
 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ Σελίδα 1 από 8 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           08  Αυγούστου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 31 (04/08/2014 – 10/08/2014) 

 

     

 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 04/08/2014 (GRAS-RAPEX – Report 31) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 47 
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 47 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι πέντε (25) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

      

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 ένα (1) από τα είκοσι πέντε (25) προϊόντα (με αύξων αριθμό 1), έχει εντοπιστεί 
αρχικά από την Υ.Α.& Π.Κ. στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί 
στις άλλες χώρες μέλη) και έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex. 
 

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

           1. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Miss Azur, 
μοντέλο AF-370, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου. Σημειώνεται ότι στα ενδύματα που 
προορίζονται για παιδιά πάνω των 7 ετών και 
μέχρι 14 ετών, απαγορεύονται οι τιράντες 
ώμου με μήκος ελεύθερου άκρου 
μεγαλύτερου των 140 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 Balloons 
Children Boutique και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

 

 

     
           2. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας Dhom 

Teck System, μοντέλο 1760, με γραμμοκώδικα 
8027501014123 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς από πιθανή 
υπερθέρμανση  του προσαρμογέα. 
 

 

 

 

     
           3. Χάρτινο φανάρι που ίπταται με την βοήθεια 

φλόγας στο εσωτερικό του, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 24085762, με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία.  
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι το υλικό που είναι κατασκευασμένο το 
φαναράκι δεν είναι πυρίμαχο. 
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           4. Παιχνίδι γιρλάντα, μάρκας Kardosjáték, 
μοντέλο TP722, με γραμμοκώδικα 
5997446733201 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της γιρλάντας. 

 

 

 

     
           5. Μάσκα αμφίεσης, μάρκας RUBIE'S, μοντέλο 

1281, με γραμμοκώδικα 8268601281 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της μάσκας. 

 

 

 

     
           6. Παιδικό σακάκι, μάρκας Xu, μοντέλο H-1002, 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 

 

 

 

     
           7. Παιδικό μπικίνι, μάρκας HELLO GIRL, μοντέλο 

P123 STYLE, 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. 

 

 

 

     
           8. Παιδικό σακάκι, μάρκας Cactus Clone, μοντέλο 

GJKT8287, με γραμμοκώδικα 4893940023811 
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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           9. Παιδικό σακάκι, μάρκας AOLES, μοντέλο 

YF1023, 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. 
 

 

 

 

     
           10. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

βατράχου, μάρκας Ganz, μοντέλο HM142,  με 
γραμμοκώδικα  66137101915 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
           11. Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας 

Tender Toys®, μοντέλο 2019-136-1028 
/884878/ YE6, με γραμμοκώδικα 
8711295407734 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
          12. Παιχνίδι σετ από κούκλες, μάρκας Baby Little / 

Win Goal Toys, μοντέλα 31016-3116 και 
39006, με γραμμοκώδικες  8421692031165 και 
8421692390064 αντίστοιχα 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. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από τα 
ενδύματα των κούκλων. 
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          13. Παιδικό πατίνι (σκούτερ), άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο SHTY12020002174 /ASZ LB-330-2, με 
χώρα κατασκευής το Χόνγκ Κόνγκ. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του πατινιού. 

 

 

 

     
          14. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πιστόλι και βέλη, 

μάρκας Marcos Toys, μοντέλο Nº 611/ 622/ 
568, με γραμμοκώδικα  8435399005282 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 

 

 

 

     
          15. Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο και βέλη, 

μάρκας Marcos Toys, μοντέλο Ref 557, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 

 

 

 

     
          16. Σκάλα, μάρκας Power Bear, μοντέλο nr.: 

1138573, με γραμμοκώδικα  8712091018735 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής της σκάλας. 

 

 

 

     

          17. Σκάλα, μάρκας Power Bear, μοντέλο Art. no. 
1138581, με γραμμοκώδικα 8712091018711 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής της σκάλας. 

 

 

 

     

          18. Παιδικό φούτερ, μάρκας F&D KID'S, μοντέλο 
YY-2727, 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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          19. Μαλακό ελαστικό παιχνίδι με προεξοχές, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο No. M895, με 
γραμμοκώδικα 4750848125170 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
του ότι το μήκος του ελαστικού κορδονιού 
εκτείνεται πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

 

 

     

          20. Μαλακό ελαστικό παιχνίδι με προεξοχές, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο No. M993, με 
γραμμοκώδικα 4750848125187 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
του ότι το μήκος του ελαστικού κορδονιού 
εκτείνεται πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

 

 

     

          21. Παιχνίδι κούκλα, μάρκας BG International, 
μοντέλο 4905, με κωδικούς CF120034 και 
CF120076 και με χώρα κατασκευής το Χόνγκ 
Κόνγκ. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          22. Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή εντόμου , μάρκας 
BG International, μοντέλο No 49181, κωδικό 
CF 110064, με γραμμοκώδικα 3588270049181  
και με χώρα κατασκευής το Χόνγκ Κόνγκ. 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          23. Ποδήλατο, μάρκας ORBEA, μοντέλα B122TTCC 
AVANT M10D 14 και B147TTCC AVANT M-LTD 
14, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής των πιρουνιών του ποδηλάτου. 
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          24. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας 
KINDERKRAFT, μοντέλο  no. KRAFT-06.P/ 
KKPLANEBRW0000, με γραμμοκώδικα 
5906736055138 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στην 
καρέκλα. 
 

 

 

 

     

          25. Βρεφικό κοριτσίστικο σακάκι, μάρκας C&A, 
μοντέλα 321/02/74522/803 (κόκκινο) και 
321/02/74522/805 (ροζ), με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από το 
ένδυμα. 
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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. 

 

 


