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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     
 

 

ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11                                                                                                             18 Δεκεμβρίου 2015 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της Ε.Ε. 

για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 50 (14/12/2015 – 20/12/2015) 

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 14/12/2015 (GRAS-RAPEX – Report 50) 
έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 48 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 48 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

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

       Οκτώ (8) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

Έξι (6) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με τρία (3) από αυτά να έχουν     

γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

Τρία (3) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

Ένα (1) στο Τμήμα Δομικών Υλικών. 

Ένα (1) στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί.  

  
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
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Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 25 μέχρι 27, έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι τέσσερα (4) από τα είκοσι επτά (27) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 
μέχρι 4), 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. 
 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

   
1 Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας LOLLITOP, 

μοντέλο 723, με γραμμοκώδικα 
0100320830723 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και 
τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού και κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα EXIT 
FASHION και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   

2 Παιδικό φούτερ, μάρκας Shark Sportswear, 
μοντέλο 673, με γραμμοκώδικα 
010060006673 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με 
ελεύθερα άκρα στην περιοχή του λαιμού 
του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα EXIT 
FASHION και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
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3 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Pink Rabbit, 
μοντέλο BK 088, με γραμμοκώδικα  
01003208300088 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του 
στήθους του ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα EXIT 
FASHION και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

   

4 Παιδικά σετ ρούχων, μάρκας CHIEF, 
μοντέλα 5210002.1907 και 5210002.1901, 
με γραμμοκώδικες 5201111353138 και 
5201111353411 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με 
ελεύθερα άκρα στην περιοχή του λαιμού 
του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
GRANDE PETITO και έχει επιδιορθωθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 

  

   

5 Φωτεινή πηγή λέιζερ, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλα YL-Laser 303 και  YL-Laser 301, με 
κωδικούς HD207 και  5EDZ204 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 
φωτεινή πηγή λέιζερ. 

 

   

6 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας RAMAN, 
μοντέλο No : J-176, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή του λαιμού  και στη μέση του 
ενδύματος. 
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7 Παιδικό κοριτσίστικο γιλέκο, μάρκας 
Oumitu, μοντέλο GB18401-2003C, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού του ενδύματος. 
 

 

   

8 Παιδικά παπούτσια, μάρκας RDBAO, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια. 
 

 

   

9 Παιδικό παντελόνι, μάρκας GLO-STORY, 
μοντέλο GSK-8298, με γραμμοκώδικα 
5996525182985 και με  χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
 

 

   

10 Παιδικό παντελόνι τζιν, μάρκας H.L.XIANG, 
μοντέλο 3226, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
  

   

11 Βρεφικό φόρεμα με μπολερό, μάρκας 
Citlembik, μοντέλο 848, με γραμμοκώδικα 
6656362588485 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
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12 Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας General, 
μοντέλο 150072, με γραμμοκώδικα  
8858367012127 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης αντοχής με αποτέλεσμα να 
σπάει εύκολα ο γάντζος και να αποσπάται 
από το σχοινί. 
 

 

   

13 Παιδικό φούτερ, μάρκας Dalef, μοντέλο D-
13105TE, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με 
ελεύθερα άκρα στην περιοχή του λαιμού 
του ενδύματος. 
  

   

14 Παιδικό μαγιό, μάρκας Solaris, μοντέλο 
2089, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

   

15 Παιδικά παπούτσια, μάρκας SHISHANG, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια. 
 

 

   
16 Παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας Mingxintoys, 

μοντέλο art. NR 001, με γραμμοκώδικα 
5905485120012 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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17 Παιδικό παντελόνι , μάρκας MINIONS (το 
προϊόν ενδέχεται να είναι απομίμηση), με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
  

   
18 Μαλακό παιχνίδι σε σχήμα μπάλας που στο 

εσωτερικό του φέρει υγρό και φιγούρα 
ψαριού, μάρκας Aspro, μοντέλο (8513)346-
0313, με γραμμοκώδικα  26111120600001 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 
παρουσία αερόβιων μεσόφιλων 
μικροοργανισμών στο υγρό. 

 

 

   
19 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας GUANGHUI, 

μοντέλο 48930, με κωδικό 10045042 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή του λαιμού  και στη μέση του 
ενδύματος. 
 

  

   
20 Παιδικό φούτερ, μάρκας GLO-STORY, 

μοντέλο BPU-8225, με γραμμοκώδικα 
5996525182251 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με 
ελεύθερα άκρα στην κουκούλα του 
ενδύματος. 
 

 

   
21 Παιδικό σακάκι, μάρκας QiFeng, μοντέλο 

7148B, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με 
ελεύθερα άκρα στην κουκούλα του 
ενδύματος.  
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22 Παιδικό σακάκι, μάρκας AOLES, μοντέλο 
YM9261, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με 
ελεύθερα άκρα στην κουκούλα του 
ενδύματος. 
  

   
23 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Goloxy, 

μοντέλο  MQ-099, με γραμμοκώδικα  
7501947315835 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

   
24 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας TINGBA, 

μοντέλο TBXT 34305, με γραμμοκώδικα 
6938073843054 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

   
25 Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Giochi Preziosi, 

μοντέλο Ben 10 Ultimate Alien 
Monopattino, με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του σκούτερ.  

         
   

26 Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Marvel, με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του σκούτερ. 
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27 Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Razor, μοντέλο 
591412 , με γραμμοκώδικα 845423013387 
και με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 

Κίνδυνος τραυματισμού 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

