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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           10 Ιουλίου 2015 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 27 (06/07/2015 – 12/07/2015) 

 

     

 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 06/07/2015 (GRAS-RAPEX – Report 27) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 43 
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 43 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Δεκαεννέα (19) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Δώδεκα (12) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. 

 



 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ 27-15x 
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Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 14 μέχρι 19, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι τρία (3) από τα δεκαεννέα (19) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1, 2 και 19), 
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 μπικίνι, μάρκας Smile Yes, μοντέλο 
BA012, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος  του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Nissi 
Plaza Gift Shop και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

 

 

     

          2. Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES! DO KID'S 
(YES!DO), μοντέλο KL 114, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος  του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα FRIENDS 
ACCESSORIES & GIFTS και έχει αποσυρθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          3. Σαπούνι που προσομοιάζει με γλύκισμα, 
μάρκας Bomb Cosmetics, με γραμμοκώδικα 
5037028249437 και με χώρα κατασκευής το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα κυρίως από παιδιά 
και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να 
τα γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
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          4. Παιχνίδι που παράγει σαπουνόφουσκες σε 
μορφή ομπρέλας, μάρκας CISL, μοντέλο 
11990, με γραμμοκώδικα  8429283050595 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 
 

 

 

 

     

          5. Παιχνίδι αεροπλανάκι, μάρκας You Da, 
μοντέλο LR13-0803, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
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. 
 

 

 

 

     

          6. Πολυθρόνα, μάρκας Chojmex, με χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από την 
παρουσία αιχμηρών ακμών και αστάθειας της 
πολυθρόνας. 
 

 

 

 

     

          7. Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή χελώνας, μάρκας 
Zhong Ting, με γραμμοκώδικα 6905020201083 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          8. Σετ κουδουνίστρες, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
8601-1, με γραμμοκώδικα 6825856860110 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των κουδουνίστρων, με αποτέλεσμα να σπάνε 
εύκολα και να απελευθερώνουν μικρά 
κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν 
εύκολα από μικρά παιδιά. 
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          9. Παιχνίδι σε μορφή ιππόκαμπου, μάρκας 
Nakko, μοντέλο No. 878A / 652-F, με 
γραμμοκώδικα 6949921365246 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          10. Ξύλινο πάζλ, άγνωστης μάρκας, μοντέλο No. 
HF-PT-0128, με γραμμοκώδικα 
0229452000035 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
αιχμηρών ακμών στο παιχνίδι. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
πλαστικής μεμβράνης που είναι κολλημένη 
στα ξύλινα κομμάτια και μπορεί εύκολα να 
αποκολληθεί. 
 

 

 

 

     

          11. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Avigo, μοντέλα 
5F62CEE και 5F62CEF, με γραμμοκώδικες 
803516651250 και  803516651267 αντίστοιχα  
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω μειωμένης αντοχής των 
χειρολαβών του πατινιού.  
 

 

 

 

     

          12. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, μάρκας 
Cladellas 2000, μοντέλο 833A3/01004965, με 
γραμμοκώδικα 8435010949650 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. 
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          13. Υφασμάτινη κρεμάστρα σε σχήμα ζώου, 
μάρκας Kiddy Colors, μοντέλο Giraf roze 
HG004, με γραμμοκώδικα  65556040 και με 
χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από την κρεμάστρα. 

 

 

 

     

          14. Βρεφικό μάρσιπο, μάρκας Olmitos, μοντέλο 
2902, με γραμμοκώδικα  8414147029022 και 
με χώρα κατασκευής την Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω χαλάρωσης των ιμάντων 
πρόσδεσης. 

 

 

 

     

          15. Βρεφικό μάρσιπο, μάρκας BABIES´R´US, 
μοντέλο 263836, με γραμμοκώδικα 
40002638269 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω χαλάρωσης των ιμάντων 
πρόσδεσης. 

 

 

 

     

          16. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινή πηγή Led,  
μάρκας Barnyard Brites, με γραμμοκώδικα 
6980110760374 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή. 

 

 

 

     

          17. Πλαστική παιδική καρέκλα, μάρκας TUPPEX, 
μοντέλο TP-7525, με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από την 
παρουσία αιχμηρών ακμών στην καρέκλα. 

 

 

 

     

          18. Μαλακά παιχνίδια σε μορφή παπαγάλου, 
μάρκας Tiger, μοντέλο No 1701213, κωδικό 
74382, με γραμμοκώδικα  0200017012144 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 
παιχνίδι. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ 27-15x 
 Σελίδα 6 από 6 

 

     

          19. Παιχνίδι κουδουνίστρα, μάρκας Baby Star, 
μοντέλο 605A, κωδικό 20140730, με 
γραμμοκώδικα 0446191000038 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή ενσφήνωση του 
παιχνιδιού στο λαιμό του παιδιού λόγω του 
σχήματος και του μεγέθους του. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Jumbo 

και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

 

    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 

 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. 

 

 


