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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

 ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11                                  13 Νοεμβρίου 2015  

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

     

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

 
 Δελτίο 45 (09/11/2015 – 15/11/2015) 

 

     

 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 09/11/2015 (GRAS-RAPEX – Report 45) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 43 
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 της 
Υ.Α.&Π.Κ. στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/CCPS ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 43 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι τρία (23) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

        Δώδεκα (12) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με επτά (7) από αυτά να έχουν     

     γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Δομικών Υλικών. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Σημειώνεται ότι τρία (3) από τα είκοσι τρία (23) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 3), 
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. Ξύλινο πάζλ με φιγούρες ζώων μάρκας Jumbo, 
μοντέλο HF-PT-0127, με γραμμοκώδικα 
0269385000030 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπούνται από το 
παιχνίδι.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Jumbo 
Trading Ltd και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να 
μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

 

 

     

          2. Κοριτσίστικο μαγιό μάρκας BECO, μοντέλο 
4608, με γραμμοκώδικα 4013368161111 και 
με χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του μαγιό. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία J. Sardalos 
& Sons Ltd και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
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          3. Ξύλινο πάζλ με σχήματα μάρκας Jumbo, 
μοντέλο ORT31426, με γραμμοκώδικα 
0299173000034 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη των 
μικρών κομματιών που αποσπούνται από το 
παιχνίδι.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Jumbo 
Trading Ltd και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να 
μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

 

 

     

          4. Ποδήλατο, μάρκας OPALTECH, μοντέλο Sport 
26, με γραμμοκώδικα  4752062078898 και με 
χώρα κατασκευής την  Καμπότζη. 
 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του ποδήλατου. 

 

 

 

     

          5. Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή πουλιού, μάρκας 
Xian Ming Toys, μοντέλο 846 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

          6. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή βατράχου μάρκας 
Wei Di, μοντέλο NO.2509, με γραμμοκώδικα 
6936647325098 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα, 
απελευθερώνοντας μικρά κομμάτια τα οποία, 
δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 
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          7. Τηλέφωνο παιχνίδι που παράγει ήχους, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο NO.2288B-5B και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα, 
απελευθερώνοντας μικρά κομμάτια τα οποία 
δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 
 

 

 

 

     

          8. Βρεφικό παρκοκρέβατο μάρκας Jysk, μοντέλο 
3902206 και με χώρα κατασκευής την Δανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης, στην αλάχτρα του 
παρκοκρέβατου, της οποίας το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της αλάχτρας.  
 

 

 
 

 

     

          9. Παιδικό κρεβατάκι μάρκας Basson, μοντέλο 
703486180086 και με χώρα κατασκευής την 
Δανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του κρεβατιού και μη συμμόρφωσης του με το 
σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
 

 

 

 

     

          10. Σκάλα αλουμινίου μάρκας TOPEX, μοντέλο Art. 
79R323, T.P81.1211, με γραμμοκώδικα 
5902062793232 και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της σκάλας και μη συμμόρφωσης της με το 
σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
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          11. Φωσφορίζοντα γάντια αμφίεσης μάρκας 
House of Fun, μοντέλο Code 997 19477, με 
γραμμοκώδικα 8004927194776 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την υψηλή 
συγκέντρωση καυστικής ουσίας (υπεροξειδίου 
του υδρογόνου) στο υγρό που υπάρχει μέσα 
στα γάντια. 

 

 

 

     

          12. Φωσφορίζουσα μάσκα αμφίεσης μάρκας 
House of Fun, μοντέλο Code 997 44225, με 
γραμμοκώδικα 8004927442259 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την υψηλή 
συγκέντρωση καυστικής ουσίας (υπεροξειδίου 
του υδρογόνου) στο υγρό που υπάρχει μέσα 
στα γάντια. 

 

 

 

     

          13. Κοριτσίστικο μπικίνι μάρκας LEONADO, 
μοντέλο 039312,  με γραμμοκώδικα 
3000000393123 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα 
άκρα στην περιοχή του λαιμού και στο πίσω 
μέρος του μπικίνι. 

 

 

 

     

          14. Σετ με 4 αυτοκινητάκια μάρκας PLAYBOOK, 
μοντέλο Ref 0043 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών, που αποσπώνται εύκολα 
από τα αυτοκινητάκια. 
 

 

 

 

     

          15. Φαντεζί αναπτήρας σε μορφή μήλου, μάρκας 
Deltasun, μοντέλο Code: 50 13 842 M-27, με 
γραμμοκώδικα 8597440337906 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια.  
 

  

 

   

 



 

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
 

διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία  |  ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος 

τηλ. +357 22 867153  | φαξ +357 22 375120  |  e-mail: ccps@mcit.gov.cy  |  website: www.mcit.gov.cy 

 Γραμμή Καταναλωτή: 1429  |   ακολουθήστε μας στο @ConsumerGovCy 

 

     

          16. Ξύλινες κουδουνίστρες σε μορφή αρκούδας 
και στρατιώτη μάρκας Sonagli, μοντέλα YJ-MT-
4581 και YJ-MT-4578, με γραμμοκώδικα 
8008627045819 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα, 
απελευθερώνοντας μικρά κομμάτια τα οποία 
δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά 
παιδιά.  
 

 

  

 

   

 

     

          17. Μαλακό παιχνίδι με προεξοχές, μάρκας 
Lumineux, μοντέλο CF130038, με 
γραμμοκώδικα 3588270015438 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          18. Παιδικό σετ φόρμες μάρκας SANBEST, μοντέλο 
10014 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα 
άκρα στην περιοχή της κουκούλας και στη 
περιοχή της μέσης του ενδύματος, το μήκος 
των οποίων είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
 
 

 

 

 

     

          19. Παιδικό σετ φόρμες μάρκας GUAN DA, 
μοντέλο N-780 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα 
άκρα στην περιοχή της κουκούλας και στη 
περιοχή της μέσης του ενδύματος, το μήκος 
των οποίων είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
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          20. Παιδικό σετ φόρμες μάρκας RAMAN, μοντέλο 
6A STYLE NO : J-176 και με  χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα 
άκρα στην περιοχή της κουκούλας και στη 
περιοχή της μέσης του ενδύματος, το μήκος 
των οποίων είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
 

  

     

 

     

          21. Φαντεζί αναπτήρας σε μορφή κραγιόν, μάρκας 
Deltasun, μοντέλο 874 M-12568, με 
γραμμοκώδικα 8697440359632 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          22. Μαγνήτες σε μορφή μικρών μπάλων άγνωστης  
μάρκας, μοντέλο art. MB01-BB 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. 
 

 

 

 

     

          23. Φαντεζί αναπτήρες σε μορφή χειροβομβίδας, 
πιστολιών και ράβδου χρυσού, μάρκας 
DESHAN, ZUOLUNQIANG, SHAOPENG, 
XINSHIJI JINGPIN και ORIGINAL FANCY 
GOODS, μοντέλα MK2 J.S., MODEL 75 CAL.S 
PAPA, BC:007-788, S.M 0.6:1.357, 985-1 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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    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 με δέσμευση και απόσυρση 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  την Υπηρεσία. 

 

   

 Επικοινωνία  

 
 

 

 Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να 
επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377 και 22867130  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 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. 

 

 


