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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           10 Οκτωβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 40 (06/10/2014 – 12/10/2014) 

 

     

 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 06/10/2014 (GRAS-RAPEX – Report 40) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 46 
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 46 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

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

     Οκτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 

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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Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 28 και 29, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι δύο (2) από τα είκοσι εννέα (29) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 και 2), 
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 φόρεμα, μάρκας Miss Image, μοντέλο 
LF-2984, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι 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 Best Look 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          2. Παιδικό φόρεμα, μάρκας J.D.L STAR, μοντέλο 
JBF-908, με γραμμοκώδικα 2012888889088 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι 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 GOOD 
DEAL και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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          3. Παιδικά μπικίνι, μάρκας FEI, μοντέλο L721 και 
M999, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
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.   
 

 

  

 

     

          4. Σετ κορδόνι στήριξης με πιπίλα, μάρκας SARO, 
μοντέλο 1526, με γραμμοκώδικα  
8424568015269 και με χώρα κατασκευής την 
Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω απουσίας οπών 
αερισμού στην πιπίλα. 
 

 

 

 

     

          5. Μάρσιπο, μάρκας DISNEY, μοντέλο 31411, με 
γραμμοκώδικα 8010898314112 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικών συνδέσμων 
στο μάρσιπο. 

 

 

 

     

          6. Παιδική φανέλα, μάρκας Playback, μοντέλο T-
1038, με γραμμοκώδικα 6011037110383 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. 
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          7. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
άγιου Βασίλη, μάρκας FANG ZHOU TOYS, με 
γραμμοκώδικα 7521890309033 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          8. Παιδικό αθλητικό παντελόνι, μάρκας KE YI QI, 
μοντέλο K-1826, με γραμμοκώδικα  
6050000149012 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
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. 
 

 

 

 

     

          9. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας AOLES, μοντέλο 
ZM33004, με γραμμοκώδικα  1308279502041 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
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. 
 

 

 

 

     

         10. Παιδική μπλούζα, μάρκας F&D, μοντέλο 7238, 
με κωδικό  10040880 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
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. 
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         11. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας GLO STORY, 
μοντέλο GMK-2590, με κωδικό 10040775 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. 
 

 

 

 

     

         12. Κούνια, μάρκας Hobby Hall, μοντέλο SPSE-
2400-BCC-1, με κωδικό 264460 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της κούνιας. 

 

 

 

     

         13. Παιχνίδι κήπου που περιλαμβάνει κούνια και 
τσουλήθρα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο no: 
232744, με γραμμοκώδικα 5908283360109 και 
με χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του παιχνιδιού. 
 

 

 

 

     

         14. Συρόμενα παιχνίδια σε φιγούρα πεταλούδας 
και καρχαρία, μάρκας OUSDY, μοντέλα Nos 
850-60 και  325, με γραμμοκώδικες  
5661810017210 και 5661810010495 
αντίστοιχα  και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 
 

 

  

 

     

         15. Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή πεταλούδας, 
μάρκας HangLei Toys, μοντέλο 2135/188047, 
με γραμμοκώδικα  4983726141577 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
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         16. Παιχνίδια σε σχήμα κάψουλας που 
διογκώνονται σε φιγούρες ζώων όταν έρθουν 
σε επαφή με υγρά, μάρκας Toy's Field, 
μοντέλο 30001, με γραμμοκώδικα 
9772279510009 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
καψουλών που διογκώνονται περισσότερο 
από το μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν 
έρθουν σε επαφή με υγρά. 

 

 

 

     

         17. Μάσκα αμφίεσης, μάρκας Disney Pixar, 
μοντέλο Sulley Monster Mask 87026, με 
γραμμοκώδικα 778988996751 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 

 

 

 

     

         18. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας TARMEKO, 
μοντέλο NINO, με χώρα κατασκευής την 
Εσθονία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας και παγίδευσης 
των δακτύλων στα ανοίγματα της καρέκλας. 

 

 

 

     

         19. Παιδικό φούτερ, μάρκας Golden apple, 
μοντέλο HTP-109, με γραμμοκώδικα 
7893950085202 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. 

 

 

 

     

         20. Παιδικό κοριτσίστικο σακάκι, μάρκας Babyli, 
μοντέλο 633, 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. 
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         21. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας Arino, 
μοντέλο AR-816, με γραμμοκώδικα 
2007111018168  και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης και  στο 
κατώτερο σημείο 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 δεν πρέπει να 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου 
ενδύματος. 
 

 

 

 

     

         22. Παιδική φούστα, μάρκας Kidea, 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. 
 

 

 

 

     

         23. Παιδικό παντελόνι, μάρκας HONG, μοντέλο 
HT-013, 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 κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας F&D, 
μοντέλο 1323, με κωδικό 44781 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στο κατώτερο σημείο του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια δεν 
πρέπει να κρέμονται πέραν του κατώτερου 
σημείου ενδύματος. 
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         25. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή τρακτέρ, μάρκας 
Yummy Toys, μοντέλο YT08614, με 
γραμμοκώδικα 6933893318225 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και 
να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
εύκολα δύναται να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 

 

 

 

     

         26. Πλαστικό παιχνίδι σε μοτοσικλέτα με φιγούρα 
κουνελιού, μάρκας Yummy Toys, με 
γραμμοκώδικα 6933893308363 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και 
να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
εύκολα δύναται να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 

 

 

 

     

         27. Παιδικό καροτσάκι με βρεφικό κάθισμα 
αυτοκινήτου, άγνωστης μάρκας, μοντέλο F08C 
- 12/100.000 YMLU8374295 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του 
ότι δεν συμμορφώνονται με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 

 

 

 

     

         28. Συσκευή παρακολούθησης βρεφών, μάρκας 
Tommee Tippee, μοντέλα 1082S και 1094S, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού σε 
περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης της 
συσκευής. 

 

 

 

     

         29. Κούνια, μάρκας NSH Nordic A/S, μοντέλο Atr. 
no. 805-464, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στις 
οπές που υπάρχουν στην κούνια. 
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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. 

 

 


