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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

 ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11                                  06 Νοεμβρίου 2015  

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

     

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

 
 Δελτίο 44 (02/11/2015 – 08/11/2015) 

 

     

 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 02/11/2015 (GRAS-RAPEX – Report 44) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 51 
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 51 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι (20) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

        Δεκατρία (13) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με τρία (3) από αυτά να έχουν     

        γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

 

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 (20) 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. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας JOYCE, μοντέλο 
5670, με γραμμοκώδικα  0100321835670 και 
με χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα EXIT 
FASHIONS και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να 
μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

 

 

     

          2. Παιχνίδι σετ τόξο με βέλη, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 6912/No.:1210S53, με γραμμοκώδικα 
8675412106538 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης 
των βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από 
τα βέλη.  
Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών από τα 
βέλη, αφού μπορούν να εκτοξευθούν χωρίς 
την βεντούζα. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία PAS Toys 
Ltd και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          3. Σετ κουδουνίστρες, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
183, με γραμμοκώδικα 8422222101860 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 και ενσφήνωσης του παιχνιδιού στο 
λαιμό του παιδιού λόγω του σχήματος και του 
μεγέθους του. 
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Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Super 
Discount Store και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών 

     

          4. Δαχτυλομπογιές, μάρκας VIVABOOK, μοντέλο 
Roxo-violeta' (125 ml),  S15995, με 
γραμμοκώδικα 5605340121474 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης επικίνδυνης ουσίας στην 
μπογιά. 
 

 

 

 

     

          5. Παιχνίδι ξύλινη φαρέτρα με βέλη, μάρκας 
Artemio, μοντέλο 14001935, με 
γραμμοκώδικα 5414135162406 και με χώρα 
κατασκευής το Βέλγιο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
 

 

 

 

     

          6. Βρεφικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας ZY BABY, 
μοντέλο MULTY, με γραμμοκώδικα 
5603968042362 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το καρεκλάκι. 
 

 

 

 

     

          7. Μαλακά παραγεμισμένα αρκουδάκια σε 
συνδυασμό με μπρελόκ, μάρκας SUNNY 
TOYS, μοντέλα 1591 και 1583, με 
γραμμοκώδικα 4014466303267 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από αρκουδάκια. 
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          8. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας XQ Max, μοντέλο 
128-220600, με γραμμοκώδικα 
8718657917962 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του σκούτερ. 
 

 

 

 

     

          9. Ξύλινο σετ τοξοβολίας, μάρκας Artemio, 
μοντέλο 14001931, με γραμμοκώδικα  
5414135162369 και με χώρα κατασκευής το 
Βέλγιο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
 

 

 

 

     

          10. Ανιχνευτής αλκοόλης σε μπρελόκ, μάρκας 
MAXXTER, μοντέλο ACT-ALTST-01, με 
γραμμοκώδικα 8716309084239 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το λόγο ότι  οι 
μετρήσεις που κάνει για την ανίχνευση της 
αλκοόλης είναι λανθασμένες. 
 

 

 

 

     

          11. Παιδικό σακάκι, μάρκας Babbogi, μοντέλο 
art.31217, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερες άκρες στην περιοχή 
του λαιμού του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          12. Παιδικό σακάκι, μάρκας Babbogi, μοντέλο 
art.35603, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερες άκρες στην περιοχή 
του λαιμού του ενδύματος. 
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          13. Ξύλινο συρόμενο τρενάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο art. GY580, με γραμμοκώδικα 
00000113601931 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          14. Μαλακό παιχνίδι με προεξοχές, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο No.9, με γραμμοκώδικα 
6825856000011 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
του ότι το μήκος του ελαστικού κορδονιού 
εκτείνεται πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

 

 

     

          15. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, άγνωστης 
μάρκας, με γραμμοκώδικα 5412810017805 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
 

 

 

 

     

          16. Παιχνίδι που περιλαμβάνει πιστόλι με βέλη, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο NO. SE102633, με 
γραμμοκώδικα 5907714418327 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης 
των βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από 
τα βέλη.  
 

 

 

 

     

          17. Παιδικό αθλητικό παντελόνι, μάρκας UNDER 
18, μοντέλο M-1256, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
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          18. Παιδικό αθλητικό παντελόνι, μάρκας HOLLY 
WORK Denim, μοντέλο MS-8247, με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 

 

 

 

     

          19. Παιδικό αθλητικό παντελόνι, μάρκας CIKOBY, 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 

 

 

 

     

          20. Διακοσμητικές απομιμήσεις φράουλας, 
μάρκας Canea, μοντέλο 81 CAND 14502, με 
γραμμοκώδικα 5908305572596 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να εκληφθούν 
σαν τρόφιμα κυρίως από παιδιά και ως εκ 
τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 

 

  

 

     
  

 

 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 ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377 και 22867130  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 
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 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. 
 


