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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           30  Μαΐου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 21 (26/05/2014 – 01/06/2014) 

 

     

 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 26/05/2014 (GRAS-RAPEX – Report 21) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 44 
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 44 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Έντεκα (11) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Είκοσι (20) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Δέκα (10) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

 

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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 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

           1. Μελάνι  για δερματοστιξία, μάρκας Bio Touch, 
μοντέλο Jet black, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μόλυβδου στο μελάνι. 

 

 

 

     
           2. Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας 

ERGOSEAT, μοντέλο 210121A/ E13 045029, με 
σειριακό αριθμό CE047 02 5775 030 00005 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του καθίσματος. 

 

 

 

     
           3. Παιχνίδι όπλο που φέρει φωτεινή πηγή λέιζερ, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο 585-48A, με 
γραμμοκώδικα  6901235850481 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 

 

 

 

     
           4. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας BLOOM, 

μοντέλα NANO black/diesel denim E10502-
BDD-11-AKS, BLE10502WHB, BLE10502WCW, 
BLE10502WRR, BLE10502BDD, BLE10502BSSG, 
BLE10502BSSB και BLE10502BMB, με 
γραμμοκώδικα 4897020129493 και με χώρα 
κατασκευής το Χόνγκ Κόνγκ. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το καρεκλάκι. 

 

 

 

     
           5. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 

INOVA, μοντέλο INOTAU22K, με 
γραμμοκώδικα  8018417159145 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
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           6. Παιδικά παντελόνια που περιλαμβάνουν 

πλαστικές ζώνες, μάρκας H&M, μοντέλα 
01898218,  01716997 και  978210, με χώρα 
κατασκευής το Μπαγκλαντές.  
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής των μεταλλικών εξαρτημάτων της 
ζώνης, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και να 
απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά 
παιδιά. 
 

 

 

 

 

     
           7. Παιχνίδι σφυρίχτρα, μάρκας Profi sport 

collection, μοντέλο Art. 35301, με 
γραμμοκώδικα  5902384353015 και με  χώρα 
κατασκευής την Κίνα.                
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
σφυρίχτρας λόγω του μικρού της μεγέθους.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

 

     
           8. Πένα σε συνδυασμό με φωτεινή πηγή λέιζερ, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο 9612 / 9613, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 

 

  

 

     
           9. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινή πηγή λέιζερ, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο 2011108, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
 

 

  

 

     
           10. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινή πηγή λέιζερ, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλα OQ-507 και  OQ-
508, με χώρα κατασκευής την  Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
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           11. Παιδικό παρκοκρέβατο, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο 12150140, με γραμμοκώδικα  
8717658124614  και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας του 
παρκοκρέβατου με αποτέλεσμα να 
ανατρέπεται. 
 

 

 

 

     
   

    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. 

 

 


