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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           26 Σεπτεμβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 38 (22/09/2014 – 28/09/2014) 

 

     

 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 22/09/2014 (GRAS-RAPEX – Report 38) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 56 
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 56 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Εικοσιοκτώ (28) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Δεκαοκτώ (18) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     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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Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 28, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι ένα (1) από τα εικοσιοκτώ (28) προϊόντα (με αύξων αριθμό 1 ), έχει εντοπιστεί  
από την Υ.Α.& Π.Κ. στην αγορά της Κύπρου και έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex. 

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

           1. Καρέκλες, μάρκας CARREFOUR, μοντέλα 
GD16564 - CHOCOLATE COLOUR και GD60304 - 
WHITE COLOUR, με γραμμοκώδικες 
3608144281988, 3610882092252 και 
3608144281988 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής των 
καρεκλών. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Έγινε εθελούσια ανάκληση από την 
εταιρεία Carrefour Κύπρου, η οποία 
παρακαλεί του πελάτες της που έχουν 
αγοράσει το προϊόν αυτό, να μην το 
χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο 
κατάστημα που το έχουν αγοράσει, 
προκειμένου να του επιστραφεί ποσό ίσο με 
την αξία της αγοράς του προϊόντος. 

 

 

 

     

           2. Παιχνίδι σε μορφή ρουκέτας, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 192508, με γραμμοκώδικα 
6718158034922 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 

 

 

 

     

           3. Μαλακές μπαλίτσες με προεξοχές που 
εκπέμπουν φως, μάρκας Marcos Toys, με 
γραμμοκώδικα 8435399001491 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος 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. 
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           4. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Incredibile 
Tattoo Supply By Lauro Paolini, μοντέλο 11719 
/C.I 12475, με κωδικό ST0950222 και με χώρα 
κατασκευής την Ιταλία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

 

 

     

           5. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, 
μοντέλο Art. 3890 A / 092 E45 Colour 21095, 
με κωδικό C 092 και με χώρα κατασκευής τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

 

 

     

           6. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, 
μοντέλο Art. 3872 / 301 E40 Colour Index 
21095, με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

         

 

     

           7. Πλαστικό παιχνίδι παραλίας, μάρκας WIBRA, 
μοντέλο 1085.0714, κωδικό 6402419, με 
γραμμοκώδικα 2010850714000 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

           8. Μεταλλική ξαπλώστρα, μάρκας Goodland's, 
μοντέλο 024/999, με κωδικό 14C0004 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω αστάθειας και παγίδευσης 
των δακτύλων στα ανοίγματα της καρέκλας. 
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          9. Παιχνίδι σετ μουσικών οργάνων, μάρκας Perez 
y Rincon, μοντέλο 1337 - Nº B661, με 
γραμμοκώδικα 8435331313376 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          10. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πιστόλι και βέλη, 
μάρκας Lelukulma, μοντέλο TP-503464, με 
γραμμοκώδικα 6412163004957 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
 

 

 

 

     

          11. Παιδική μπλούζα, μάρκας Cichlid, μοντέλα 
Kodu  C4Y12160109105 AD - Renk: PEMBE και  
C4Y12160109113 AD - Renk:ORANJ, με 
γραμμοκώδικες 1385609267900 και 
1385609267917 αντίστοιχα και 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. 
 

 

 

 

     

          12. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Children Wear, 
μοντέλο 9199CD1515, με χώρα κατασκευής 
την Ταϊλάνδη. 
 
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. 
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          13. Παιχνίδι κουδουνίστρα που στερεώνεται σε 
παιδικά κρεβατάκια και κούνιες, μάρκας 
Belltoy, μοντέλο 2013B, με γραμμοκώδικα 
8429283051042 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.  

 

 

 

     

          14. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας Exit, μοντέλο 
FOOTBALL BAM SHORTS BOX 338641, με 
γραμμοκώδικα 5700794392224 και 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. 

 

 

 

     

          15. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας BTS®, 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. 

 

 

 

     

          16. Παιδικό μπικίνι, μάρκας AFT, μοντέλο 812, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να αναδύονται 
κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά ή 
διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. Επίσης τα 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
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          17. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Feige, μοντέλο 218, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να αναδύονται 
κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά ή 
διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. Επίσης τα 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

 

 

     

          18. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας QUINPER, με 
χώρα κατασκευής την Ισπανία. 
 
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. 

 

 

 

     

          19. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πιστόλι και βέλη, 
μάρκας FUNNY CLOWN, μοντέλο 5566, με 
γραμμοκώδικα 5619786055668, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 

 

 

 

     

          20. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας Richie 
Royce®, μοντέλο 3252, 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. 

 

 

 

     



 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ Σελίδα 7 από 9 

 

         21. Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας QABA, 
μοντέλα 64-0002 (GW 217- 6),  64.0003 (GW 
217- 5), 640004 (GW 217- 1), 64.0010 (GW 
217- 4),  64.0007 (GW 217- 3) και  64.0014 (GW 
217- 2) / BXS-208, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικού μηχανισμού συγκράτησης του 
καθίσματος. 
 

 

 

 

     

         22. Παιδικό σακάκι, μάρκας INCS – Incossi Jeans, 
μοντέλο 85851, με γραμμοκώδικα  201301009 
και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
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. 
 

 

 

 

     

         23. Παιδική κούνια, μάρκας IKEA, μοντέλο 
GUNGGUNG 702.439.72, με χώρα κατασκευής 
το Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω μειωμένης αντοχής των 
εξαρτημάτων ανάρτησης της κούνιας. 
Έγινε εθελούσια ανάκληση από την εταιρεία 
ΙΚΕΑ Κύπρου, η οποία παρακαλεί τους 
καταναλωτές που διαθέτουν την παιδική 
κούνια, να σταματήσουν την χρήση της και να 
την επιστρέψουν στο κατάστημα για την 
πλήρη αποζημίωση τους. 
 

 

  

 

     

         24. Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας XINFU, μοντέλο 
7ML4-118, με γραμμοκώδικα 716138828-8 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
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         25. Φαντεζί αναπτήρες, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Vogue, με γραμμοκώδικα 716138828-
8 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

         26. Χειροποίητες κούκλες, άγνωστης μάρκας, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στις 
κούκλες. 

 

 

 

     

          27. Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας TAP 
BALL, μοντέλο 106003, με γραμμοκώδικα 
3760001674873 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 
 

 

 

 

     

         28. Παιδικό κάθισμα ποδηλάτου, μάρκας HAMAX, 
μοντέλο SIESTA, με γραμμοκώδικα 
9020110897360 και με χώρα κατασκευής την 
Νορβηγία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στα 
ανοίγματα του καθίσματος. 
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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. 

 

 


