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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                              26 Αυγοφςτου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 34 (22/08/2016 – 28/08/2016) 

Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου 
Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ, ωσ αρμόδια αρχι ςτθν Κφπρο για τθ 
λειτουργία και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Ταχείασ Ανταλλαγισ 
Πλθροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ 
καταναλωτζσ ότι τθν εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 22/08/2016 (GRAS-RAPEX – Report 34) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 36 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία 
και τθν αςφάλειά τουσ. Τα προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρώτθ φορά ςτισ αγορζσ 
διαφόρων κρατών-μελών τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτθ ςυνζχεια κοινοποιικθκαν ςτο 
Σφςτθμα GRAS-RAPEX. 

Οι καταναλωτζσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα επικίνδυνα προϊόντα ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ Υ.Α.&Π.Κ. ςτθ διεφκυνςθ www.mcit.gov.cy/ccps ι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ ςτθ διεφκυνςθ www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 36 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Δώδεκα (12) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών.   

Δζκα (10) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 

Επτά (7) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 

Πζντε (5) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικών Υπθρεςιών. 

Ζνα (1) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών. 

Ζνα (1) ςτο Τμιμα Δομικών Υλικών. 

 

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών 
κακώσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί. Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 12, ζχει αξιολογθκεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου. 

  
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

  
 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Τθλεςκοπικι ςκάλα αλουμινίου, μάρκασ 

BiBu Handel Weering, μοντζλο Enkel 320, 
SKU:2520151447 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ ςκάλασ. 

 
   

2 Προϊόν για καταςκευι κεριών, μάρκασ 
RAYHER Hobby, με γραμμοκώδικεσ  
4006166686184 και 4006166039355 και με 
άγνωςτθ χώρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω λανκαςμζνθσ 
χριςθσ διότι δεν υπάρχουν ακριβείσ 
οδθγίεσ αςφάλειασ. 

 
   

3 Παιδικό κοριτςίςτικο παντελόνι τηιν, 
μάρκασ  H.L.XIANG, μοντζλο D3228, με 
άγνωςτθ χώρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται εφκολα από το παντελόνι. 

 

   
4 Περιπατθτισ μωρών, μάρκασ Bertoni, 

μοντζλο 10120270909, με γραμμοκώδικα 
3800151907312 και με χώρα καταςκευισ 
τθ Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από τον περιπατθτι. 

 

   
5 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ ERE-G-S, 

μοντζλο H2136#, με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και 
τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι 
του λαιμοφ  και τθσ μζςθσ του ενδφματοσ. 
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6 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ WIDMANN, 
με γραμμοκώδικεσ 8003558128877 και  
8003558128860 και με άγνωςτθ χώρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ  του ενδφματοσ. 
 

 

   
7 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ New Classic Toys, 

μοντζλο n° 9998, κωδικό 121015, με 
γραμμοκώδικα 8718446005450 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

 

   
8 Μουςικό κουτί με φιγοφρεσ ηζβρασ, μάρκασ 

New Classic Toys, μοντζλο 8208, κωδικό 
900815, με γραμμοκώδικα 8888009000250  
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
του κεφαλιοφ που αποςπάται εφκολα από 
τθ ηζβρα.  
 

 

   
9 Παιχνίδι που περιλαμβάνει διαδρομι και 

φιγοφρεσ πάπιασ, μάρκασ Zeeman, μοντζλο 
A/C 78998, κωδικό 111500, με 
γραμμοκώδικα 8711197789983 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
τθσ πάπιασ και κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 

 

   
10 Παιδικό κάκιςμα ποδθλάτου, μάρκασ 

Kross/bg, μοντζλο BG-5 , με γραμμοκώδικα  
5904993218594 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτώςθ του παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ του κακίςματοσ. 
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11 Εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκασ 

DROMADER, μοντζλο No. 8688i, με 
γραμμοκώδικα 6900368330570 και με 
χώρα καταςκευισ το Χονγκ Κονγκ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

   
12 Αναπτιρεσ, μάρκασ TOM, μοντζλο .no. 

10622-01, EB-15S, 50er TR, με 
γραμμοκώδικα 4022364001444 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι δεν ςυμμορφώνονται με το ςχετικό 
πρότυπο αςφαλείασ. 
  

   
 
 
 
 

  υςτάςεισ - Προειδοποιήςεισ 
 

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πικανό να βρίςκονται ςτθν αγορά τθσ Κφπρου 
και να απειλοφν άμεςα τθν υγεία και αςφάλεια των καταναλωτών και     κυρίωσ των 
παιδιών. Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών ζχει ιδθ αρχίςει 
εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ αγοράσ για τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων. Στθν περίπτωςθ που 
εντοπιςκοφν τζτοια προϊόντα κα προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ.    

Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών καλεί τουσ ειςαγωγείσ, 
διανομείσ, πωλθτζσ ι καταναλωτζσ που τυχόν κατζχουν τζτοια προϊόντα να ςταματιςουν 
αμζςωσ τθν διάκεςθ ι τθ χριςθ τουσ και να ειδοποιιςουν  τθν Υπθρεςία. 
 
 

  Επικοινωνία 
 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν ςτα τθλζφωνα: 

 Γραμμι Καταναλωτι 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ 22867309, 22867377 και 22867130  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχώςτου  24816160 
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Σθμειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του 
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατών-μελών τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν κρικεί ωσ μθ αςφαλι, με αποτζλεςμα να απαγορευκεί θ 
διάκεςι τουσ ςτθν αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, ζχοντασ εντοπίςει κάποιο δυνθτικό 
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουςιάςουν, ζχουν προβεί ςε εκελοφςια απόςυρςι τουσ 
από τθν αγορά και ανάκλθςι τουσ από τουσ καταναλωτζσ. Η απαγόρευςθ διάκεςισ τουσ 
ςτθν αγορά μπορεί να αρκεί ςτισ περιπτώςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να 
τα καταςτιςει αςφαλι. 


