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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                             22 Αυγοφςτου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 33 (15/08/2016 – 21/08/2016) 

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 15/08/2016 (GRAS-RAPEX – Report 33) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 52 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 52 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Δζκα (10) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών.   

Εικοςιδφο (22) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 

Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 

Επτά (7) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών. 

Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικών Υπθρεςιών. 

Ζνα (1) ςτθν Υπθρεςία Περιβάλλοντοσ. 

 

  
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

  
 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 
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Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών 
κακώσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί.  
Σθμειώνεται ότι δφο (2) από τα δζκα (10) προϊόντα (με αρ. 1 και 2), ζχουν εντοπιςτεί 
αρχικά από τθν Υ.Α.& Π.Κ. ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ 
εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ χώρεσ μζλθ) και ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα Gras-Rapex.  
Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα με αρικμοφσ 9 και 10, ζχουν αξιολογθκεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου. 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Παιχνίδι δραςτθριοτιτων ςε μορφι 

ςκφλου, που παράγει ιχουσ και εκπζμπει 
φώσ, που περιλαμβάνει πλαςτικζσ 
φιγοφρεσ ηώων, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
9282345/1047A, γραμμοκώδικα 
5290509051558 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των μικρών φιγοφρων που υπάρχουν ςτο 
παιχνίδι. 
Διατζθηκε ςτην αγορά από την εταιρεία 
G.N.ELLINAS BROS IMPORTS - EXPORTS 
LTD και ζχει γίνει απόςυρςη του για να 
μην τίθενται ςε κίνδυνο οι καταναλωτζσ. 
 
 
 

 
 

 

   
2 Καροτςάκι για κοφκλεσ μάρκασ One Six 

Eight, μοντζλο 1201OD63 / CS7826, με 
γραμμοκώδικα 9912011500633, με κωδικό 
καταςκευισ 20140606 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
παγίδευςθ των δακτφλων του παιδιοφ ςτο 
μθχανιςμό αναδίπλωςθσ του καροτςιοφ. 
Διατζθηκε ςτην αγορά από την εταιρεία 
Mavros Retailing Ltd και ζχει γίνει 
απόςυρςη του για να μην τίθενται ςε 
κίνδυνο οι καταναλωτζσ. 
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3 Παιχνίδι που περιλαμβάνει κοφκλα με 
καροτςάκι, μάρκασ KARO, μοντζλο 2012B, 
με γραμμοκώδικα 7460745268166 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
παγίδευςθ των δακτφλων του παιδιοφ ςτο 
μθχανιςμό αναδίπλωςθσ του καροτςιοφ. 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των μικρών μπαταριών που αποςπώνται 
εφκολα χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ 
τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για 
το άνοιγμα του καλάμου των μπαταριών. 

 
 

 

   
4 Συρόμενο παιχνίδι ςε μορφι ελικοπτζρου 

μάρκασ PHU MERK-POL, μοντζλο 
MPG36053, γραμμοκώδικα 5900368360530 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ 
μθχανικισ αντοχισ, με αποτζλεςμα να 
ςπάνε εφκολα και να απελευκερώνουν 
μικρά κομμάτια τα οποία δφνανται εφκολα 
να καταποκοφν από μικρά παιδιά.  
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του 
ότι θ ςυςκευαςία ζχει πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενου ορίου. 

 

   
5 Τθλεςκοπικι ςκάλα αλουμινίου, μάρκασ 

Expo Borse, μοντζλο Telescopleiter 3,2 m, 
με γραμμοκώδικα 4036812150479 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ ςκάλασ.  

   
6 Τθλεκατευκυνόμενο μαλακό παιχνίδι ςε 

μορφι ςκφλου μάρκασ  JOHNTOY, μοντζλο 
27521 / WIC351549, γραμμοκώδικα 
8711866 275212, κωδικό παραγωγισ 15-
148 και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
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7 Παιχνίδι ςφυρίχτρα μάρκασ Fakopáncs, 
μοντζλο 971, με γραμμοκώδικα 
5999520237476 και με χώρα καταςκευισ 
τθν  Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

         

   
8 Μαλακι παραγεμιςμζνθ κοφκλα μάρκασ 

BRIMAREX, μοντζλο B627 (F17843), με 
γραμμοκώδικα 5907791563903 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
  

   
9 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ CHANG 

HONG, μοντζλο Item No K007495/ 
NO.HSG6500, με γραμμοκώδικα 
8433865007495 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του 
ότι θ πλαςτικι ςυςκευαςία ζχει πάχοσ 
μικρότερο του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

  
   

10 Παιδικό κρεβατάκι μάρκασ Bopita, μοντζλο 
148011, με γραμμοκώδικα 8712657019152 
και με χώρα καταςκευισ τθν Ολλανδία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία προεξοχών ςτισ οποίεσ μποροφν 
να πιαςτοφν τα ροφχα του παιδιοφ  
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  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 

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. 
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