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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           24 Οκτωβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 42 (20/10/2014 – 26/10/2014) 

 

     

 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 20/10/2014 (GRAS-RAPEX – Report 42) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 54 
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 54 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

    Δεκαοκτώ (18) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

    Εικοσιένα (21) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με έξι (6) από αυτά να έχουν 

    γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

    Οκτώ (8) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

    Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

    Δύο (2) στο Τμήμα Δομικών Υλικών. 

    Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
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Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί.  
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 17 και 18, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τα δεκαοκτώ (18) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 5), 
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. Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας Penghui Toys, 
μοντέλο PH9018, κωδικό 20131230, με 
γραμμοκώδικα 6905320603488 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο 
μηχανισμό αναδίπλωσης του καροτσιού. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα  Jumbo  
και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

          2. Μουσικό παιχνίδι για κρεβατάκι, μάρκας 
PlayPlay, μοντέλο 3002, κωδικό 20140430, με 
γραμμοκώδικα 6906321000962 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα  Jumbo  
και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

          3. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας Urchin, 
μοντέλο FH 85078, 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. 
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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. 

     

          4. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Thai Kids, μοντέλο 
K078, με γραμμοκώδικα 5290677047605 και 
με χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία διακοσμητικών κορδονιών σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
Aphrodite Gift Shop και έχει επιδιορθωθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          5. Παιδικό σετ ρούχων που περιλαμβάνει 
φόρεμα και μπολερό, μάρκας YES! DO KID'S, 
μοντέλο BM-39, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Best Look 
Clothing και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

 

 

     

          6. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 
Mercury, μοντέλο 9168A, με γραμμοκώδικα 
5015972038536 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
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          7. Ξύλινο συρόμενο παιχνίδι, μάρκας Woody, 
μοντέλο 90006, με γραμμοκώδικα 
8591864900060 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

          8. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας Garcia de 
Pou, μοντέλο 182.19  και 115.78, με 
γραμμοκώδικα 8420499182190 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του 
ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας. 

 

 

 

     

          9. Ιπτάμενο παιχνίδι με μπαταρίες, μάρκας 
Menta Limón, μοντέλο M – 14157, με 
γραμμοκώδικα 8435217602044 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. 

 

 

 

     

         10. Πλαστική αναδιπλούμενη καρέκλα, μάρκας 
Flair, μοντέλο 70251, με γραμμοκώδικα 
5995875702515 και με χώρα κατασκευής την 
Ουκρανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της καρέκλας. 

 

 

 

     

          11. Παιδικό γιλέκο, μάρκας AQUAMARINE, 
μοντέλο NF8603, με γραμμοκώδικα 
5999547118925 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
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         12. Παιδικό ολόσωμο, μάρκας BEN BEN TU, 
μοντέλο HF-02, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

         13. Παιδικό σακάκι, μάρκας Nice Wear, μοντέλο 
GX8038, με γραμμοκώδικα  05966699853558 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

         14. Παιχνίδι σετ τσαγιού, μάρκας Eddy Toys, 
μοντέλο No. 53473, κωδικό 2008539, με 
γραμμοκώδικα 8711252534732 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         15. Παιχνίδι σπαθί, μάρκας Boland, με 
γραμμοκώδικα 8712026440310 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης χαλκού στο παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         16. Μεταλλικό πτυσσόμενο σκαμνί, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο SC200015R, με 
γραμμοκώδικα 2000152318181 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής του σκαμνιού. 
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         17. Βρεφικό πάρκο, μάρκας TIGON, με χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στα 
κινούμενα μέρη του πάρκου. 

 

 

 

     

         18. Μαλακό παραγεμισμένο πιθηκάκι, μάρκας 
PetJes World, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του 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 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. 

 

 


