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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                             11 Μαρτίου  2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 10 (07/03/2016 – 13/03/2016) 

Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν (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 
Πλθροφοριϊν για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ 
καταναλωτζσ ότι τθν εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 07/03/2016 (GRAS-RAPEX – Report 10) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 36 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία 
και τθν αςφάλειά τουσ. Τα προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτισ αγορζσ 
διαφόρων κρατϊν-μελϊν 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:  

Δεκαπζντε  (15) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.   

Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν, 

Τρία (3) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Τρία (3) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

 

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 
κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί. Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 15, 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 Βρεφικι κουδουνίςτρα που ςτερεϊνεται ςε  

κοφνια, μάρκασ Xin Da Mei, μοντζλο 
NO.00-13005/NO. 280D, με γραμμοκϊδικα  
5906160213005 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
τθσ κουδουνίςτρασ, με αποτζλεςμα να 
ςπάει εφκολα και να απελευκερϊνει μικρά 
κομμάτια τα οποία δφναται να καταποκοφν 
εφκολα από μικρά παιδιά. 

 

   
2 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Maikawi Kids, με 

χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ροφχινθσ ηϊνθσ ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ, θ 
οποία δζνει ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ.  

   
3 Παιδικι κοφνια, μάρκασ CULT / Baumax, 

μοντζλο 20189B-LADYBUG / PO:970239, 
xx23428515, με γραμμοκϊδικα 
9004181302817 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
πικανισ ανατροπισ τθσ κοφνιασ κατά τθν 
χριςθ. 

 

   
4 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ Baby Italia, με 

χϊρα καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
παγίδευςθ του παιδιοφ ςτα ανοίγματα του 
κρεβατιοφ. 

 
   

5 Παιδικό παρκοκρζβατο, μάρκασ Chipolino, 
μοντζλο Sienna, με χϊρα καταςκευισ τθ 
Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
παγίδευςθ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ κρεβατιοφ. 
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6 Παιχνίδι όπλο με βζλθ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο NGHE268771, με γραμμοκϊδικα 
6991202687714 και με χϊρα  καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα 
από τα βζλθ. 
 

 

   
7 Παιχνίδι που περιλαμβάνει κικάρα και 

τθλζφωνο, μάρκασ ci, μοντζλο No 3407, με 
γραμμοκϊδικα 8429283029843 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του μεγζκουσ τθσ 
κικάρασ που μπορεί να ςφθνωκεί ςτο 
λάρυγγα του παιδιοφ. 
 

 

   
8 Παιδικά κοριτςίςτικα ςαντάλια, μάρκασ 

PABLOSKY, μοντζλο 026106 Blanco/Rosa, 
με χϊρα καταςκευισ τθν Ιςπανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τα ςαντάλια. 
 

 

   
9 Πζνα με φωτεινι πθγι λζιηερ, μάρκασ 

MAKRO PAPER, με γραμμοκϊδικα 
8426307317740 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν 
υψθλι ακτινοβολία που εκπζμπει θ 
φωτεινι πθγι λζιηερ. 
 

 

   
10 Παιδικά παντελόνια, μάρκασ GUAN DA 

YUAN, μοντζλα F-107 και F21-396, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν περίςφιξθσ με 
ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
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11 Βρεφικζσ κουδουνίςτρεσ, μάρκασ CI, 
μοντζλο 3408, με γραμμοκϊδικα 
8429283050427 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του μεγζκουσ τθσ 
λαβισ τθσ κουδουνίςτρασ που μπορεί να 
ςφθνωκεί ςτο λάρυγγα του παιδιοφ.  

   
12 Ξφλινο μουςικό κουτί, μάρκασ Trousselier / 

Saeko, μοντζλο S95007B, με γραμμοκϊδικα 
3457011950072 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

  

   
13 Παιδικό παρκοκρζβατο, μάρκασ JUMBO, 

μοντζλο 1080656/ No.: P9020, με 
γραμμοκϊδικα 0298254000031 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ και ςτραγγαλιςμοφ για 
το λόγο ότι το προϊόν δεν ςυμμορφϊνεται 
με το ςχετικό πρότυπο αςφάλειασ. 
 

 

   
14 Παιδικό παρκοκρζβατο, μάρκασ JUST BABY, 

μοντζλο Snooze /jb_8040, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ για το λόγο ότι το προϊόν 
δεν ςυμμορφϊνεται με το ςχετικό πρότυπο 
αςφάλειασ. 
  

   
15 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze, 

μοντζλο Ref. 21C18115E05150010, 
ST1151BTLT,  με κωδικό DISBK120IMX40 
και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν 
παρουςία αερόβιων μεςόφιλων 
μικροοργανιςμϊν ςτο μελάνι.  

   
 



 

Τπηρεςία Ανταγωνιςμοφ 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 

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

 

  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 καταναλωτϊν και     κυρίωσ των 
παιδιϊν. Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 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 Καταναλωτϊν 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 /Αμμοχϊςτου  24816160 

Σθμειϊνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του 
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατϊν-μελϊν 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 περιπτϊςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να 
τα καταςτιςει αςφαλι. 


