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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           31  Ιανουαρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 4 (27/01/2014 – 02/02/2014) 

 

     

 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 27/01/2014 (GRAS-RAPEX – Report 4) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 52 
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 52 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

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

     Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,  

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με ένα (1) από αυτά να έχει 
γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

      

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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Σημειώνεται ότι δύο (2) από τα είκοσι επτά (27) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 και 2), 
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 φούτερ, μάρκας Blu Coralli, μοντέλο 
ML-073, με γραμμοκώδικα  2200000100771 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

           2. Παιδικό φούτερ, μάρκας Blu Coralli, μοντέλο 
ML-066, με γραμμοκώδικα 2200000101631 και 
με χώρα κατασκευής  την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     

           3. Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας BRICOTech, 
μοντέλο PULPO F0034C (9mmx150), με 
γραμμοκώδικα 8433774507857 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα 
να αποσπάται εύκολα ο γάντζος από το 
ελαστικό σχοινί. 

 

 

 

     
           4. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας RUBIE´S, 

μοντέλο 503103, με γραμμοκώδικα 
8422971531031 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
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           5. Παιχνίδι μοτοσικλέτα που καβαλάει το παιδί, 
μάρκας BIG, μοντέλα  800056324 και 
800056323, με γραμμοκώδικες 
4004943563246 και 4004943563239 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αυτοκόλλητων που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 

 

  

 

     
           6. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή πελεκάνου που 

φέρει μπαλίτσες στο στόμα του, μάρκας PR 
(Pérez y Rincón), μοντέλο 992 EXP.6, με 
γραμμοκώδικα 8435331309928 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στην 
τρύπα της μανιβέλας που ανοίγει το στόμα του 
πελεκάνου. 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και 
να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 

 

 

 

     
           7. Βρεφικό μασητικό οδοντοφυΐας, μάρκας 

Bebés Ecológicos, με γραμμοκώδικα 
9006720640107 και με χώρα κατασκευής την 
Αυστρία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω του ότι 
χαλαρώνει ο κόμπος του κορδονιού με 
πιθανότητα συσπείρωσης γύρω από το λαιμό 
του μωρού. 

 

 

 

     
           8. Διακοσμητικά κεριά σε απομιμήσεις φρούτων, 

μάρκας HOME MASTER, μοντέλο 06010-21, με 
γραμμοκώδικα 8435202060101 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους 
καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ 
τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
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           9. Ελαστικοί  ιμάντες, μάρκας HIDALGO,  μοντέλο 
00119, με γραμμοκώδικα  8421531001199 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα 
να αποσπάται εύκολα ο γάντζος από το 
ελαστικό σχοινί. 
 

 

 

 

     
           10. Παιδικό καροτσάκι, μάρκας FLEX, μοντέλο 

Elegance Flex Buggy with Rain cover 7731 / 
NOZ 8859334, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του 
ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
 

 

 

 

     
           11. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Good Children, 

μοντέλο F-2095, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
 

 

 

 

     
           12. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Rosso Kid's, μοντέλο 

XS0973, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού 
από την παρουσία κορδονιών με ελεύθερα 
άκρα στην περιοχή του λαιμού και στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
 

 

 

 

     
           13. Παιδικό μπικίνι, μάρκας ZALE SKELL, μοντέλο 

8976, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
του λαιμού, στο πίσω μέρος του ενδύματος 
και τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στη περιοχή της μέσης το μήκος 
των οποίων είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
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           14.  Παιδικό παντελόνι, μάρκας Xue Mei, μοντέλο 
C 24, με γραμμοκώδικα 2943324053087 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο κατώτερο σημείο 
του ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

 

 

     
           15. Παιδικό φούτερ, μάρκας SUNSEA, μοντέλο CH-

002, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
 

 

 

 

     
           16. Παιδικά κοριτσίστικα παντελόνια, μάρκας 

DONG, μοντέλο DH1102, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο κατώτερο σημείο 
του ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

 

 

     
           17. Παιδικά σακάκια, μάρκας H&S, μοντέλο B-

8035C, με γραμμοκώδικα 1360004782098 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού 
από την παρουσία κορδονιών που 
σχηματίζουν θηλιά στην περιοχή του λαιμού 
του ενδύματος. 
 

 

  

 

     
           18. Παιδικό μπικίνι, μάρκας YuMei, μοντέλο 8042, 

με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
του λαιμού του ενδύματος και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στη περιοχή της 
μέσης το μήκος των οποίων είναι μεγαλύτερο 
από το επιτρεπόμενο. 
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           19. Παιδικό σακάκι, μάρκας A Classic Fashion, 
μοντέλο  W-213, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
Κίνδυνος τραυματισμού στο πρόσωπο από 
την παρουσία ελαστικών κορδονιών στο 
ένδυμα. 

 

 

 

     
           20. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας PLAY 

BACK, μοντέλο T-1026, με γραμμοκώδικα 
6011037110260 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 

 

     
           21. Παιδικά κοριτσίστικα παντελόνια, μάρκας AD 

miring, μοντέλο TK-1413, με γραμμοκώδικα 
7675505995545 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 

 

     
           22. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας 

Goloxy, μοντέλο MQ-572, με γραμμοκώδικα 
7501973689788 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 

 

     
           23. Παιδικό φούτερ, μάρκας H&S, μοντέλο A-

6807B, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
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           24. Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Scandia, μοντέλο 
"Scandia Move Classic" / 253002, με χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού λόγω 
του ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό 
πρότυπο ασφάλειας. 
 

 

 

 

     
           25. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Intenze, 

μοντέλο ST1012DP/ SS83, με χώρα κατασκευής 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 
 

 

 

 

      
           26. Παιχνίδι πιάνο που βγάζει φωτισμούς και 

ήχους, μάρκας Pamax, μοντέλο 2994/ 
MX0009/ Pianola allegro, με γραμμοκώδικα 
8033765685542 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων του χρήστη λόγω 
υπερθέρμανσης των μπαταριών πέραν του 
επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

 

 

     
           27. Μαρκαδόροι επισήμανσης σε μορφή 

παιχνιδιού, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
SRLGNR FL, με γραμμοκώδικα 16166276351, 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και 
να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά 
παιδιά.  
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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 22867388, 22867309, 22867130 και 22867377  

 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. 

 

 


