
 

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 

 

 
 

 
 

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                             04 Μαρτίου  2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 9 (29/02/2016 – 06/03/2016) 

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 29/02/2016 (GRAS-RAPEX – Report 9) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 35 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 35 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Δϊδεκα (12) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.   

Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν, με ζνα (1) από αυτά να   

ζχει γνωςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

Επτά (7) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

Πζντε (5) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

 

Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 
κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί.  
 

  
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

  
 

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

   
1 Δαχτυλομπογιζσ, μάρκασ KOH I NOOR, 

μοντζλο No 163509, με χϊρα καταςκευισ 
τθ Τςεχία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
υψθλισ ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν 
ςτισ δαχτυλομπογιζσ. 
 

 

   
2 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ EDEFA, 

μοντζλο XG-19, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και 
τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι 
τθσ κουκοφλασ και τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
 

 

   
3 Παιχνίδι ξυλόφωνο, μάρκασ Fantástiko, 

μοντζλο 9565/1009, με γραμμοκϊδικα 
8424345095651 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ 
αντοχισ, με αποτζλεςμα να ςπάει εφκολα 
και να απελευκερϊνει μικρά κομμάτια τα 
οποία δφναται να καταποκοφν εφκολα από 
μικρά παιδιά. 
 

 

   
4 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ CHRISTYS, 

μοντζλο 999482, με γραμμοκϊδικα 
0013051568146 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
κουςτουμιοφ. 
 

 

   



 

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 

 

5 Μαλακό πάηλ ςε μορφι ρολογιοφ, μάρκασ 
ARTE REGAL, μοντζλο 15530, με 
γραμμοκϊδικα 8430852155306 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το πάηλ.  

   
6 Ξφλινο πάηλ ςε μορφι ρολογιοφ, μάρκασ 

OKOÏA, addendo, μοντζλο  OJKJ33870, 
κωδικό 14/003, με γραμμοκϊδικα 
5420019719024 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το πάηλ. 

 

   
7 Παιχνίδι πάηλ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 

5100-6-8, με γραμμοκϊδικα 
5908445771217  και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
των αυτοκόλλθτων που αποςπϊνται 
εφκολα από το πάηλ. 

 

   
8 Βρεφικό περιδζραιο και βραχιόλι για 

ανακοφφιςθ του παιδιοφ κατά τθν περίοδο 
τθσ οδοντοφυΐασ, μάρκασ DARRA, μοντζλα 
E5205 και  E5114, με χϊρα καταςκευισ τθ 
Λικουανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ 
αντοχισ, με αποτζλεςμα να ςπάνε εφκολα 
και να απελευκερϊνουν μικρζσ χάντρεσ οι 
οποίεσ δφναται να καταποκοφν εφκολα από 
μικρά παιδιά. 

  

 

   
9 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ PLAYBACK-2, 

μοντζλο T-1020, με γραμμοκϊδικα  
6011037110208 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ  του 
ενδφματοσ. 
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10 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ AD MIRING, 

μοντζλο KT-1401, με γραμμοκϊδικα  
5999031100566 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ  του 
ενδφματοσ. 

  

   
11 Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκασ ABOUND, 

μοντζλο KID-007, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν περίςφιξθσ με 
ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  

   
12 Πλαςτελίνεσ, μάρκασ Vivabook, μοντζλο 

S19255-F-22281-3, Vermelho (Red), με 
γραμμοκϊδικα  5605340159446 και με  
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
υψθλισ ςυγκζντρωςθσ κοβάλτιου ςτθν 
πλαςτελίνθ. 

 

   
 
 

  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. 


