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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           21 Νοεμβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 46 (17/11/2014 – 23/11/2014) 

 

     

 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 17/11/2014 (GRAS-RAPEX – Report 46) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 36 
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 36 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Δεκαοκτώ (18) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     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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Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 17 και 18, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

          1. Βρεφικά ρούχα μάρκας Oh! Soleil μοντέλα 
142VBP (φόρεμα), 142RAN (βρεφικό 
ολόσωμο), 142POLL2 (κοντό παντελόνι) και 
142BB1 (μπλούζα) και με χώρα κατασκευής 
την Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών κουμπιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα βρεφικά ρούχα. 

 

   
 

   

 

     

          2. Παιδικό σετ ρούχων μάρκας HONG μοντέλο B-
111 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα 
άκρα στην περιοχή του λαιμού και στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          3. Κοριτσίστικο μαγιό μάρκας Jin Niao μοντέλο 
0032 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία λειτουργικών 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.  
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          4. Παιδικό παντελόνι μάρκας GRACE μοντέλο 
WT9314, με γραμμοκώδικα 5999011593142 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών περίσφιξης με πλαστικά 
προσαρτήματα στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. 

 

 

 

     

          5. Πλαστική κούνια μάρκας CONACORD μοντέλο 
Art No.: 365440, με γραμμοκώδικα 
4004947365440 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της κούνιας και μη 
συμμόρφωσης της με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          6. Χαλάκι για παιχνίδι σε πάζλ άγνωστης μάρκας 
μοντέλο JC-678A4, με γραμμοκώδικα 
6950010773606 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο πάζλ.   

 

 

 

     

          7. Πλαστικό παιχνίδι για το μπάνιο σε μορφή 
πάπιας μάρκας JAC, μοντέλο Ref 99122900 - 
(C727) με γραμμοκώδικα 8525240229094 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παπάκι. 

  

 

   

 

     

          8. Βρεφική πιπίλα μάρκας Bibi μοντέλο Excellence, 
New και με χώρα κατασκευής την Ελβετία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
θηλής που αποσπάται από την προστατευτική 
ασπίδα της πιπίλας.  
Έγινε εθελούσια ανάκληση από την εταιρεία 
Marathon Trading, η οποία παρακαλεί τους 
καταναλωτές που διαθέτουν την βρεφική 
πιπίλα, να σταματήσουν την χρήση της και να 
την επιστρέψουν στο κατάστημα που την 
αγόρασαν,  για την πλήρη αποζημίωση τους. 
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          9. Κοριτσίστικα κοντά παντελονάκια μάρκας 
Arino μοντέλα AR-811 και ZF58 με 
γραμμοκώδικες 2007111018113 και 
2007111010582 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες  
στην περιοχή της μέσης και  στο κατώτερο 
σημείο του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
πρέπει να είναι ραμμένα σε ένα σημείο. 
Επίσης τα κορδόνια περίσφιξης στη περιοχή 
του καβάλου δεν πρέπει να κρέμονται πέραν 
του κατώτερου σημείου ενδύματος. 

 

   
 

 

 

     

          10. Κοριτσίστικο παντελονάκι μάρκας Cactus 
Clone μοντέλο DISP-GSK7495, με 
γραμμοκώδικα 4893940078842 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα.  
 

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες  
στην περιοχή της μέσης. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
πρέπει να είναι ραμμένα σε ένα σημείο. 

  

 

 

     

          11. Παιδικό παντελόνι μάρκας HONG μοντέλο KH-
44 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες  
στην περιοχή της μέσης και  στο κατώτερο 
σημείο του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
πρέπει να είναι ραμμένα σε ένα σημείο. 

 

 

 

     

          12. Αγορίστικο σετ ρούχων μάρκας EMPORIO 88, 
μοντέλο 102 TE116, TUTA GIACCA CAPPUCCIO 
BABY, με γραμμοκώδικα 8028715517868 και 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
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          13. Αγορίστικο σετ ρούχων μάρκας SG- Street 
Gang, μοντέλο SG1877, Maglia Junior, με 
γραμμοκώδικα 8300557086819 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. 

 

 

 

     

          14. Παιχνίδι αεροπλάνο άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο SG-2278 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 
φιγούρας που υπάρχει στο παιχνίδι, η οποία 
μπορεί να σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού. 

 

 

 

     

         15. Κοριτσίστικο μπικινι μάρκας ELINAL μοντέλο 
1135688, item No: 29-143400, με 
γραμμοκώδικα 5204239336755 και με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια στην 
περιοχή της μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 14cm εκατοστά όταν το ρούχο είναι σε 
χαλαρή διάταξη. 

  

 

 

     

          16. Κοριτσίστικο μπικίνι μάρκας Yaqi με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού, κορδονιών που δένουν στην πλάτη και 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης. 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. Τέλος τα λειτουργικά 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
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         17. Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα μπαλαρίνα 
μάρκας You & Me μοντέλα 5F60130 και 
5F5F5BA και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό του η κούκλα. 
 

 

    

 

     

         18. Μαλακό παραγεμισμένο τερατάκι μάρκας 
Novelty Inc, με γραμμοκώδικα 794080257934 
και με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 
 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 
παιχνίδι, αφού η πλαστική μπάλα που υπάρχει 
στο στομάχι του παιχνιδιού μπορεί εύκολα να 
αφαιρεθεί. 
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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. 

 

 


