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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                                   20 Μαΐου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 20 (16/05/2016 – 22/05/2016) 

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 16/05/2016 (GRAS-RAPEX – Report 20) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 50 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 50 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Δεκαζξι (16) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.   

Δεκαζξι (16) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Εννζα (9) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Εννζα (9) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν 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 13 μζχρι 16, 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 Ξφλινθ καςτανιζτα, μάρκασ Die 

Spiegelburg, μοντζλο No 12200, με 
γραμμοκϊδικα 4029753122001 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
υψθλισ ςυγκζντρωςθσ μόλυβδου ςτθν 
μπογιά τθσ καςτανιζτασ. 
 

 

   
2 Παιχνίδι ςε μορφι κφκνου με αυγά, 

άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο NO.1401A, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των αυγϊν που υπάρχουν ςτο παιχνίδι 
λόγω του μικροφ τουσ μεγζκουσ.  
 

 

   
3 Βρεφικό ςετ κουδουνίςτρων, μάρκασ FEI 

PAN, μοντζλα NO.326-475 και NO.326-944, 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των κουδουνίςτρων, με αποτζλεςμα να 
ςπάνε εφκολα και να απελευκερϊνουν 
μικρά κομμάτια τα οποία δφναται να 
καταποκοφν εφκολα από μικρά παιδιά. 
 

 

   
4 Βρεφικζσ κουδουνίςτρεσ, μάρκασ Kids 

Concept, μοντζλα 412968, 412951 και  
412944, κωδικοφσ ID373 και ID365, με 
γραμμοκϊδικεσ 7340028713968, 
7340028713951 και 7340028713944 
αντίςτοιχα  και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τισ κουδουνίςτρεσ. 
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5 Βρεφικό ςετ κουδουνίςτρων, άγνωςτθσ 
μάρκασ, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των κουδουνίςτρων, με αποτζλεςμα να 
ςπάνε εφκολα και να απελευκερϊνουν 
μικρά κομμάτια τα οποία δφναται να 
καταποκοφν εφκολα από μικρά παιδιά. 
 

 

   
6 Ξφλινο πάηλ, μάρκασ Classic world, μοντζλο 

3522, με γραμμοκϊδικα 6940351735227, 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
πάηλ. 
  

   
7 Διακοςμθτικι απομίμθςθ τςαμπιοφ 

ςταφυλιοφ, μάρκασ CHAKS, μοντζλα 2029 / 
PVC red grapes και 20028 / PVC green 
grapes, με γραμμοκϊδικεσ 3661652032589 
και 3661652032572 αντίςτοιχα 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. 
 

   

   
8 Παιχνίδι ςετ ςφυρίχτρεσ, μάρκασ TIGER, 

μοντζλο no. 2600226, με κωδικό 79468 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τισ ςφυρίχτρεσ. 

 
   

9 Παιχνίδι που περιλαμβάνει πιςτόλι και 
βζλθ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο  E058-
064, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των βεντοφηων που αποςπϊνται εφκολα 
από τα βζλθ. 
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10 Συρόμενο παιχνίδι ςε μορφι τθλεφϊνου, 

μάρκασ  bionyi, μοντζλο ART. #769K, με 
γραμμοκϊδικα 5900700105423 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του 
οποίου το μικοσ είναι μεγαλφτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
 

  

   
11 Τθλεςκοπικι ςκάλα αλουμινίου, μάρκασ 

Halvewerk, μοντζλο 02150-09-07/HA380, 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ ςκάλασ. 
 

 

   
12 Παιχνίδι ςκοφτερ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο Art. NA01010, κωδικό Nr.:0115, με 
γραμμοκϊδικα 7331210032639 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των μικρϊν μπουλονιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από τουσ τροχοφσ του ςκοφτερ. 
 

 

   
13 Ιπτάμενα φαναράκια, μάρκασ Sky Lantern, 

με γραμμοκϊδικα 3700498930571 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετοφν ανεξζλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφκεί ο χϊροσ 
προςγείωςθσ τουσ. 
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14 Ιπτάμενα φαναράκια, μάρκασ Rainbow, με 
γραμμοκϊδικα 4250137504285 και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετοφν ανεξζλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφκεί ο χϊροσ 
προςγείωςθσ τουσ. 
 

 

   
15 Ιπτάμενα φαναράκια, μάρκασ Funny 

fashion, με γραμμοκϊδικα 8712364840292 
και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετοφν ανεξζλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφκεί ο χϊροσ 
προςγείωςθσ τουσ. 
 

 

   
16 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, μάρκασ 

TIF 8, μοντζλο 36933/ No 36937, 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. 
 
 

  Επικοινωνία 
 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν ςτα τθλζφωνα: 
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 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. 


