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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

 ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11                                 04 Δεκεμβρίου 2015  

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

     

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

 
 Δελτίο 48 (30/11/2015 – 06/12/2015) 

 

     

 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 30/11/2015 (GRAS-RAPEX – Report 48) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 54 
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 54 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Τριανταένα (31) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Δέκα (10) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

 

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 29 μέχρι 31, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
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 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

          1. Παιχνίδι τρομπέτα, μάρκας Cigioki, μοντέλο 
1204, με γραμμοκώδικα 8033113234293 και 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
στομίου που αποσπάται εύκολα από την 
τρομπέτα. 
 

 

 

 

     

          2. Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Grandi Giochi, 
μοντέλο 70005, με γραμμοκώδικα 
8005124700050 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          3. Παιχνίδι σετ σφυρίχτρες σε σχοινάκι, μάρκας 
Zeeman, μοντέλο C.56013 – C.57231, με 
γραμμοκώδικα 8711197560131 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιού στις σφυρίχτρες του οποίου το 
μήκος είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

 

 

     

          4. Παιδικό παρκοκρέβατο, μάρκας Lorelli, 
μοντέλο Zippy 2 layers, Rose & Grey, art. No. 
10080031412, με γραμμοκώδικα 
3800151953753 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και πνιγμού του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του 
παρκοκρέβατου και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
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          5. Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας Lorelli, μοντέλο 
Dream,  No. 10150410002, με γραμμοκώδικα 
3800151951322 και με χώρα κατασκευής τη 
Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του κρεβατιού και 
μη συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          6. Παιχνίδι μουσικό τρενάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No 0649, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

          7. Παιχνίδι σκούτερ, άγνωστης μάρκας, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του σκούτερ.  

 

 

 

     

          8. Μουσικό παιχνίδι σε μορφή σκαθαριού, 
μάρκας COLOR BABY, μοντέλο 42303, με 
γραμμοκώδικα 8412842423039 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να σπάει 
εύκολα και να απελευθερώνει μικρά κομμάτια 
τα οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από 
μικρά παιδιά. 

 

 

 

     

          9. Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας Fisher-
Price (Mattel),  μοντέλο Group 0-1 Car Seat, 
cat: 414/9314, Group 1 Car Seat, cat: 413/4082 
και  Group 123 Car Seat, cat: 390/9720, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. Το προϊόν 
διατέθηκε από τα καταστήματα Argos στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικού μηχανισμού συγκράτησης του 
καθίσματος. 
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          10. Ποδήλατο, μάρκας Specialized, με χώρα 
κατασκευής την Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του ποδηλάτου. 
 

 

 

 

     

          11. Παιδικό παρκοκρέβατο, μάρκας Bambisol, 
μοντέλο Ref: L695, με γραμμοκώδικα  
3607709013934 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του 
παρκοκρέβατου και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
 

 

 

 

     

          12. Παιδικό παρκοκρέβατο, μάρκας MS, μοντέλο 
Creciendo Contigo 63012, με γραμμοκώδικα 
8436046385627 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του 
παρκοκρέβατου και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
 

 

 

 

     

          13. Βρεφική φανέλα, μάρκας KIZ, μοντέλο CMBB, 
με χώρα κατασκευής τη Μπανγκλαντές. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από τη 
φανέλα. 
 

 

 

 

     

          14. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Flamini, μοντέλο 
1463, με γραμμοκώδικα 1601121014632 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από την παρουσία μικρών 
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το ένδυμα. 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
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          15. Παιδικά παπούτσια, μάρκας Angel, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από την παρουσία μικρών 
διακοσμητικών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από τα παπούτσια. 
 

 

 

 

     

          16. Παιδικά κοριτσίστικα παντελόνια, μάρκας 
Strawberry Shortcake, μοντέλα 990-071 και 
990-117, με γραμμοκώδικες 5991329900711 
και 5991329901176 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

  

 

     

          17. Παιδικά φούτερ, μάρκας H.Plenty, μοντέλα ZF-
1131 (ZH-53888) και  ZF8308 (H88-0018), με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 
 

 

  

 

     

          18. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας S&L GIRLS, 
μοντέλο HL-059, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          19. Παιδικά σακάκια, μάρκας JUMP & FISH, 
μοντέλα JF-H507 και JF-JPH08, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 
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          20. Παιδική φούστα, μάρκας Beebielove, μοντέλο 
40-0912 GRM, με γραμμοκώδικα 
8718164261633 και με χώρα κατασκευής την 
Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος. 

 

 

 

     

          21. Παιδικό φούτερ, μάρκας MISS ANGEL, μοντέλο 
YC-017, με γραμμοκώδικα 1973111975231 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 

 

 

 

     

          22. Παιχνίδι κούκλα που παράγει ήχους, μάρκας 
NIDA, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός ή πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 

 

  

 

     

          23. Μεταλλική κουκέτα, μάρκας VIMA, κωδικό 
29050249, με γραμμοκώδικα 2029050249007 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της κουκέτας και 
μη συμμόρφωσης της με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 

 

 

 

     

          24. Μουσικό παιχνίδι που περιλαμβάνει κιθάρα 
και μικρόφωνο, μάρκας COSAS, μοντέλο 19201 
- Nº BY723, με γραμμοκώδικα  8422616192016 
και με  χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
βύσματος που αποσπάται εύκολα από το 
μικρόφωνο. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
του ότι το μήκος του καλωδίου του 
μικρόφωνου είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο όριο. 
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          25. Παιδικό φούτερ, μάρκας ST. JEANS, μοντέλο 
YFC-107, με γραμμοκώδικα 7573214388156 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 

 

 

 

     

          26. Παιδικό φούτερ, μάρκας marions, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 

 

 

 

     

          27. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 
delight, μοντέλο 05676WH (WF-0821), με 
γραμμοκώδικα 5055610804406 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 

 

  

 

     

          28. Σκάλα αλουμινίου, μάρκας DRABEST, μοντέλο 
DR-ST-D4, με γραμμοκώδικα 5904680004004 
και με χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής της σκάλας. 
 

 

 

 

     

          29. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας MANIA, μοντέλο ZS-
D001-1-C, με γραμμοκώδικα 3800146253400 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του σκούτερ.  
 

 

 

 

     

          30. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
δράκου, μάρκας Build-A-Bear, μοντέλο 
422091/ 022091, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 
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          31. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Biltema, μοντέλο 
45618, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του σκούτερ.  
 

 

 

 

     
    

 

    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. 

 

 

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy

