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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           28  Μαρτίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 12 (24/03/2014 – 30/03/2014) 

 

     

 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 24/03/2014 (GRAS-RAPEX – Report 12) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 53 
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 53 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Δεκαεννέα (19) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Δεκατρία (13) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Εννέα (9) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Έξι (6) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Πέντε (5) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

 

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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Σημειώνεται ότι τρία (3) από τα δεκαεννέα (19) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 3), 
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. Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας Xin Yuan Da, 
μοντέλο No.:103881B, με γραμμοκώδικα  
8013512090812 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο 
μηχανισμό αναδίπλωσης του καροτσιού. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο και έχουν αποσυρθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     
           2. Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας Anne – FeiLi, 

μοντέλο FL730, με γραμμοκώδικα 
7100201110324 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο 
μηχανισμό αναδίπλωσης του καροτσιού. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο και έχουν αποσυρθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     
           3. Παιχνίδι σιδερώστρα, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο No.3388, με γραμμοκώδικα 
7100201104019 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο 
μηχανισμό αναδίπλωσης του παιχνιδιού. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο και έχουν αποσυρθεί έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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           4. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας Préma 
Distribution, μοντέλο HC580 Cappucino, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικού μηχανισμού κλειδώματος και 
αστάθειας της καρέκλας.  
 

 

 

 

     
           5. Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Préma 

Distribution, μοντέλο T598 Cappucino, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του καροτσιού. 

 

 

 

     
           6. Παιδικό μπολερό, μάρκας RNS Ronis, με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
 

 

 

 

     
           7. Παιδικές φούστες, μάρκας WANEX, μοντέλο 

W71 ET 2-827, με γραμμοκώδικα 
8001234586621 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

 

  

 

     
           8. Παιδικό τζιν παντελόνι, μάρκας Pinklay, με 

χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
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           9. Μάσκα αμφίεσης, μάρκας SMIFFY´S, μοντέλο 
97023/ 161276, με γραμμοκώδικα 
5020570970232 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του υλικού της αμφίεσης. 
 

 

 

 

     
           10. Παιχνίδι που περιλαμβάνει μπανιέρα και 

αξεσουάρ  για κούκλες, μάρκας SIMBA, 
μοντέλο 105565655, με γραμμοκώδικα 
4006592556556 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής του κουταλιού, με αποτέλεσμα να 
σπάει εύκολα και να απελευθερώνει μικρά 
κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν 
εύκολα  από μικρά παιδιά. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

     
           11. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι που παράγει 

ήχους, μάρκας WINDEL, μοντέλο 10020/ 
0201808, με γραμμοκώδικα 4006613000204 
και με χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω 
βραχυκυκλώματος  από  πιθανή 
υπερθέρμανση των μπαταριών κατά την 
χρήση. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών και του υλικού που φέρει 
στο εσωτερικό του το παιχνίδι . 
 

 

 

 

     
           12. Παιδικό καροτσάκι, μάρκας Baby active, με 

χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το καροτσάκι. 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού και 
πτώσης λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής 
του καροτσιού με αποτέλεσμα να σπάζει. 
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           13. Παιδικά παντελόνια, μάρκας  CycleBand, 
μοντέλο CB 31459, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος. 
 

 

 

 

     
           14. Διακοσμητικά στολίδια που προσομοιάζουν με 

χριστουγεννιάτικο κέικ και φρούτα, μάρκας 
Ruian Jianbo, μοντέλο JB-140203/QM12-500-
R, με γραμμοκώδικα 0417336000039 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. 
 

 

  

 

     
           15. Φωτογραφική μηχανή, μάρκας Canon, 

μοντέλο PowerShot SX50 HS, με χώρα 
κατασκευής την Ιαπωνία. 
 
Χημικός κίνδυνος λόγω ερεθισμού στο δέρμα 
ή στα μάτια από την παρουσία ψευδάργυρου 
στο ελαστικό σκόπευτρο της κάμερας. 
 

 

 

 

     
           16. Σχάρα ποδηλάτου, μάρκας Burley, με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής της σχάρας με αποτέλεσμα να σπάζει 
εύκολα. 
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           17. Πλαστικό παιχνίδι που περιλαμβάνει βάρκα 
και παπάκι, μάρκας AM Zabawki, μοντέλο no 
022a / 23072013, με γραμμοκώδικα 
5905094770226 και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και 
να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά 
παιδιά.  
Κίνδυνος τραυματισμού επειδή το παιχνίδι 
σπάει εύκολα αποκαλύπτοντας αιχμηρές 
ακμές. 
 

 

 

 

     
           18. Βρεφικό μάρσιπο, μάρκας MH France, μοντέλο 

BB002, με κωδικό  65-0001 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω μειωμένης αντοχής των 
ιμάντων πρόσδεσης του μάρσιπο. 

 

 

 

     
           19. Παιδικά κοριτσίστικα παντελόνια τζιν, μάρκας 

Sealy kids, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος. 
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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. 

 

 


