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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

 ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11                                  20 Νοεμβρίου 2015  

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

     

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

 
 Δελτίο 46 (16/11/2015 – 22/11/2015) 

 

     

 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 16/11/2015 (GRAS-RAPEX – Report 46) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 47 
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 της 
Υ.Α.&Π.Κ. στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/CCPS ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 47 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Τριάντα τρία (33) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών 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 στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 31 μέχρι 33, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

          1. Παιδικά σετ ρούχων, μάρκας AD miring, 
μοντέλο KT-1408, με γραμμοκώδικα 
5999031100566 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 

 

  

 

     

          2. Παιδικό σακάκι,  μάρκας Kilimanjaro / Hervis, 
μοντέλο 70-4386 LIMA, με γραμμοκώδικα 
2051017334686 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών που σχηματίζουν θηλιά στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος. 

 

 

 

     

          3. Πλαστικά παιχνίδια σε μορφή αεροπλάνου και 
αυτοκινήτου, μάρκας Peñastigi, μοντέλα 3355 
και 669-2, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών τροχών που αποσπώνται εύκολα από 
τα παιχνίδια. 

  

 

     

 

     

          4. Παιδικό φούτερ, μάρκας YVON FASHION, 
μοντέλο FY-02, με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος.  

 

 

 

     

          5. Ξύλινο παιχνίδι σε μορφή τηλεφώνου, μάρκας 
Beeboo, με γραμμοκώδικα 2991200353486 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται  εύκολα 
από το παιχνίδι. 
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          6. Βρεφικά σετ ρούχων, μάρκας GSG, μοντέλα 
R739 και R798, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται  εύκολα 
από τα ενδύματα. 

  

     

 

     

          7. Βρεφικά σετ ρούχων, μάρκας GSG, μοντέλα 
R740 και R741, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται  εύκολα 
από τα ενδύματα. 

  

       

 

     

          8. Φαντεζί αναπτήρας σε σχήμα όπλου, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 810F173, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 

 

 

 

     

          9. Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας Rapide, μοντέλο 
9831, με κωδικό X1385724 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 

Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης αντοχής με αποτέλεσμα να σπάει 
εύκολα ο γάντζος και να αποσπάται από το 
σχοινί. 
 

 

 

 

     

          10. Παιδικό φούτερ, μάρκας F&D KiD´s (FOD 
KIDS), μοντέλο No. YY-2726, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος.  
 

 

 

 

     

          11. Φαντεζί αναπτήρας σε σχήμα πένσας, μάρκας 
Take Eagle, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
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          12. Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας FISH Series, 
μοντέλα Fs- A 0113 και Fs-A 0051, με 
γραμμοκώδικες 6933870811138 και 
6933870810513 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

  

 

 

       

 

     

          13. Φαντεζί αναπτήρας σε κραγιόν, μάρκας Zenit, 
μοντέλο 413/M - 12568, με γραμμοκώδικα 
8697440358925 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          14. Φαντεζί αναπτήρας σε σχήμα στεγνωτήρα 
μαλλιών, μάρκας Focus, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 

 

 

 

     

          15. Φαντεζί αναπτήρας σε σχήμα μπουκάλας 
ουισκιού, μάρκας WZ-ZIMING, με 
γραμμοκώδικα 620131219243 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 

 

 

 

     

          16. Φαντεζί αναπτήρας σε σχήμα φυσιγγίου 
όπλου, μάρκας Deltasun, μοντέλο 32 M-12094 
30, με γραμμοκώδικα 8697440356648 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
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          17. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
προβάτου, μάρκας Happy Baby, μοντέλο  020-
500-014, με γραμμοκώδικα 8718531443761 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

          18. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας BERTONI, μοντέλο 
1005020, με γραμμοκώδικα 3800151916918 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του σκούτερ. 
 

 

 

 

     

          19. Παιχνίδι πιστόλι με βέλη, μάρκας CIGIOKI, 
μοντέλο MOD.290, κωδικό N.201207, με 
γραμμοκώδικα 8027501012617 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών του 
παιδιού λόγω του ότι η κινητική ενέργεια που 
αποκτούν τα βέλη είναι μεγαλύτερη του 
επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

 

 

     

          20. Διακοσμητική απομίμηση τσαμπιού 
σταφυλιού, μάρκας DECO HEITMANN, μοντέλο 
No.: 3805, με γραμμοκώδικα  4052400822597 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού 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. 
 

 

 

 

     

          21. Ξύλινη κουκέτα, μάρκας KIKI, μοντέλο JASEN, 
με γραμμοκώδικα  2575700003913 και με 
χώρα κατασκευής τη Σερβία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της κουκέτας. 
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          22. Φαντεζί αναπτήρας σε σχήμα φυσιγγίου 
όπλου, μάρκας yoMin, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          23. Πολύπριζο, μάρκας OZGUNSAN, μοντέλο 1601 
03, με γραμμοκώδικα  8698559875075 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 

 

 

 

 

     

          24. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Nike (το προϊόν 
είναι απομίμηση), μοντέλο IM 97674, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          25. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Yong Xin, μοντέλο F-6, 
με γραμμοκώδικα 6936973101267 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή των 
ώμων του ενδύματος. 
 

 

 

 

     

          26. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Cactus Clone, μοντέλο 
TSWB 8580, με γραμμοκώδικα  
4893940055751 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος  του ενδύματος. 
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          27. Γιρλάντα αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No: HD44204, με γραμμοκώδικα 
8545233442040 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός ή πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

 

 

     

          28. Σετ κουδουνίστρες, μάρκας XBS, μοντέλο NO. 
885, 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. 
 

 

 

 

     

          29. Παιδικό παρκοκρέβατο, μάρκας Moni, μοντέλο 
Sweet Dreams  P08, με γραμμοκώδικα  
3800146246020 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και πνιγμού του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του 
παρκοκρέβατου και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
 

 

 

 

     

         30. Παιδικό παρκοκρέβατο, μάρκας Jumbo, 
μοντέλο My little Princess art. No. P9001P, με 
γραμμοκώδικα 0267083000031 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και πνιγμού του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του 
παρκοκρέβατου και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
Διατέθηκε στην αγορά από την εταιρεία 
Jumbo Trading Ltd και έχει γίνει εθελούσια 
απόσυρση του για να μην τίθενται σε κίνδυνο 
οι καταναλωτές. 
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         31. Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας NE-ON RIDER, 
μοντέλο DSNR01402PI/HS003, με 
γραμμοκώδικα 3800931011680 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας του σκούτερ. 

 

  

 

     

         32. Μουσικό παιχνίδι σε σχήμα φράουλας, μάρκας 
Koome toy, μοντέλο NO 6311 /No 4956572, με 
γραμμοκώδικα 6951449565725 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων του παιδιού από 
πιθανή υπερθέρμανση της θήκης των 
μπαταριών. 

 

 

 

     

         33. Αναπτήρας, μάρκας LUX, μοντέλο 68331, με 
γραμμοκώδικα  9007013511487 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω μειωμένης 
αντοχής του αναπτήρα με αποτέλεσμα να 
σπάει εύκολα. 

 

 

 

     
    

 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 με δέσμευση και απόσυρση 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 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 

 



 

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
 

διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία  |  ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος 

τηλ. +357 22 867153  | φαξ +357 22 375120  |  e-mail: ccps@mcit.gov.cy  |  website: www.mcit.gov.cy/ccps 

 Γραμμή Καταναλωτή: 1429  |   ακολουθήστε μας στο @ConsumerGovCy 

 

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. 
 


