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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           28 Νοεμβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 47 (24/11/2014 – 30/11/2014) 

 

     

 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 24/11/2014 (GRAS-RAPEX – Report 47) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 50 
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 50 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Τριάντα τρία (33) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. 
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 33, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου. 
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Σημειώνεται ότι οκτώ (8) από τα τριάντα τρία (33) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 8), 
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. Παιδική φούστα,  μάρκας Zhihuibaby, 
μοντέλο 14-703, με γραμμοκώδικα 
5290516909682 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
λειτουργικά και τα διακοσμητικά κορδόνια 
στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
Incredible Universe Shop και έχει 
επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

  

 

 

 

     

          2. Παιδικό φόρεμα, μάρκας LUNA GOOD, 
μοντέλο PG 089, με γραμμοκώδικα 
3000000058947 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Click 
Point και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

  

 

 

     



 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ Σελίδα 3 από 12 

 

          3. Παιδικό μαγιό, μάρκας Private member, 
μοντέλο Β9403PV, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα La 
Stampa και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

 

 

     

          4. Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES! DO KID'S 
(YES!DO), μοντέλο XS 5019, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να αναδύονται 
κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά ή 
διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. Επίσης τα 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
PASCHALIS LOUKA TRADING LTD και έχει 
επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

          5. Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES! DO KID'S 
(YES!DO), μοντέλο XS 5028, με γραμμοκώδικα 
1000000440287 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να αναδύονται 
κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά ή 
διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. Επίσης τα 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
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να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Kanz 
children clothing και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 

     

          6. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Tan Xiang, μοντέλο M 
6051, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να αναδύονται 
κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά ή 
διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. Επίσης τα 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα AMBIZAS 
GIFT SHOP και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

 

 

     

          7. Παιδικό μπικίνι, μάρκας JULLA, μοντέλο JS – 
610, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία 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.   
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα AMBIZAS 
GIFT SHOP και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
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          8. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Master Urban, 
μοντέλο C048, με γραμμοκώδικα 
2000000083360 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα YAZOO 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          9. Ξύλινος σιδηρόδρομος, μάρκας Buydirect4U, 
μοντέλο CT/TRN/SET.03, με γραμμοκώδικα 
5014555038598 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

 

     

          10. Ξύλινος σιδηρόδρομος, μάρκας Buydirect4U, 
μοντέλο CT/TRN/SET.01, με γραμμοκώδικα 
5014555038574 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

    

 

     

          11. Παιχνίδι σετ αστυνομίας, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 189-1690, με γραμμοκώδικα 
4.026272.026940 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
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          12. Παιχνίδι τύμπανο, μάρκας R&T, μοντέλο REF. 
86348/RF4250/11, με γραμμοκώδικα 
8436019686348 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να 
σπάει εύκολα και να απελευθερώνει μικρά 
κομμάτια τα οποία εύκολα δύναται να 
καταποθούν από μικρά παιδιά.  
 

 

 

 

     

          13. Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα, μάρκας 
BULLYCAN, μοντέλο 8804-A/9001124, με 
γραμμοκώδικα 84134191125493 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και 
να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
εύκολα δύναται να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. Επίσης η χειρολαβή της μαράκας είναι 
πιο μεγάλη από το επιτρεπόμενο όριο με 
πιθανότητα να σφηνωθεί στο φάρυγγα του 
παιδιού. 
 

 

 

 

     

          14. Παιδικά φορέματα, μάρκας MISSEL, μοντέλα 
K04239332672 – 1125185, K04239332689 – 
1125186, K04239332696 – 1125183, 
K04239332702 – 1125184, K04239332719 – 
1125187, με γραμμοκώδικες 504239332672, 
504239332689, 504239332696 και 
504239332702 αντίστοιχα, και με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης και  στο 
κατώτερο σημείο του ενδύματος. Σημειώνεται 
ότι τα κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της 
μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 
εκατοστά όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή 
διάταξη. Επίσης τα κορδόνια δεν πρέπει να 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου 
ενδύματος. 
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          15. Παιδικό φόρεμα, μάρκας F&Y, μοντέλο FY007 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος.  
 

  

 

 

 

     

          16. Παιδικό φόρεμα, μάρκας F&Y, μοντέλο FY006 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 
 

  

 

 

 

     

          17. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Power Flower, 
μοντέλο F396 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να αναδύονται 
κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά ή 
διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. Επίσης τα 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
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          18. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Sun & Ocean, μοντέλο 
719 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.  
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού,  κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη και στη μέση του ενδύματος. 
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 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

  

 

 

 

 

     

          19. Παιδικό μπικίνι, μάρκας M&D, μοντέλο 9992 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού,  κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη και στη μέση του ενδύματος. 
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 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

  

 

 

 

     

         20. Βρεφικό συρόμενο παιχνίδι , μάρκας LeapFrog, 
μοντέλο 81212, με γραμμοκώδικα 
708431812123 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που μπορεί να προκληθούν 
από το αυτοκόλλητο που είναι κολλημένο  στο 
παιχνίδι. 
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         21. Σετ από σβηστήρια σε μορφή γλυκών, μάρκας 
YI ZHENG, μοντέλο YZ 1304, με γραμμοκώδικα 
6949029912182 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα σβηστήρια. 

 

 

 

     

         22. Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, μάρκας 
HOPE, μοντέλο MX-2013, με γραμμοκώδικα 
8580091200012 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

         23. Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, μάρκας Jian 
wei Toys, μοντέλο 120046, με γραμμοκώδικα 
8580091200463 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

         24. Παιχνίδι σε μορφή τοστιέρας, μάρκας Just Like 
Home, μοντέλο 5F60589, με γραμμοκώδικες 
803516030444 και  803516053092 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να 
σπάει εύκολα και να απελευθερώνει μικρά 
κομμάτια τα οποία εύκολα δύναται να 
καταποθούν από μικρά παιδιά. 

 

 

 

     

         25. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
δεινόσαυρου, μάρκας R&T - Rama Tritton, 
μοντέλο ref. 95470, με γραμμοκώδικα 
8436019695470 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
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         26. Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα, μάρκας 
BULLYCAN, μοντέλο B6616, με γραμμοκώδικα  
8413419136284 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να 
σπάει εύκολα και να απελευθερώνει μικρά 
κομμάτια τα οποία εύκολα δύναται να 
καταποθούν από μικρά παιδιά. 

 

 

 

     

         27. Παιδικό μπικίνι, μάρκας HELLO GIRL, μοντέλο 
P81, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού,  κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη και στη μέση του ενδύματος. 
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 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

 

 

     

         28. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μάρκας AUTO 
practic, μοντέλο class F / Art.  32900, με 
γραμμοκώδικα 8007517329008 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι δεν 
συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

         29. Κεριά σε γυάλινα δοχεία, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Kiwi & Pomme BO 4512, με 
γραμμοκώδικα 3561862545124 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω μειωμένης 
αντοχής του γυάλινου δοχείου με αποτέλεσμα 
να σπάζει εύκολα. 
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         30. Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας kkk, μοντέλο 
39059, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

         31. Παιχνίδι σε σχήμα αυγού, που μέσα περιέχει 
διάφορες φιγούρες που διογκώνονται όταν 
έρθουν σε επαφή με υγρά, μάρκας Toy King, 
μοντέλο BL-1147, με γραμμοκώδικα 
5053164007519 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποκόπτονται από τις 
φιγούρες και που διογκώνονται περισσότερο 
από το μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν 
έρθουν σε επαφή με υγρά. 
 

 

 

 

     

         32. Φουσκωτό κάθισμα θαλάσσης, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο XL-0115, με γραμμοκώδικα 
6915574401150 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής βαλβίδας του φουσκωτού. 
 

 

 

 

     

         33. Μουσικό παιχνίδι, μάρκας Kaichi Toys, 
μοντέλο NO.999-81G, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
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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. 

 

 


