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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                      19 Φεβρουαρίου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 7 (15/02/2016 – 21/02/2016) 

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 15/02/2016 (GRAS-RAPEX – Report 7) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 48 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 48 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Είκοςι ζξι (26) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.  

Δζκα (10) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Ζξι (6) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

Δφο (2) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 

 

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 
κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί. Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 24 μζχρι 26, ζχουν 
αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  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 Πολφχρωμο χαλάκι για παιχνίδι, μάρκασ 

Fantástiko /  Hexiang, μοντζλο No. 
HX1803/ 9099, με γραμμοκϊδικα   
8424345090991 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των αυτοκόλλθτων που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 

 

   
2 Παιχνίδι ςε μορφι ελζφαντα, μάρκασ 

Fantástiko, μοντζλο No. 2059 /Ref. 8920, 
με γραμμοκϊδικα 8424345089209 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 

 

   
3 Συρόμενο παιχνίδι, μάρκασ Fantastiko, 

μοντζλο No. 887-1/ Ref. 9352, με 
γραμμοκϊδικα  8424345093527 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 

 
   

4 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal 
Ink, μοντζλο CI 12475, με χϊρα καταςκευισ 
τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
υψθλισ ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων 
αρωματικϊν αμίνων ςτο μελάνι.  

   
5 Συρόμενο παιχνίδι ςε μορφι αγελάδασ, 

μάρκασ SIRONG, μοντζλο Q 92, με 
γραμμοκϊδικα  5601237770794 και  με 
χϊρα καταςκευι τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
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6 Ξφλινο πάρκο, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 

KMSWBP-6, με κωδικό I037980 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
παγίδευςθ των δακτφλων του παιδιοφ ςτα 
κινοφμενα μζρθ του πάρκου. 

 
   

7 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ QiFeng, 
μοντζλο G3213A, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν περίςφιξθσ με 
ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
 

 

   
8 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ HONG, μοντζλο 

KH-65, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν περίςφιξθσ με 
ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
 

 
   

9 Συςκευι καταδφςεων, μάρκασ SCUBAPRO, 
μοντζλα Galileo SOL: 1504230202001 μζχρι 
1509210001005 και Galileo LUNA: 
1504220058001 μζχρι 1509030338005,  με 
χϊρα καταςκευισ τθν Ινδονθςία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ του χριςτθ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ ςυςκευισ. 
 

 

   
10 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ Wendee, μοντζλα 

OZFB11148-1 και OZFB11148-2, με 
γραμμοκϊδικεσ 8680805552632 και 
8680805552663 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ  του 
ενδφματοσ. 
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11 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, μάρκασ KENYI TOYS 

- GAZELO toys, μοντζλο G040237-5303AB, 
με γραμμοκϊδικα 5907773931980 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
 

 

   
12 Διακοςμθτικι λυχνία παραφινζλαιου, 

μάρκασ Taiga, με χϊρα καταςκευισ τθ 
Φινλανδία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ λόγω ελαττωματικισ 
καταςκευισ του προςτατευτικοφ καπακιοφ 
του φυτιλιοφ με αποτζλεςμα να μθν 
αποτρζπει τα παιδιά να ζχουν πρόςβαςθ 
ςτο φυτίλι ι το καφςιμο. 
 

  

   
13 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι, 

μάρκασ Tropic, μοντζλο TC30462, με 
γραμμοκϊδικα 5907714416187 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το αρκουδάκι. 
 

 

   
14 Παιδικά ςακάκια, μάρκασ CACAO, μοντζλα 

3151206073,  3150905228 και 3130505202, 
με γραμμοκϊδικεσ 1000804683996, 
1000900102308 και 1000900102292 
αντίςτοιχα και με χϊρα καταςκευισ το 
Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ  του 
ενδφματοσ. 
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15 Παιχνίδι ςε μορφι τθλεφϊνου, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο NO: 711K, με 
γραμμοκϊδικα 5902496096909 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του 
οποίου το μικοσ είναι μεγαλφτερο από το 
επιτρεπόμενο. 

 

   
16 Τθλεςκοπικι ςκάλα, μάρκασ Marko 

Ladders, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτϊςθ του χριςτθ λόγω μειωμζνθσ 
μθχανικισ αντοχισ τθσ ςκάλασ. 
  

   
17 Τθλεςκοπικι ςκάλα, μάρκασ DIY Essentials, 

μοντζλο 310229/Z078A, με γραμμοκϊδικα 
5038037391650 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτϊςθ του χριςτθ λόγω μειωμζνθσ 
μθχανικισ αντοχισ τθσ ςκάλασ.  

   
18 Παιχνίδι ςετ τοξοβολίασ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο No. 208-A (GJ010), με 
γραμμοκϊδικα 5999563860099 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
του ότι θ κινθτικι ενζργεια που αποκτοφν 
τα βζλθ είναι μεγαλφτερθ του 
επιτρεπόμενου ορίου.  

   
19 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ J.N.S WEAR, 

μοντζλο BSL-8855, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ  του 
ενδφματοσ.  
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20 Τρίκυκλο ποδθλατάκι, μάρκασ Rollers by 
OZINC, μοντζλο NO. ZC028265, με 
γραμμοκϊδικα 5037970028265 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτϊςθ του παιδιοφ λόγω αςτάκειασ του 
ποδιλατου. 

 

   
21 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Arino, 

μοντζλο ZF51, με γραμμοκϊδικα 
2007111010513 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν περίςφιξθσ με 
ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 

 

   
22 Ξφλινο παιχνίδι που ςπρϊχνει το παιδί, 

άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 1230058762, με 
γραμμοκϊδικα 5900851587628 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που υπάρχουν ςτο 
παιχνίδι. 

 

   
23 Βρεφικό περιδζραιο για ανακοφφιςθ του 

παιδιοφ κατά τθν περίοδο τθσ 
οδοντοφυΐασ, μάρκασ BALTICWAY, μοντζλο 
COBB500LIS, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Πολωνία. 
 
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. 

 

   
24 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 

ςαλιγκαριοφ, μάρκασ Arte Regal Children, 
μοντζλο 80648, με γραμμοκϊδικα 
8430852806482 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Ιςπανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
του υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το 
παιχνίδι. 
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25 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ Bopita, μοντζλο 

11411011, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ολλανδία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ και 
ςτραγγαλιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ. 
 

 

   
26 Παιχνίδι ςκοφτερ, μάρκασ Pilsan / Kid 

active, μοντζλο 07-811, με γραμμοκϊδικα  
8693461078118 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
μειωμζνθσ αντοχισ του τιμονιοφ και 
πικανισ παγίδευςθσ των δακτφλων ςτα 
κινοφμενα μζρθ του ςκοφτερ. 
 

  

   
 
 

  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 
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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. 


