντέλα 
RR101149, RR101151, RR101148, RR101150, 
RR181098, RR141111 και RR181094, με 
γραμμοκώδικες 5900054261042, 
5900054261066, 5900054261035, 
5900054261059, 5900054564280, 
5900054403152 και 5900054564242 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους 
καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ 
τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

 

   

   

  

 

     

          11. Παιχνίδι σετ μουσικών οργάνων, μάρκας Jie 
Baobao, μοντέλο No. 9899/ NO: 4971118, με 
γραμμοκώδικα  8713149711189 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
στομίου που αποσπάται εύκολα από τον αυλό. 
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          12. Μελάνια για δερματοστιξία, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 19746/OR20036, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

   

 

     

          13. Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας 
CMI, μοντέλο JB-C686L / 345691, με 
γραμμοκώδικα 4007873456916 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 
ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 

 

 

 

     

          14. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Intenze, 
μοντέλο ST1019TB, με κωδικό  
SS163/BK101/MX40 και με χώρα κατασκευής 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 

 

 

 

     

          15. Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας Colton, μοντέλο 
No. 21.21000, με γραμμοκώδικες 
4014663251927 και  4014663251934 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          16. Παιδικό φούτερ, μάρκας GLO-STORY kids, με 
γραμμοκώδικα 5999032703643 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
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. 
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          17. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας 
SUCCESS, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
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. 

 

 

 

     

          18. Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας Auto Practic, 
μοντέλο Art. N° 742, με γραμμοκώδικα   
3800148407429 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα 
να αποσπάται εύκολα ο γάντζος από το 
ελαστικό σχοινί. 

 

 

 

     

         19. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No. 2093, με γραμμοκώδικα  
4036855010877 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 

 

 

 

     

         20. Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No: 10781, με γραμμοκώδικες 
40453811045381 και  4045381107814 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
 

 

 

 

     

         21. Παιχνίδι καροτσάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No 476680,  με κωδικό H361005 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο 
μηχανισμό αναδίπλωσης του καροτσιού. 
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         22. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας LCN, 
μοντέλο No 14456-01, με κωδικό 32314 και με 
χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

 

 

     

         23. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας BioTouch 
USA, μοντέλα BROWN, RED WINE και TAUPE, 
με κωδικούς 044733, 053139 και  016345 και 
με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

 

 

     

         24. Αναδιπλούμενη καρέκλα, μάρκας ÖoB, 
μοντέλο 3000021, με γραμμοκώδικα 
4520156325209 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του χρήστη λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της καρέκλας. 
 

 

 

 

     

         25. Παιχνίδι σετ συναρμολόγησης μεταλλικού 
αυτοκινήτου, μάρκας Besttoy, μοντέλο B 
12318, με γραμμοκώδικα 4016096123185 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης νικελίου στο παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         26. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας Sun Baby, 
μοντέλο YB601A, με γραμμοκώδικα 
5907478646318 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το καρεκλάκι. 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας. 
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         27. Διακοσμητικός Άγιος Βασίλης, μάρκας 
Homebase / Home Retail Group, μοντέλο 
279/678, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος κοψιμάτων από την παρουσία 
αιχμηρών ακμών στον άγιο Βασίλη. 

 

 

 

     

         28. Παιδικό φούτερ, μάρκας MISS AZUR, μοντέλο 
AF-482/131-0715, με γραμμοκώδικα  
5203911738566 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
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. 
 

 

 

 

     

         29. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας YONK 46, 
μοντέλο DY-602/131-0719, 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. 
 

 

  

 

     

         30. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας  Milly Mally, 
μοντέλα Formula, Ocean και Tuti, με 
γραμμοκώδικες 590771743422, 
5907717434232 και 59077174341270 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της καρέκλας. 

 

 

 

     



 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ Σελίδα 10 από 12 

 

         31. Παιδικό φόρεμα, μάρκας MISS AZUR, μοντέλο 
AF-514 / 131-0739, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών τα οποία δένουν στο πίσω μέρος 
του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά 
κορδόνια που αναδύονται στο πίσω μέρος του 
ενδύματος ή δένουν στο πίσω μέρος 
απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     

         32. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας SMALL 
GANG, μοντέλο Y3-1100/131-0747, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στο κατώτερο σημείο 
του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
που βρίσκονται στο κατώτερο σημείο του 
ενδύματος δεν πρέπει να  κρέμονται πέραν 
του καβάλου. 
 

 

 

 

     

         33. Μαγνητικό παιχνίδι συναρμολόγησης, μάρκας 
J&H Dragon Toyz, μοντέλο NO. JH6812 A, με 
γραμμοκώδικα 5998665726289 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. 
 

 

 

 

     

         34. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας FmY, 
μοντέλο T015175, με γραμμοκώδικα 
6900000151754 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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         35. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο HC193356, με 
γραμμοκώδικα 5999057761741 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         36. Παιχνίδι πιστόλι, μάρκας Mustang, με 
γραμμοκώδικα 4007832009139 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που 
δημιουργούνται κατά την εκπυρσοκρότηση. 
 

 

 

 

     

         37. Παιδικό ποδήλατο, μάρκας KIDO Fille, μοντέλο 
Ref. 14211-CR13, με γραμμοκώδικα 
3257982268097 και με χώρα κατασκευής την 
Σερβία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του ποδηλάτου. 
 

 

 

 

     

         38. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας Bocian, 
μοντέλο Natura, με γραμμοκώδικα 
1248517201 και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το καρεκλάκι. 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας. 
 

 

 

 

     

         39. Παιδικό ποδήλατο, μάρκας LEADER FOX, 
μοντέλο Buffalo 24", με χώρα κατασκευής την 
Τσεχία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικού συστήματος πέδησης του 
ποδηλάτου. 
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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. 

 

 


