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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                                   01 Ιουλίου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δθμοςίευςθ Εβδομαδιαίων Κοινοποιιςεων τθσ Ε.Ε. 

για μθ Αςφαλι Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτθμα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 26 (27/06/2016 – 03/07/2016) 

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 27/06/2016 (GRAS-RAPEX – Report 26) 
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:  

Δεκαπζντε (15) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών.   

Δώδεκα (12) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 

Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών. 

Τρία (3) ςτθν Υπθρεςία Μεταλλείων. 

Δφο (2) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 

 

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 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 Περιγραφι – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Διακοςμθτικά κεριά που προςομοιάηουν με 

γλυκά, μάρκασ YANKEE CANDLE, μοντζλα 
1332229E, 13332255E, 1332238E, 
1093711E,  1114685E, 1107080E, 
1273496E, με γραμμοκώδικεσ 
5038580048674, 5038580048896, 
5038580048766, 609032519537,  
609032570484,  609032552244 και 
886860032630 αντίςτοιχα και με χώρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από τα κεριά. 
 

 

   
2 Παιχνίδι που ςτερεώνεται ςε κρεβατάκι, 

μάρκασ HUANGER, μοντζλο  No.: 29.777-
1A,  No.: 777-1, με γραμμοκώδικα 
5205193038679 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

 

   
3 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ NEXT STAR, 

μοντζλο NS-3042, με γραμμοκώδικα 
2015051128199 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και 
τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι 
τθσ κουκοφλασ και τθσ μζςθσ  του 
ενδφματοσ. 

 

   
4 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ TAYFUR, μοντζλα 

1236-1 και  10-00-1, με χώρα καταςκευισ 
τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ. 
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5 Παιδικό φορεματάκι, μάρκασ CINCIR, 

μοντζλο 10298, με γραμμοκώδικα  
8799000102983 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ  του ενδφματοσ. 
 

 

   
6 Διακοςμθτικό κθροπιγιο, μάρκασ Faideco 

Arts & Crafts, μοντζλα 31445 και 31446, με 
γραμμοκώδικα 7392248314456 και 
7392248314463 αντίςτοιχα και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνόσ πυρκαγιάσ από πικανι ανάφλεξθ 
του κθροπιγιου λόγω του ότι το υλικό που 
είναι καταςκευαςμζνο είναι εφφλεκτο . 
 

 

   
7 Διακοςμθτικό κθροπιγιο, μάρκασ Bolsius, 

μοντζλο 160697, με γραμμοκώδικα  
8717847024275 και με χώρα καταςκευισ 
τθ Γερμανία. 
 
Κίνδυνόσ πυρκαγιάσ από πικανι ανάφλεξθ 
το κθροπιγιου λόγω του ότι το υλικό που 
είναι καταςκευαςμζνο είναι εφφλεκτο . 
 

 

   
8 Παιδικά μαγιό, μάρκασ TRENDY BOY, 

μοντζλα 477, 478, 480 και  493, με 
γραμμοκώδικεσ 5553724144772, 
5553724144789, 5553724144802 και 
5553724144932 αντίςτοιχα και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ  του ενδφματοσ. 
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9 Ξφλινο ςυρόμενο τρενάκι, μάρκασ 
Gerardo's Toys, μοντζλο GT61023, με 
γραμμοκώδικα 6102310062014 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του 
οποίου το μικοσ είναι μεγαλφτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
 

 

 

   
10 Παιδικό ποδιλατο, μάρκασ Hello Kitty, 

μοντζλο 1204W0681152, με γραμμοκώδικα  
48951500406286 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το ποδιλατο. 
 

 

   
11 Παιδικό μπουρνοφηι, μάρκασ Babou, 

μοντζλο No 249453, με γραμμοκώδικα 
361014063044 και με χώρα καταςκευισ το 
Πακιςτάν. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κθλιάσ που προεξζχει από το ζνδυμα. 
 

 

   
12 Παιχνίδι καροτςάκι, μάρκασ Alive Baby, 

μοντζλο CS6615A, με γραμμοκώδικα  
5998665730309 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
παγίδευςθ των δακτφλων του παιδιοφ ςτο 
μθχανιςμό αναδίπλωςθσ του καροτςιοφ. 
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13 Πόρτα αςφαλείασ, μάρκασ IKEA, μοντζλο 
PATRULL 55-89, με κωδικό 50200488 και 
προζκταςθ 90247634 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Δανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ με 
πικανότθτα ο μθχανιςμόσ κλειδώματοσ να 
μθν λειτουργιςει ςωςτά. 
Ζγινε προλθπτικι ανάκλθςθ από τθν ΙΚΕΑ 
θ οποία παρακαλεί τουσ καταναλωτζσ που 
διακζτουν πόρτα αςφαλείασ PATRULL να 
ςταματιςουν να τθν χρθςιμοποιοφν και 
να τθν επιςτρζψουν ςτο κατάςτθμα για 
τθν πλιρθ αποηθμίωςθ τουσ.  

 

   
14 Πόρτα αςφαλείασ, μάρκασ IKEA, μοντζλα 1) 

PATRULL KLÄMMA 73-87 και  2) PATRULL 
FAST 65-106,5, με κωδικοφσ  1) 50226520 
και προζκταςθ 90226523 και 2) 10226517 
και με χώρα καταςκευισ τθν Δανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ με 
πικανότθτα ο μθχανιςμόσ κλειδώματοσ να 
μθν λειτουργιςει ςωςτά. 
Ζγινε προλθπτικι ανάκλθςθ από τθν  ΙΚΕΑ 
θ οποία παρακαλεί τουσ καταναλωτζσ που 
διακζτουν πόρτα αςφαλείασ PATRULL να 
ςταματιςουν να τθν χρθςιμοποιοφν και 
να τθν επιςτρζψουν ςτο κατάςτθμα για 
τθν πλιρθ αποηθμίωςθ τουσ. 

  

 
   

15 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι, 
μάρκασ ENESCO, μοντζλο 770780, με 
γραμμοκώδικα  3453131119894 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
του υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το 
παιχνίδι.  

   
 
 

  υςτάςεισ - Προειδοποιιςεισ 
 

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.    
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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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