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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                          14 Οκτωβρίου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 41 (10/10/2016 – 16/10/2016) 

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 10/10/2016 (GRAS-RAPEX – Report 41) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 55 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 55 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Δεκαεπτά (17) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.   

Δεκατζςςερα (14) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Δεκατζςςερα (14) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

Δζκα (10) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

 

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 17, 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 Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Μπαταρία λικίου για φορθτό θχείο, μάρκασ 

HEOS, μοντζλα HEOS1GOPACKBKEM και 
HEOS1GOPACKWTEM, με ςειριακοφσ 
αρικμοφσ από 601G913517 μζχρι  
601G914004 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ από πικανι 
υπερκζρμανςθ τθσ μπαταρίασ. 

 

   
2 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ Pink & Ka, μοντζλο 

039, με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ.  
 

 

 
   

3 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ Pink & Ka, 
μοντζλο 011, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ.  
 

  

   
4 Παιδικό γιλζκο, μάρκασ BENTER, μοντζλο 

10618, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ του ενδφματοσ.  
 
 

  

 
   

5 Παιδικό κοριτςίςτικο παντελόνι, μάρκασ 
H.L.XIANG, μοντζλο A260, με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το ζνδυμα.  
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6 Βρεφικό ςετ ροφχων, μάρκασ bebessi, 
μοντζλο 2143, με γραμμοκϊδικα  
869910842439 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το ζνδυμα. 
 

 

   
7 Αξεςουάρ βρεφικισ μπανιζρασ, μάρκασ 

SEVI BABY, κωδικό 8697, με γραμμοκϊδικα 
869224008698 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του ότι το υλικό 
που φζρει ςτο εςωτερικό του είναι εφκολα 
προςβάςιμο για μικρά παιδιά. 
 

 

   
8 Φαντεηί αναπτιρεσ, μάρκασ Take eagle, με 

άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυςτικοί ςτα παιδιά και 
μπορεί να εκλθφκοφν ςαν παιχνίδια. 
 

 

   
9 Παιδικά τςόκαρα, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο 186317, με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τα παποφτςια. 
  

   
10 Παιδικι φανζλα, μάρκασ "A" ACTIVE 

SPORTS, μοντζλο HZ-5423, με 
γραμμοκϊδικα 6956201554238 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το ζνδυμα.  
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11 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Baby Rico, 
μοντζλο 1818, με γραμμοκϊδικα 
1602240018181 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το ζνδυμα.  

   
12 Βρεφικό ςετ ροφχων, μάρκασ necix’s, 

μοντζλο NO. 2088, με γραμμοκϊδικεσ 
3600684120888 και  8050000269015 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από το ζνδυμα. 

 

   
13 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ Ephéria, 

μοντζλο Ref. 112093, με γραμμοκϊδικα 
0215121015HC007 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ.  

   
14 Παιδικά παντελόνια, μάρκασ PPT, μοντζλα 

V2016/V/F, BPTF 15-2, A00017968, 
A00017967, V2016/V/F,C62C17/ A0023748 
και V2016/V/F, A0021296, με 
γραμμοκϊδικεσ 6424970179605, 6424970 
237374 και 6424970212821 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του ενδφματοσ. 
 

  

 
   

15 Παιδικά ακλθτικά ςετ ροφχων, μάρκασ 
A.SCOCCER, μοντζλο article 169, με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του ενδφματοσ. 
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16 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
γαϊδουριοφ, μάρκασ Hong Feng Toy, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των ματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από 
το παιχνίδι. 
 

 

   
17 Διακοςμθτικι λυχνία παραφινζλαιου, 

μάρκασ La Grandeur, μοντζλο Art. no. 
614138, με γραμμοκϊδικα  8718158640406 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ λόγω αςτάκειασ τθσ 
λυχνίασ  με αποτζλεςμα να μθν αποτρζπει 
τα παιδιά να ζχουν πρόςβαςθ ςτο φυτίλι ι 
το καφςιμο. 
 

 

   
 
 

  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. 
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