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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                             04 Απριλίου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 13 (28/03/2016 – 03/04/2016) 

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 28/03/2016 (GRAS-RAPEX – Report 13) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 28 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 28 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Δεκαπζντε (15) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.   

Επτά (7) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

Τρία (3) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Δφο (2) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν 

Ζνα (1) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

 

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. Σθμειϊνεται ότι πζντε (5) από τα 
δεκαπζντε (15) προϊόντα (με αφξοντεσ αρικμοφσ 1 μζχρι 5), ζχουν εντοπιςτεί αρχικά από 
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τθν Υ.Α.& Π.Κ. ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ 
άλλεσ χϊρεσ μζλθ) και ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα Gras-Rapex. 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ Piazza Italia Girls, 

μοντζλο Art:80532 Grigio mel, κωδικό 
FS721FEP16BA, με γραμμοκϊδικα  
2080532001025 και με χϊρα καταςκευισ 
το Μπανγκλαντζσ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ  του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα 
PIAZZA ITALIA και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια 
των παιδιών. 

 

   
2 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο 01.S88893, κωδικό 34-001-0396, 
με γραμμοκϊδικα  5203266451226 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 

 

   
3 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο 88948,  κωδικό 34-855-0291, με 
γραμμοκϊδικα 5204558096507 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
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4 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο 82115, κωδικό 34-950-0388, με 
γραμμοκϊδικα 5204558149784 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 

 

   
5 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ Casarte, μοντζλο  

ART: 5072, μοντζλο 51350, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και 
τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι 
του λαιμοφ  του και κορδονιϊν που 
αναδφονται ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα Best 
Look Clothing και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια 
των παιδιών. 

 

   
6 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι, μάρκασ Basson 

Baby, με γραμμοκϊδικα 5703486260078 
και με χϊρα καταςκευισ τθ Δανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτϊςθ του παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ και μθ ςυμμόρφωςθσ με το 
ςχετικό πρότυπο αςφάλειασ. 

 

   
7 Παιδικό καροτςάκι, μάρκασ RENATO, 

μοντζλο 201B Travel system luxe, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ και μθ 
ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό πρότυπο 
αςφάλειασ. 
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8 Μουςικό παιχνίδι που ςτερεϊνεται ςε 

παιδικά κρεβατάκια, μάρκασ lupilu, 
μοντζλο Ref. 19/2011, IAN 61593, με 
γραμμοκϊδικα 4016833295144 και με 
χϊρα καταςκευισ τθ Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν μεταλλικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το μθχανιςμό του 
παιχνιδιοφ. 
 

 

   
9 Βρεφικό περιδζραιο για ανακοφφιςθ του 

παιδιοφ κατά τθν περίοδο τθσ 
οδοντοφυΐασ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
Bebe Chips Cognac ref. 34770, με 
γραμμοκϊδικα 3660341347706 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
του περιδζραιου, με αποτζλεςμα να ςπάει 
εφκολα και να απελευκερϊνει μικρζσ 
χάντρεσ οι οποίεσ δφναται να καταποκοφν 
εφκολα από μικρά παιδιά. 
 

 

   
10 Ελαςτικοί ιμάντεσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο NO: 1-15-249,  με γραμμοκϊδικα 
6924393380355 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ λόγω 
μειωμζνθσ αντοχισ με αποτζλεςμα να 
ςπάει εφκολα ο γάντηοσ και να αποςπάται 
από το ςχοινί. 
 

 

   
11 Ελαςτικοί ιμάντεσ, μάρκασ HUI MIN, 

μοντζλο 1-15-247, με γραμμοκϊδικα  
6922900135122 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ λόγω 
μειωμζνθσ αντοχισ με αποτζλεςμα να 
ςπάει εφκολα ο γάντηοσ και να αποςπάται 
από το ςχοινί. 
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12 Ελαςτικό δίκτυ αποςκευϊν, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 1-15-251, με 
γραμμοκϊδικα 6924393380348 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ λόγω 
μειωμζνθσ αντοχισ με αποτζλεςμα να 
ςπάει εφκολα ο γάντηοσ και να αποςπάται 
από το ςχοινί. 

 

   
13 Μπρελόκ με φιγοφρα παιχνιδιοφ, άγνωςτθσ 

μάρκασ, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
τθσ φιγοφρασ λόγω του μικροφ τθσ 
μεγζκουσ.  

 
   

14 Διακοςμθτικι εςτία αικανόλθσ, μάρκασ 
New Wave Mode, μοντζλο 410725, με 
γραμμοκϊδικα  7393533099065 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ εςτίασ. 

 

   
15 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, μάρκασ 

The Puppet Company Ltd, μοντζλο PC 
004505, κωδικό H13H, με γραμμοκϊδικα 
5060091084810 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
του υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το 
παιχνίδι. 

 

   
 
 

  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. 
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  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. 


