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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                             25 Απριλίου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 16 (18/04/2016 – 24/04/2016) 

Η Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν (Τ.Α.&Π.Κ.) του Τπουργείου 
Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ, ωσ αρμόδια αρχι ςτθν Κφπρο για τθ 
λειτουργία και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Σαχείασ Ανταλλαγισ 
Πλθροφοριϊν για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ 
καταναλωτζσ ότι τθν εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 18/04/2016 (GRAS-RAPEX – Report 16) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο φςτθμα 38 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία 
και τθν αςφάλειά τουσ. Σα προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτισ αγορζσ 
διαφόρων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτθ ςυνζχεια κοινοποιικθκαν ςτο 
φςτθμα GRAS-RAPEX. 

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

Σα 38 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Ζντεκα (11) ςτθν Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.  

Δϊδεκα (12) ςτο Σμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Εννζα (9) ςτο Σμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Σζςςερα (4) ςτο Σμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Τπθρεςιϊν. 

Ζνα (1) ςτο Σμιμα Φαρμακευτικϊν Τπθρεςιϊν. 

Ζνα (1) ςτο Γραφείο Επιτρ. Ρυκμίςεωσ Ηλεκτρον. Επικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων. 

 

Σα προϊόντα που αφοροφν τθν Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 
κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί. Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 11 , 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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θμειϊνεται ότι ζνα (1) από τα ζντεκα (11) προϊόντα (με αφξων αρικμό 1), ζχει εντοπιςτεί 
αρχικά από τθν Τ.Α.&Π.Κ. ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχει προθγουμζνωσ 
εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ) και ζχει κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα Gras-Rapex. 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Κάπα νυχτερίδασ, μάρκασ IKEA, μοντζλο 

603.116.50,  με χϊρα καταςκευισ το 
Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ λόγω του ότι το 
αυτοκόλλθτο δεν ξεκουμπϊνει εφκολα για 
να αφαιρεκεί θ κάπα. 
Διατζθηκε ςτην αγορά από την εταιρεία 
H.M. Housemarket Ltd (IKEA Cyprus) και 
ζχει γίνει εθελοφςια ανάκληςη του για να 
μην τίθενται ςε κίνδυνο οι καταναλωτζσ. 

 

   
2 Βρεφικό περιδζραιο για ανακοφφιςθ του 

παιδιοφ κατά τθν περίοδο τθσ 
οδοντοφυΐασ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
M 244002 – CA1M, με γραμμοκϊδικα 
3700273401142 και με χϊρα καταςκευισ 
τθ Λικουανία. 
 
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. 

 

   
3 Ξφλινο αυτοκινθτάκι, μάρκασ BESTTOY, 

μοντζλο 147287, με γραμμοκϊδικα 
4016096335069 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
υψθλισ ςυγκζντρωςθσ νικελίου ςτο 
παιχνίδι. 

 

   
4 Αναδιπλοφμενθ καρζκλα, μάρκασ 

MAXCHIEF EUROPE, μοντζλα PC-24 Markus 
και PC-24N-W Arianne, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτϊςθ του χριςτθ λόγω αςτάκειασ  τθσ 
καρζκλασ. 
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5 Βρεφικό περιδζραιο για ανακοφφιςθ του 

παιδιοφ κατά τθν περίοδο τθσ 
οδοντοφυΐασ, μάρκασ creagem, μοντζλο 
826, με χϊρα καταςκευισ τθ Λικουανία. 
 
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. 

 

   
6 Πλαςτικζσ μπαλίτςεσ που εκπζμπουν φωσ 

και ιχο, μάρκασ X-BD, μοντζλο 2336 (75-1), 
με γραμμοκϊδικα 8435353223363 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
του μθχανιςμοφ που παράγει ιχο που 
αποςπάται εφκολα από τθν μπαλίτςα. 

  

 
   

7 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ QUENNYGIRL, 
μοντζλο N3-634 (7-14), με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ  του 
ενδφματοσ. 

 

   
8 Διακοςμθτικά κεριά που προςομοιάηουν με 

γλυκά, μάρκασ PARTY FIESTA, μοντζλο 
CUPCAKE 191924, με γραμμοκϊδικα  
919240010009 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί μπορεί να 
εκλθφκοφν ςαν τρόφιμα από παιδιά και ωσ 
εκ τοφτου να τα βάλουν ςτο ςτόμα, να τα 
γλφψουν ι να τα καταπιοφν. 

 

   
9 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal 

Ink, μοντζλο Solid Gold, με κωδικό 20.08.15 
και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
υψθλισ ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων 
αρωματικϊν αμίνων ςτο μελάνι.  
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10 Παιχνίδι ςετ κουηινικά ςκεφθ, μάρκασ 

MKTOYS, μοντζλο MKF557931, με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ 
αντοχισ, με αποτζλεςμα να ςπάνε εφκολα 
και να απελευκερϊνουν μικρά κομμάτια τα 
οποία δφναται να καταποκοφν εφκολα από 
μικρά παιδιά. 
 

 

   
11 Μαλακι παραγεμιςμζνθ κοφκλα, μάρκασ 

Item International, μοντζλο MN-107517, με 
γραμμοκϊδικα 8424001075171 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
του υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το 
παιχνίδι. 
 

 

   
 
 

  υςτάςεισ - Προειδοποιήςεισ 
 

Σα 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 Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν ζχει ιδθ αρχίςει 
εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ αγοράσ για τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων. τθν περίπτωςθ που 
εντοπιςκοφν τζτοια προϊόντα κα προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ.    

Η Τπθρεςία 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 Τπθρεςία. 
 
 

  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 
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θμειϊνεται 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. 


