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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                             08 Απριλίου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 14 (04/04/2016 – 10/04/2016) 

Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών (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 
Πλθροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ 
καταναλωτζσ ότι τθν εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 04/04/2016 (GRAS-RAPEX – Report 14) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 30 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία 
και τθν αςφάλειά τουσ. Τα προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρώτθ φορά ςτισ αγορζσ 
διαφόρων κρατών-μελών τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 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 30 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Έντεκα (11) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών.   

Επτά (7) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 

Έξι (6) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών. 

       Έξι (6) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 

  

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών 
κακώσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί. Σθμειώνεται ότι επτά (7) από τα ζντεκα (11) προϊόντα (με αφξοντεσ αρικμοφσ 1 
μζχρι 7), ζχουν εντοπιςτεί αρχικά από τθν Υ.Α.& Π.Κ. ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να 
ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ χώρεσ μζλθ) και ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
ςφςτθμα Gras-Rapex. 
 

  
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

  
 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

   
1 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο 88629, κωδικό 34-950-0357, με 
γραμμοκώδικα 5204558149470 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
2 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο 88901, κωδικό 34-855-0304, με 
γραμμοκώδικα  5204558096637 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών.  
 

 

   
3 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο S8929B, μοντζλο 34-001-0595, με 
γραμμοκώδικα 5203266418748 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
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4 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο S8801,  κωδικό 34-001-0313, με 
γραμμοκώδικα  5203266421779 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
5 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο 82021, κωδικό 34-950-0389, με  
γραμμοκώδικα 5204558149791 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
6 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 

μοντζλο 88630, κωδικό 34-950-0378, με 
γραμμοκώδικα  5204558149685 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα 
CARREFOUR και ζχει αποςυρθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
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7 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Miss Image, 
μοντζλο LF – 2043, κωδικό 15WC040001, 
με γραμμοκώδικα 2230000229912 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιών με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι του λαιμοφ  του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα 
SIROCCO και ζχει επιδιορθωθεί ζτςι ώςτε 
να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

   
8 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ roba, μοντζλο 

RoomBed, 16201, με χώρα καταςκευισ τθ 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ 
και μθ ςυμμόρφωςθσ με το ςχετικό 
πρότυπο αςφάλειασ. 
  

   
9 Παιχνίδι κοφκλα, μάρκασ WAJIA, μοντζλο 

ref. 15820A, με γραμμοκώδικα  
5608888379307 και με χώρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή/και χημικών 
εγκαυμάτων από πικανι κατάποςθ των 
μικρών μπαταριών που αποςπώνται 
εφκολα χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ 
τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για 
το άνοιγμα του καλάμου των μπαταριών. 
 

 

   
10 Προςαρμογζασ γενικισ χριςθσ, μάρκασ 

PRIMERA, μοντζλο BAP023-1, με 
γραμμοκώδικα 7899055277504 και με 
άγνωςτθ χώρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι 
επαφι του χριςτθ με μεταλλικά αγώγιμα 
μζρθ.  

   



 

Τπηρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών 
 

διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία  |  ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος 

τηλ. +357 22 867153  | φαξ +357 22 375120  |  e-mail: ccps@mcit.gov.cy  |  website: www.mcit.gov.cy/ccps 

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

11 Βρεφικό κοριτςίςτικο γιλζκο, μάρκασ 
Lindex baby, μοντζλο 7233167, με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 
  

   
 
 
 

  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 καταναλωτών και     κυρίωσ των 
παιδιών. Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών 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 Καταναλωτών 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 /Αμμοχώςτου  24816160 

Σθμειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του 
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατών-μελών τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 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 περιπτώςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να 
τα καταςτιςει αςφαλι. 


