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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     
 

 

ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11                                                                                                          21 Οκτωβρίου 2016 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της Ε.Ε. 

για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 42 (17/10/2016 – 23/10/2016) 

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 17/10/2016 (GRAS-RAPEX – Report 42) 
έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 35 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 35 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με ένα (1)  να έχει     

γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

Τέσσερα (4) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 16 και 17, έχουν 
αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.  
Σημειώνεται ότι δώδεκα (12) από τα δεκαεπτά (17) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 
μέχρι 11 και 16), έχουν εντοπιστεί αρχικά από την Υ.Α.& Π.Κ. στην αγορά της Κύπρου 

  
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
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(χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί 
στο σύστημα Gras-Rapex. 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

   
1 Παιδικό σακάκι, μάρκας ASPEN POLO 

CLUB, μοντέλο PC350429, με 
γραμμοκώδικα  2100000130115 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα BOYS 
& GIRLS CITY STORE και έχει επιδιορθωθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 

 

   
2 Παιδικό αμάνικο μπουφάν, μάρκας Young 

VERSACE, μοντέλο YVMGB120, με 
γραμμοκώδικες 2100000139972 και 
8052043102533 και με χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα BOYS 
& GIRLS PREMIER και έχει επιδιορθωθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 

 

   
3 Παιχνίδι μπάνιου σε παπάκι, μάρκας 

Xinhaiao / Jumbo, μοντέλο 2024-2, κωδικό 
20151230, με γραμμοκώδικα 
0457444000033 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 επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
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4 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Legendary 

RIDERS CAVALIERI, μοντέλο 
6267265.552.2A, με γραμμοκώδικα 
5290561821687 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα LAPIN 
HOUSE και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
5 Παιδικό μπικίνι, μάρκας LEONADO, 

μοντέλο ART: 16204, με γραμμοκώδικα 
5873415752049 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα ELENI 
MINI MARKET και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

   
6 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Franky Village 

- INDEPENDT / Mikellides Sports, μοντέλο 
DLH-6601, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και της μέσης του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
Mikellides  και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
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7 Παιχνίδι σφυρίχτρα, μάρκας Play Go, 
μοντέλο CM 14-0360 / 4145, με 
γραμμοκώδικα  4892401041456 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης της ακοής από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
Tsoumbros Loucas Trading Ltd και έχει 
αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

   
8 Παιχνίδι πιστόλι, μάρκας YT, μοντέλο 

2071M, με γραμμοκώδικα  0457402000037 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης της ακοής από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Jumbo 
Trading LTD και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
9 Παιχνίδι πιστόλι, μάρκας YT, μοντέλο 

2080BN, με γραμμοκώδικα  
8422562023778 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης της ακοής από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Jumbo 
Trading LTD και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
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10 Παιχνίδι όπλο, μάρκας SC, μοντέλο 2060B, 
με γραμμοκώδικα 0457386000030 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης της ακοής από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Jumbo 
Trading LTD και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
11 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας Jumbo, 

μοντέλο ws306183, κωδικό  #2015.09.15, 
με γραμμοκώδικα 0405700000037 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βεντούζων που αποσπώνται εύκολα 
από τα βέλη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Jumbo 
Trading LTD και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
12 Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας 

ATOSA, μοντέλο 5501-26, ref. MA7468, 
κωδικό 13540, με γραμμοκώδικα 
8422259135401 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. 
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13 Παιχνίδι σε μορφή χταποδιού, μάρκας 
FANTASTIKO, μοντέλο nº 65151, ref. 84119, 
με γραμμοκώδικα 8424345841197 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα 
και να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα 
οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από 
μικρά παιδιά. 
 

 

   
14 Μουσικό παιχνίδι σε κιθάρα, μάρκας Baby 

toys, μοντέλο 60233, κωδικό 12121237, με 
γραμμοκώδικα 8017967602330 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι του 
οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο 
παιχνίδι. 
 

 

   
15 Ψησταριά , μάρκας Supergrill, μοντέλο SUP 

720N, με γραμμοκώδικα  5904842117207 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της ψησταριάς. 

 

   
16 Παιχνίδι κουδουνίστρα, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο 8801, με γραμμοκώδικα 
8006708088014  και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης της ακοής από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Jumbo 
Trading LTD και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
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17 Παιχνίδι νεροπίστολο, μάρκας 

FANTASTIKO, μοντέλο No 3325, ref. 32004, 
με γραμμοκώδικα  8424345320043 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

   
 
 

  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. 
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