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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                             28 Μαρτίου  2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 12 (21/03/2016 – 27/03/2016) 

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 21/03/2016 (GRAS-RAPEX – Report 12) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 31 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 31 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Δζκα (10) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.   

Δζκα (10) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Πζντε (5) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Πζντε (5) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν, με τρία (3) από αυτά να 
ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

Ζνα (1) 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 9 και 10, 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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Σθμειϊνεται ότι δφο (2) από τα δζκα (10) προϊόντα (με αφξοντεσ αρικμοφσ 1 και 2), ζχουν 
εντοπιςτεί αρχικά από 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 Συνδυαςμόσ μπρελόκ με φωτεινι πθγι 

λζιηερ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο ASI 
41511 PPAI 315276, με κωδικό  08809 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν 
υψθλι ακτινοβολία που εκπζμπει θ 
φωτεινι πθγι λζιηερ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα P. 
MANGAS & SONS LTD και ζχει αποςυρθεί 
ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

   
2 Γιρλάντα αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο ST7164, με γραμμοκϊδικα 
7392870071642 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή/και χημικών 
εγκαυμάτων από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται 
εφκολα χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ 
τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για 
το άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα P.A.S. 
TOYS LTD και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε να 
μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
3 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal 

Ink, με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
υψθλισ ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων 
αρωματικϊν αμίνων ςτο μελάνι. 
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4 Παιδικό κοριτςίςτικο παντελόνι, μάρκασ 

Sindy, μοντζλο 1820278, με γραμμοκϊδικα 
3870166979277 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν περίςφιξθσ με 
ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 

 

   
5 Ξφλινο παιχνίδι ςυναρμολόγθςθσ, μάρκασ 

Tiger, μοντζλο no. 1701354, με κωδικό no. 
80851 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι.  

   
6 Ξφλινο παιχνίδι ςυναρμολόγθςθσ, μάρκασ 

Tiger, μοντζλο no. 1701493, με κωδικό no. 
79445 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το παιχνίδι. 

 

   
7 Σετ παιχνίδια καλάςςθσ, μάρκασ R&T 

(RAMA TRITTON), μοντζλο ref. 67125, με 
γραμμοκϊδικα 8436019667125 και 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. 

 

   
8 Παιχνίδι ςετ ραψίματοσ και ςιδερϊματοσ, 

μάρκασ IMAGIN/ AO XIE Toys, μοντζλο ref. 
1893/Art. no. 6883, κωδικό CO1408, με 
γραμμοκϊδικα 3700156618933 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων και τραυματιςμοφ 
λόγω βραχυκυκλϊματοσ τθσ κικθσ των 
μπαταριϊν  του παιχνιδιοφ και πικανισ 
παγίδευςθσ των δακτφλων του παιδιοφ  
ςτθν ςιδερϊςτρα. 
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9 Μαλακό παιχνίδι ςε μορφι αλόγου, 

μάρκασ ZEEMAN, κωδικό C61501, με 
γραμμοκϊδικα 8711197615015 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
του υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το 
παιχνίδι. 
 

 

   
10 Παιχνίδι ςκοφτερ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο PLAY 1, κωδικό NTMP3REVG-
00000/1436123, με γραμμοκϊδικα 
3429322012015 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτϊςθ του παιδιοφ λόγω αςτάκειασ 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. 


