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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           05 Δεκεμβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 48 (01/12/2014 – 07/12/2014) 

 

     

 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 01/12/2014 (GRAS-RAPEX – Report 48) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 39 
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 39 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι έξι (26) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

 

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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 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

          1. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας Klups, 
μοντέλο Anežka 1, με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας. 

 

 

 

     

          2. Πτυσσόμενο τραπέζι, μάρκας Link‘s, μοντέλο 
No. 50700330, με γραμμοκώδικα  
4010340507332 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του τραπεζιού. 

 

 

 

     

          3. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας AOLES, μοντέλο 
YF44218, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

 

 

     

          4. Παιδικά φούτερ, μάρκας emt, μοντέλα 
KH32230 και  KH32232, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 

 

  

 

     

          5. Παιδικό παντελόνι, μάρκας GRACE, μοντέλο 
B41074, με γραμμοκώδικα 5999011410746 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
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          6. Βρεφικές πιπίλες, άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 8593379500254, με χώρα 
κατασκευής την Τσεχία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
της πιπίλας, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα 
και να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα 
οποία εύκολα δύναται να καταποθούν από 
μικρά παιδιά. 
 

 

 

 

     

          7. Παιδικά φούτερ, μάρκας GRACE, μοντέλα 
G40157 και B40452, με γραμμοκώδικες 
5999011401577 και 5999011404523 
αντίστοιχα και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
 

 

  

 

     

          8. Εξοπλισμός κατάδυσης, μάρκας Aqua Lung, 
μοντέλο SureLock II, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού του δύτη λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του εξοπλισμού. 
 

 

 

 

     

          9. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας ASUKA, μοντέλο 
AX-001, με γραμμοκώδικα  6942514646463 και 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας και της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη περιοχή 
της κουκούλας απαγορεύονται. Επίσης τα 
κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά 
όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
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          10. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας NAPOLEONE, 
μοντέλο D-101, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας και της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη περιοχή 
της κουκούλας απαγορεύονται. Επίσης τα 
κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της μέσης 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά 
όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

 

 

     

          11. Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο και βέλη, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο Ref 40277, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από  
βέλη. 
 

 

 

 

     

          12. Βρεφική κουδουνίστρα σε μορφή μαράκας, 
μάρκας Marek, μοντέλο M10, με 
γραμμοκώδικα 5905392000070 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι η χειρολαβή 
της κουδουνίστρας είναι πιο μεγάλη από το 
επιτρεπόμενο όριο με πιθανότητα να 
σφηνωθεί στο φάρυγγα του παιδιού. 
 

 

  

 

     

          13. Παιδικό φούτερ, μάρκας CITYGANG, μοντέλο 
B-1014, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
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          14. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας CHILD FACE, 
μοντέλο Art: H-1230, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

 

 

     

          15. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας HELLO 
COCCINELLI, μοντέλο No: 8360, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

 

 

     

          16. Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας Chetak, μοντέλο 
LS111, με γραμμοκώδικα 8694461157100 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. 

 

 

 

     

          17. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο NO.: 307-5, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 

 

  

 

     

          18. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Marions, μοντέλο 
MEL-4519-BM, με γραμμοκώδικα 
8970000014197 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι 
απαγορεύονται διακοσμητικά κορδόνια σε 
αυτήν την περιοχή με μήκος μεγαλύτερο των 
75 mm. 
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         19. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Marions, μοντέλο 
MEL-5755-BM, με γραμμοκώδικα 
8970000014463 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

 

 

     

         20. Παιδική φανέλα, μάρκας PANÇO, μοντέλο 
1323151, με γραμμοκώδικα  8680488376921 
και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
 

 

 

 

     

         21. Πιπίλα με λουρί στήριξης, μάρκας Iko, μοντέλο 
NO. 0129 / NO. 57276, με γραμμοκώδικα 
8585030057276 και  με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω απουσίας οπών 
αερισμού στο πλαστικό κλιπ της πιπίλας. 
 

 

 

 

     

         22. Καρέκλα, μάρκας Nowy Styl, μοντέλα C-27,  C-
29 και V-4, με γραμμοκώδικες 
4820040227023, 4820040229577 και 
4820040604312 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Ουκρανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της καρέκλας. 
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         23. Παιδικά παντελόνια, μάρκας Play Back και 
PLAY BACK LOS ANGELES, μοντέλα T-807 και 
G-030, με γραμμοκώδικες  6011037108076 και 
6011037100308 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

  

 

     

         24. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας SUN SEA, 
μοντέλο D-01, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

 

 

     

         25. Παιδικό μπικίνι, μάρκας CACTUS CLONE, 
μοντέλο TSWB5601, με γραμμοκώδικα  
4893940102356 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

 

 

     

         26. Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας Guard, μοντέλα N° 
130, N° 136,  N° 137 και N° 138, με 
γραμμοκώδικες  5201536001300, 
5201536901365, 5201536911371 και 
5201536991380 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα 
να σπάει εύκολα ο ιμάντας. 
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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. 

 

 


