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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           19 Δεκεμβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 50 (15/12/2014 – 21/12/2014) 

 

     

 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 15/12/2014 (GRAS-RAPEX – Report 50) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 100 
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 100 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Εξήντα (60) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Είκοσι επτά (27) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Τρία (3) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. 
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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 59 και 60, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι έξι (6) από τα εξήντα (60) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 6), 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 σετ ρούχων, μάρκας Champion, 
μοντέλο 401008/81ERE3Q139, με  
γραμμοκώδικα 5414806598459 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Nicos 
Sports Center και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

 

 

     

          2. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Quenny, μοντέλο P4 
– 2126, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
διακοσμητικά κορδόνια στην περιοχή της 
μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 
εκατοστά όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή 
διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα GOOD 
DEAL και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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          3. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Fox Kids Accessories, 
μοντέλο KAS 12-90707, με γραμμοκώδικα 
996057393910 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. Επίσης, 
απαγορεύεται να αναδύονται κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά από 
το πίσω μέρος του ενδύματος ή να δένουν 
στην πλάτη.   
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα FOX και 
έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          4. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Power Flower, 
μοντέλο F361, κωδικό 12SC160003, με 
γραμμοκώδικα 2210000043763 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού,  κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά κορδόνια με  
ελεύθερες άκρες, που συγκρατούν το ένδυμα 
και περνούν από το σβέρκο των παιδιών 
απαγορεύονται. Επίσης, απαγορεύεται να 
αναδύονται κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά 
ή διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. Τέλος τα 
κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά όταν το 
ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα Sirocco 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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          5. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας In Line 
Collection, μοντέλο SCHCOOLCO21, με χώρα 
κατασκευής την Ινδία. 
 
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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Blue 
Black Trendy Fashion και έχει αποσυρθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          6. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας J.N.S B.O.Y 
(JNS BOY), μοντέλο A-180, κωδικό 
14SC620010, με γραμμοκώδικα 
2210000104877 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα Sirocco 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          7. Παιχνίδι σετ καλλυντικών, μάρκας Easy Toys, 
μοντέλο No 67, με γραμμοκώδικα  
8052400503676 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
παιχνίδι. 
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          8. Παιχνίδι σε μορφή πάπιας που γεννάει αυγά, 
μάρκας CB - Color Baby, μοντέλο 40777 - Lot 
1402823 - No 669, με γραμμοκώδικα  
8412842407770 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών αυγών που υπάρχουν στο παιχνίδι.  
 

 

 

 

     

          9. Πλαστικό κουτί που περιλαμβάνει τουβλάκια 
συναρμολόγησης, μάρκας Magma, μοντέλο 
Ref. 40300, με γραμμοκώδικα 8432748403003 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
  

 

 

 

     

          10. Παιδικά φορέματα, μάρκας Sunboree, 
μοντέλα AY73-422, CF35-23, DA84-43, DV25-
978, EL94-112, ET43-4, CK34-844, CY73-56,  
DZ94-1253, EN64-47, BK23-136, ED92-60,  
DD32-3, ER-1458, BX15-342,  M845-2526 και  
BJ74-820, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 
 

 

  

 

     

         11. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας Mei Li 
Jia, μοντέλο ref. 4623, με γραμμοκώδικα  
8400006946234 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
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          12. Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας TOM et KIDDY, 
με γραμμοκώδικα 3448414904939 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού κομματιού που αποσπάται εύκολα από 
το φερμουάρ. 

 

 

 

     

          13. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Waverly 
Color Company, μοντέλο Bluebird Black Ink, με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 

 

 

 

     

          14. Ξύλινο συρόμενο τρενάκι, μάρκας HONGJI 
TOYS, μοντέλο ref: 9008/ HON 1203, με 
γραμμοκώδικα 3700156690083 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

          15. Παιδικό φούτερ, μάρκας MISS STORY, μοντέλο 
No: SH-011/112-0653, με χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
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. 

 

 

 

     

          16. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας to be 
too, μοντέλο No: TF-5826 / 101-0329, με χώρα 
κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στο κατώτερο σημείο του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι στα ενδύματα που 
τελειώνουν στον αστράγαλο (παλτά, 
παντελόνια ή φούστες), τα κορδόνια 
περίσφιξης, τα λειτουργικά ή διακοσμητικά 
κορδόνια που βρίσκονται στον ποδόγυρο, 
πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου στο εσωτερικό 
των ενδυμάτων. 
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          17. Παιδικό φόρεμα, μάρκας ATIVO, μοντέλο PT-
694/ 111-0652, με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών τα οποία δένουν στο πίσω μέρος 
του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά 
κορδόνια που αναδύονται στο πίσω μέρος του 
ενδύματος ή δένουν στο πίσω μέρος 
απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     

          18. Παιδικό φόρεμα, μάρκας MISS AZUR, μοντέλο 
AF-344/121-0720, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου. Σημειώνεται ότι στα ενδύματα που 
προορίζονται για παιδιά πάνω των 7 ετών και 
μέχρι 14 ετών, απαγορεύονται οι τιράντες 
ώμου με μήκος ελεύθερου άκρου 
μεγαλύτερου των 140 mm από το σημείο 
δεσίματος ή που να σχηματίζουν θηλιά με 
περιφέρεια μεγαλύτερη των 75 mm από το 
σημείο δεσίματος. 
 

 

 

 

     

          19. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, 
μάρκας XI NAN TOYS, με γραμμοκώδικα 
8563241547779 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          20. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο HC193320, με 
γραμμοκώδικα 5999057761727 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
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          21. Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας WEI JIA, μοντέλο 
NO.2239B, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο 
μηχανισμό αναδίπλωσης του καροτσιού. 

 

 

 

     

          22. Κουβέρτα πυρόσβεσης, μάρκας Chacon, 
μοντέλο XU 110 / 34160, με γραμμοκώδικα  
5411478341604 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι η κουβέρτα 
δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
 

 

 

 

     

          23. Παιδικά σαντάλια, μάρκας HXY, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα σαντάλια. 
 

 

 

 

     

          24. Παιδικό φούτερ, μάρκας RACE WAY, με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

          25. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας LC 
WAIKIKI, μοντέλο 4Κ0519Z4/242960, με 
γραμμοκώδικα 8680803821556 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από το ένδυμα. 
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          26. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Teddy Mod, με χώρα 
κατασκευής τη Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          27. Παιδικό φούτερ, μάρκας KSV collection, με 
γραμμοκώδικα 2000000170305 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
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. 
 

 

 

 

     

          28. Παιδικό σετ ρούχων που περιλαμβάνει 
φόρεμα και μπολερό, μάρκας MINI MOON, 
μοντέλο No.: MIK3502/ 141-1029, με χώρα 
κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

          29. Παιδικά ποτήρια με καλαμάκι, μάρκας 
TUMTUM, μοντέλα TT2002 - Tiny beaker frog 
και TT2001 - Tiny beaker cat, με 
γραμμοκώδικες 5060307070064 και 
5060307070088 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
καλύμματος του καλαμακιού λόγω του μικρού 
του μεγέθους. 
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         30. Κραγιόν που προσομοιάζει με γλυκά, μάρκας 
NPW, με γραμμοκώδικες 5060081144012, 
5060081144005, 5060081143992, 
5060081144029 και 5060081144036, με χώρα 
κατασκευής την Ταιβάν. 
 
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. 

 

 

 

     

         31. Παιδική κοριτσίστικη μπλούζα, μάρκας GIONA 
GOOD, μοντέλο BB119-2/141-0910, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών τα οποία δένουν στο πίσω μέρος 
του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά 
κορδόνια που αναδύονται στο πίσω μέρος του 
ενδύματος ή δένουν στο πίσω μέρος 
απαγορεύονται. 

 

 

 

     

         32. Παιδικό αθλητικό παντελόνι, μάρκας UNDER 
18 JUST FOR YOU, μοντέλο M-1179/ 141-0913, 
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. 
 

 

 

 

     

          33. Παιδικά κοντά παντελόνια, μάρκας SMALL 
GANG VINTAGE, μοντέλο N4-1146/141-1000, 
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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          34. Παιδικά φορέματα, μάρκας YES!DO, μοντέλα 
BM-44/ 141-0993,  KL170/ 131-0786 και 
KL174/131-0785, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 

 

  

  

 

     

          35. Παιδικό φόρεμα, μάρκας MISS LOVE, μοντέλο 
2323/ 131-0807, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών τα οποία δένουν στο πίσω μέρος 
του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά 
κορδόνια που αναδύονται στο πίσω μέρος του 
ενδύματος ή δένουν στο πίσω μέρος 
απαγορεύονται. 

 

 

 

     

          36. Παιδικό προστατευτικό κάγκελο, μάρκας 
Bebiesfirst, μοντέλο nr. 5303, με χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του 
ότι το κάγκελο δεν συμμορφώνεται με το 
σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 

 

 

 

     

          37. Παιδικό σετ ρούχων που περιλαμβάνει 
φόρεμα και μπολερό, μάρκας YES!DO, μοντέλο 
KL162/ 131-0748, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
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         38. Παιδικό αθλητικό παντελόνι, μάρκας UNDER 
18 JUST FOR YOU, μοντέλο M-1181/ 141-0911, 
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. 
 

 

 

 

     

         39. Βρεφικές παντόφλες, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλα 6440891 (κόκκινο)  και 6440892 
(μπλε), με κωδικούς  759382 και 757812 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής το Χονγκ 
Κονγκ. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τις παντόφλες. 
 

 

 

 

     

         40. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με φιγούρες 
ζώων που στερεώνεται σε καροτσάκια και 
κούνιες, μάρκας KALOO, μοντέλο 9629136, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
απουσίας προειδοποιήσεων ασφαλείας για 
την σωστή εφαρμογή του παιχνιδιού. 
 

 

          

 

     

         41. Παιδικό φούτερ, μάρκας DYFF, μοντέλο No.: 
DF132/ 132-0649, με γραμμοκώδικα 
8300924210557 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
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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         42. Παιδικό σακάκι, μάρκας Glorious, μοντέλο 
TFY-2403, με γραμμοκώδικα  3002100759182 
και 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. 

 

 

 

     

         43. Παιδικά σακάκια, μάρκας "A" CLASSIC 
FASHION, μοντέλα W-32,  W-29 και W-074, 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. 

 

  

 

 

     

         44. Παιδικά φορέματα, μάρκας FUN FUN, μοντέλα 
No.: FUNNDR2940/141-0130 και No.: 
FUNBDR3078/141-0416, με χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών τα οποία δένουν στο πίσω μέρος 
του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά 
κορδόνια που αναδύονται στο πίσω μέρος του 
ενδύματος ή δένουν στο πίσω μέρος 
απαγορεύονται. 

 

  

 

     

         45. Παιδικό ολόσωμο, μάρκας FUN FUN, μοντέλο 
No.: FUNBDR3086/ 141-0096, με χώρα 
κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι ρούχινες 
ζώνες που δένουν στο πίσω μέρος στη περιοχή 
της μέσης του ενδύματος που όταν είναι λυτές 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 36 εκατοστών 
μετρούμενες από το σημείο δεσίματός τους, ή 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου του 
ενδύματος. 
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         46. Παιδική κοριτσίστικη μπλούζα, μάρκας FUN 
FUN, μοντέλο No.: FUNJSH2551/141-0248, με 
χώρα κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή του λαιμού απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     

         47. Παιδικά σακάκια, μάρκας AOLES, μοντέλα 
YM9104 και YF9100, 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. 
 

 

  

 

     

         48. Παιδικό φούτερ, μάρκας PLAY BACK LOS 
ANGELES, μοντέλο G-029, με γραμμοκώδικα 
6011037100292 και 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. 
 

 

 

 

     

         49. Παιδικό παντελόνι, μάρκας Nice Wear, 
μοντέλο 978, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης και στους 
ποδόγυρους 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. Επίσης τα κορδόνια περίσφιξης, τα 
λειτουργικά ή διακοσμητικά κορδόνια που 
βρίσκονται στον ποδόγυρο, πρέπει να είναι εξ’ 
ολοκλήρου στο εσωτερικό των ενδυμάτων. 
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         50. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας MONI, 
μοντέλο H2001, με γραμμοκώδικα 
3800146237301 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας. 
 

 

 

 

     

         51. Παιδικές μπλούζες, μάρκας Yilisi, μοντέλο 
XL702, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
λειτουργικά κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, 
που συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από 
το σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. 
 

 

  

 

     

         52. Παιδικό φούτερ, μάρκας Peggy, μοντέλο 
24320, 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. 
 

 

 

 

     

         53. Παιδική κούνια, μάρκας LUX, μοντέλο Art. No 
131, με γραμμοκώδικα 5413050002217 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
μηχανισμού κουμπώματος που αποσπάται 
εύκολα από τη ζώνη. 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της κούνιας. 
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         54. Παιδικό μαγιό, μάρκας Du Pareil au même, 
μοντέλο #58826, 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. 
 

 

 

 

     

         55. Παιδικά κοντά παντελόνια, μάρκας 
DREAMERS, μοντέλα DB005/ 914-5083 και  
DG0014/ 924-5031, με χώρα κατασκευής την 
Ελλάδα. 
 
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. 
 

 

 

 

     

         56. Βρεφική κουδουνίστρα, μάρκας PIR, μοντέλο 
1377, κωδικό 2868704, με γραμμοκώδικα 
5901353067540 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από την κουδουνίστρα. 
 

 

 

 

     

         57. Παιδικό σετ που περιλαμβάνει φόρεμα και 
μπολερό, μάρκας MINI MOON, μοντέλο 
ETO2924/No.: 70292, με  κωδικό 141-1028 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών τα οποία δένουν στο πίσω μέρος 
του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά 
κορδόνια που αναδύονται στο πίσω μέρος του 
ενδύματος ή δένουν στο πίσω μέρος 
απαγορεύονται. 
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         58. Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο Ref. 014200106, με 
γραμμοκώδικα 8423138522756 και με χώρα 
κατασκευής την Ισπανία. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 
 

 

 

 

     

         59. Παιχνίδι δραστηριοτήτων, μάρκας BRUIN, 
μοντέλο 5F60CAB, με γραμμοκώδικα 
803516056390 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και 
να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
εύκολα δύναται να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 
 

 

 

 

 

     

         60. Παιδικές καρέκλες, άγνωστης μάρκας, με 
κωδικό 080044 και με χώρα κατασκευής το 
Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του υλικού που είναι 
κατασκευασμένες οι καρέκλες. 
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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. 

 

 


