
 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ Σελίδα 1 από 9 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           14  Φεβρουαρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 6 (10/02/2014 – 16/02/2014) 

 

     

 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 10/02/2014 (GRAS-RAPEX – Report 6) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 58 
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 58 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι-εννέα (29) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Δεκατρία (13) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με ένα (1) από αυτά να έχει 

     γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Τρία (3) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

     Ένα (1) στο Υπουργείο Εσωτερικών-Δομικά Υλικά. 
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Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 28 και 29, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τα είκοσι εννέα (29) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 5), 
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 πλεκτό φορεματάκι, μάρκας Urchin, 
μοντέλο D692, με γραμμοκώδικα 34493 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     
           2. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας H – 

MWK, μοντέλο FA 507, με γραμμοκώδικα 
5290656014024 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής με πιθανή επαφή 
του χρήστη με  μεταλλικά αγώγιμα μέρη και 
λόγω του ότι οι μεταλλικές επαφές της 
γείωσης δεν είναι συνδεδεμένες με 
αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται επαφή. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των καταναλωτών. 

 

  

 

 

     
           3. Αεροβόλο πιστόλι που ρίχνει μικρά σφαιρίδια 

με φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας Skyma, 
μοντέλο SM.0603, με γραμμοκώδικα 
7100010002421 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ και παραπλανητικής χρήσης σήμανσης 
CE  με πιθανότητα να εκληφθεί ως παιχνίδι. 
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Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

     
           4. Παιδικό σακάκι με κάπα, μάρκας CHICAPRIE 

FASHION, μοντέλο AD-018/12WC050001/ 
12BM007, με γραμμοκώδικα 2210000057920 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην κάπα του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     
           5. Αεροβόλα όπλα που ρίχνουν μικρά σφαιρίδια 

με φωτεινή πηγή λέιζερ, μάρκας  Fei Teng, 
μοντέλα MK-229/442842, MK-228/195843, N-
08A/442832 και M-168A/442833, με 
γραμμοκώδικες 5899104428422, 
5899101958434, 5899104428323 και 
5899104428330 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ και παραπλανητικής χρήσης σήμανσης 
CE  με πιθανότητα να εκληφθεί ως παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο και έχουν αποσυρθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

    

  

 

     
           6. Παιχνίδι ελαστικό δακτυλίδι που εκπέμπει 

φως, μάρκας GOODMARK, μοντέλο nº 
1351129, με γραμμοκώδικα  3245675746762 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος 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. 
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           7. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή σφυριού που 
παράγει ήχους, μάρκας FREE & EASY, με 
γραμμοκώδικα 8711295112201 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
           8. Καπέλο αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

ref. 839825, με γραμμοκώδικα 3245675744638 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του καπέλου. 
 

 

 

 

     
           9. Ξύλινο παζλ, μάρκας IMAGIN, μοντέλο Réf 

8203-HON 1209, με γραμμοκώδικα  
3700156682033 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παζλ. 
 

 

  

 

     
           10. Ξύλινο παιχνίδι που απεικονίζει την κιβωτό 

του Νώε, μάρκας IMAGIN, μοντέλο Ref.340/ 
BM908, με γραμμοκώδικα 3700156603403 και 
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.  
 

 

  

 

     
           11. Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας 

KIM PLAY, μοντέλα 2187 και 1187, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 
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           12. Πλαστικό βρεφικό μπάνιο με πτυσσόμενη 
μεταλλική βάση, μάρκας Maltex, μοντέλο 
Wanna 100cm. Zotwik, με γραμμοκώδικα 
9030670007215 και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
αστάθειας της μπανιέρας και απουσίας 
προειδοποιήσεων και οδηγιών χρήσεως. 
 

 

 

 

     
           13. Παιχνίδι που κρεμάτε σε παιδική κούνια, 

μάρκας TROUSSELIER, μοντέλο V1500 02, με 
γραμμοκώδικα  060713 και με χώρα 
κατασκευής τις Φιλιππίνες. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
           14. Πλαστικά παιχνίδια για το μπάνιο σε σχήμα 

πάπιας, μάρκας DAM, μοντέλο No 6120210–
No 06-2012, με γραμμοκώδικα  
5414561202103 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από την παρουσία μικρών 
κομματιών που υπάρχουν στα παιχνίδια. 
 

 

 

 

     
           15. Παιδικό φούτερ, μάρκας SUNSEA, μοντέλο CH-

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

 

 

 

     
           16. Παιδικά αθλητικά παντελόνια, μάρκας GRACE, 

μοντέλο B6062, με γραμμοκώδικα  
509990110560625 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. 
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           17. Παιδικό σακάκι, μάρκας YYFY, μοντέλο y-062, 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
 

 

 

 

     
           18. Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας 

CBG Charlier-Brabo-Group, μοντέλο 6607/2, 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
αρκουδάκι. 
 

 

 

 

     
           19. Παιχνίδι μπάνιου σε μορφή ξυλόφωνου, 

μάρκας Powco, μοντέλο No11-0152/ 
No.013667, με γραμμοκώδικα 0715843136679 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
           20. Παιδικό ποδήλατο, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

V501, με γραμμοκώδικα 5998273717525 και 
με χώρα κατασκευής την Μαλαισία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του ποδήλατου. 
 

 

 

 

     
           21. Παιχνίδι σετ από μουσικά όργανα, μάρκας 

Wibra, κωδικό 6401502, με γραμμοκώδικα 
2022310010003 και 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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           22.  Μαλακά ελαστικά παιχνίδια με προεξοχές που 
εκπέμπουν φως,  άγνωστης μάρκας, μοντέλα 
No. 0519,  No. 0513, No. 0513, No. 0015, No. 
0520, No. 0511, No. 0017, No. 0014, No. 0512, 
No. 0507, No. 0525, No. 0501, No. 0508 και No. 
0508, με γραμμοκώδικες 8034034718138, 
8051566096770, 8034034718077, 
8034034711269, 8034034718145, 
8051566096756, 8034034710477, 
8034034711382, 8034034718060, 
8051566096718, 8051566096893, 
8034034717957, 8034034718022 και 
8051566096725 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος 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. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

πιγκουΐνου, άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 8716201688795 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
           24. Παιχνίδι πιστόλι δημιουργία φουσκάλων σε 

μορφή δελφινιού με μπαταρίες, μάρκας B&G 
INTERNATIONAL, μοντέλο  21897, με κωδικό 
CF 110060 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος 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. 
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           25. Χαλάκι για παιχνίδι σε παζλ, μάρκας Eurom 
DENIS TOYS, μοντέλο 70-205000, με 
γραμμοκώδικα 3850223702055 και με χώρα 
κατασκευής το Χονγκ Κονγκ. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το χαλάκι. 

 

 

 

     
           26. Πλαστικά παιχνίδια σε μορφή ψαριού, 

αστακού και κάβουρα, μάρκας Concorde 
Iberica, μοντέλα  W250, W251 και  289B5, με 
γραμμοκώδικες 8429283040916, 
8429283040893 και  8429283031709 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 

 

  

 

 

     
           27. Παιχνίδι γιο γιο, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

GQ00554, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
του ότι το μήκος του κορδονιού είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο. 

 

 

 

     
           28. Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Zippy Safe, 

μοντέλο S104A, κωδικούς 4954168, 4954164, 
4954165, 4954166 και 4954169, με 
γραμμοκώδικες 5603968036804, 
5603968036774, 5603968036798, 
5603968036767 και 5603968036781 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας του καροτσιού. 

 

 

 

     
           29. Σετ αμφίεσης πειρατή, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο 5605A, με γραμμοκώδικα 
3856007564956 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από την 
παρουσία αιχμηρών ακμών στης μάσκα και 
κυρίως στην περιοχή των ματιών. 
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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. 

 

 


