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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           04 Ιουλίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 26 (30/06/2014 – 06/07/2014) 

 

     

 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 30/06/2014 (GRAS-RAPEX – Report 26) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 47 
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 47 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι επτά (27) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Δέκα (10) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Δομικών Υλικών. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

 

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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Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 27, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

           1. Ξύλινη κουδουνίστρα σε μορφή μαράκας, 
μάρκας Magtoys, μοντέλο 316068, με 
γραμμοκώδικα 739125606083 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 
λαβής της κουδουνίστρας που μπορεί να 
σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

 

 

     
           2. Παιχνίδι ξυλόφωνο, μάρκας Yi Zhi Toys, 

μοντέλο 0910/ 938865, με γραμμοκώδικα 
8435399009105 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
           3. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας LG, 

μοντέλο LG4887/ 105AO1275, με 
γραμμοκώδικα 5413247048875 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. 
 

 

 

 

     
           4. Παιχνίδι τρομπέτα, μάρκας Fantastiko, 

μοντέλο 42144, με γραμμοκώδικα 
8413930421449 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
στομίου που αποσπάται εύκολα από την 
τρομπέτα. 
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           5. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, 
μοντέλο Z05, 236, με χώρα κατασκευής τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

 

 

     
           6. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας CENTROXOGO, 

μοντέλο CB3008, με γραμμοκώδικα 
7346560030082 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία έχει περίμετρο ανοίγματος 
μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

 

 

     
           7. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας WEFA 

Colors, μοντέλα BROWN 2004 PYBR, με 
κωδικούς  BR60408141 και BR3038098 και με 
χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

 

 

     
           8. Σετ ηλεκτρονικού τσιγάρου, μάρκας Kanger 

Tech, μοντέλο VT, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς από πιθανή 
υπερθέρμανση των μπαταριών κατά την 
φόρτιση.  
 

 

 

 

     
           9. Σετ ηλεκτρονικού τσιγάρου, μάρκας Kanger 

Tech, μοντέλο E smart, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς από πιθανή 
υπερθέρμανση των μπαταριών κατά την 
φόρτιση. 
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          10. Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή σκουληκιού, 
μάρκας  FunToys, μοντέλο NGTC 129291, με 
γραμμοκώδικα 6991201292919 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
          11. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή πεταλούδας, 

μάρκας Nowa, μοντέλο NGT 9058869, με 
γραμμοκώδικα 6991290588696 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
          12. Μαγνητικό παιχνίδι συναρμολόγησης, μάρκας 

Plastwood, μοντέλο 0020, με γραμμοκώδικα 
8027352000207 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
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. 
 

 

 

 

     
          13. Παιδικό σακάκι, μάρκας Ilovegorgeous, 

μοντέλο AW13MD06OAT, με χώρα κατασκευής 
το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες σε 
αυτήν περιοχή απαγορεύονται.  
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          14. Βρεφικό μασητικό οδοντοφυΐας, μάρκας 
Emma, μοντέλο 252, με γραμμοκώδικα  
8850217002524 και με χώρα κατασκευής την 
Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος πνιγμού του παιδιού λόγω 
μειωμένης αντοχής με αποτέλεσμα  
κατάποσης του υγρού που φέρει στο 
εσωτερικό του. 
 

 

 

 

     

          15. Περούκα αμφίεσης, μάρκας Funny Box, 
μοντέλο YIFUN018, με γραμμοκώδικα 
5999554004754 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της περούκας. 
 

 

 

 

     

          16. Διακοσμητική γιρλάντα με φωτοστέφανο, 
μάρκας AAA Nagyker, με γραμμοκώδικα 
6904180900058 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της γιρλάντας. 
 

 

 

 

     

          17. Διακοσμητική γιρλάντα σε πεταλούδα, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο PG-LEPF, με 
γραμμοκώδικα 5999555720721 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της γιρλάντας. 
 

 

 

 

     

          18. Γενειάδα αμφίεσης, μάρκας Hua Hao, μοντέλο 
XXO22, με γραμμοκώδικα  2405000137042 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της γενειάδας. 
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          19. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας WIDMANN, 
μοντέλο 3605L, με γραμμοκώδικα  
8003558360505 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
 

 

 

 

     

          20. Μάσκα αμφίεσης, μάρκας  PrintgoParty, 
μοντέλο PG-CSTÁ, με γραμμοκώδικα 
5999527945565 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
 

 

 

 

     

          21. Μάσκα αμφίεσης, μάρκας Ante, με 
γραμμοκώδικα 5999048637079 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 

 

 

 

     

          22. Αμφίεση ινδιάνου, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
182/1F, με γραμμοκώδικα 5999527944100 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
 

 

 

 

     

          23. Παιδικό σακάκι, μάρκας QiFeng, μοντέλο 
5027B, με  άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία ελαστικών κορδονιών στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι η παρουσία ελαστικών 
κορδονιών σε αυτήν περιοχή για ενδύματα 
που προορίζονται για παιδιά κάτω το 7 ετών 
απαγορεύεται. 
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          24. Μάσκα αμφίεσης, μάρκας Funny Box, μοντέλο 
JAP 2658, με γραμμοκώδικα 5999554000985 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
 

 

 

 

     

          25. Παιχνίδι που περιλαμβάνει δύο μαγνήτες, 
μάρκας Tobar, μοντέλο 12463, με κωδικό C12 - 
J13 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. 
 

 

 

 

     

          26. Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο και βέλη, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο NGTC 035979 / 
NO.0619, με γραμμοκώδικα 6991200359798 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
 

 

 

 

     

          27. Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Famosa, μοντέλο 
700008232 SA3256, με γραμμοκώδικα 
8410779282323 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού του παιδιού λόγω εύκολης 
πρόσβασης του παιδιού στο υλικό που φέρει 
στο εσωτερικό του 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. 

 

 


