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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           06 Μαρτίου 2015 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 9 (02/03/2015 – 08/03/2015) 

 

     

 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 02/03/2015 (GRAS-RAPEX – Report 9) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 50 
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 50 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Είκοσι δύο (22) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Δώδεκα (12) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Εννέα (9) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     

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. Μαγνητικά παιχνίδια συναρμολόγησης, 
μάρκας Nanodots, μοντέλα 'electroplated', 
'mega' και 'coated', με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
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. 
 

 

    

 

 

     

          2. Παιχνίδι σε μορφή πυροσβεστικού οχήματος, 
μάρκας Habitat, μοντέλο 125991/ 141/6844, 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          3. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 
Primera, μοντέλο BAP033, με γραμμοκώδικα 
7899055277603 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
 

 

 

 

     

          4. Διακοσμητική λυχνία παραφινέλαιου, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο NO.: 03-1010, με 
γραμμοκώδικα 8581390514916 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος λόγω απουσίας του 
προστατευτικού καπακιού του φυτιλιού με 
αποτέλεσμα να μην αποτρέπει τα παιδιά να 
έχουν πρόσβαση στο φυτίλι ή το καύσιμο. 
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          5. Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας 
COMMEL, μοντέλο 440-201, με γραμμοκώδικα 
3858883835205 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 
ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 

 

 

 

     

          6. Παιδικό φούτερ, μάρκας Heavy Tools, μοντέλο 
W14-453, με γραμμοκώδικα 5996400564004 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος. 

 

 

 

     

          7. Παιδικό φούτερ, μάρκας Childhood, μοντέλο 
BA05, με γραμμοκώδικα 3660664067428 και 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          8. Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων σε σπαθί, 
μάρκας MARVEL, μοντέλο Réf. 106003, JL11A, 
με γραμμοκώδικα 3760001674873 και με 
χώρα κατασκευής την Γαλλία. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 
 

 

  

 

     

          9. Παιδικό φούτερ, μάρκας QUENNY GIRL- 

California 1985 , μοντέλο N3-633, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. 
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          10. Παιδικό παντελόνι, μάρκας J.N.S, μοντέλο S-
916, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          11. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας STELA, με χώρα 
κατασκευής τη Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών τα οποία δένουν στο 
πίσω μέρος του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          12. Παιδικό φούτερ, μάρκας Dalef Wear Fashion, 
μοντέλο D-14136TE, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή του λαιμού του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          13. Παιχνίδι σε φιγούρα σκύλου που παράγει ήχο, 
μάρκας HAPPY DOG, μοντέλο No 81509, με 
γραμμοκώδικα 8011682115090 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
σφυρίχτρας που αποσπάται εύκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          14. Βρεφική πιπίλα, μάρκας Billy-Bob, μοντέλο 
MOMMY, με γραμμοκώδικα 658890900193 
και με χώρα κατασκευής την Ταϊβάν. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης επικινδύνων ουσιών στην 
πιπίλα. 

 

 

 

     



 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ –ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ   9x-
15 

 Σελίδα 5 από 7 

 

          15. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας 
OUSDY, μοντέλο No 156A, με γραμμοκώδικα 
5661810027080 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. 

 

 

 

     

          16. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας 
IMPORT JORSAN, μοντέλο 
JRS14110/JORS1401, με γραμμοκώδικα  
2567726141106 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. 

 

 

 

     

          17. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας LA 
GRAN FAMILIA, μοντέλο F91249/ 555, με 
γραμμοκώδικα 8433760923494 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. 

 

 

 

     

          18. Βρεφική κουδουνίστρα, μάρκας Bao Bei 
Zhiyue, μοντέλο NO: SK-3640, με 
γραμμοκώδικα 2012020536405 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής, 
με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και να 
απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά 
παιδιά. 
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          19. Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Strong Kids, 
μοντέλο B 310, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του καροτσιού. 

 

 

 

     

          20. Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Adil, μοντέλο 
JX2510/2512, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του καροτσιού. 

 

 

 

     

         21. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας H.Plenty, 
μοντέλο ZF-1148, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος. 

 

 

 

     

         22. Απομιμήσεις τροφίμων σε μορφή μούρων, 
μάρκας Nana, με γραμμοκώδικα 
2000754001283 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
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. 
 

 

 

 

    

    Συστάσεις – Προειδοποιήσεις  
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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  

 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. 

 

 


