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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ     
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11                                                                                                          09 επτεμβρίου 2016 

 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ Ε.Ε. 

για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 36 (05/09/2016 – 11/09/2016) 

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 05/09/2016 (GRAS-RAPEX – Report 36) 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 20 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 20 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  

Δζκα (10) ςτθν Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.   

Επτά (7) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

Ζνα (1) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

Ζνα (1) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 

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 το προϊόν με αφξων αρικμό 10, 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 Φουςκωτι ξαπλϊςτρα, μάρκασ Parachute-

ka, μοντζλο Classic, με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ του χριςτθ λόγω 
λανκαςμζνθσ χριςθσ διότι δεν υπάρχουν 
ακριβείσ οδθγίεσ αςφάλειασ. 

 

 
   

2 Υγρό δθμιουργίασ φουςκάλων, μάρκασ 
TEDI, μοντζλο DNP68, με γραμμοκϊδικα 
85131001241 00000030 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν 
παρουςία αερόβιων μεςόφιλων 
μικροοργανιςμϊν ςτο υγρό. 

 
   

3 Παιχνίδι δθμιουργίασ φουςκάλων, μάρκασ 
Toi-Toys, κωδικό 110773,  με 
γραμμοκϊδικα 8714627612301 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν 
παρουςία αερόβιων μεςόφιλων 
μικροοργανιςμϊν ςτο υγρό.  

   
4 Παιδικό μαγιό, μάρκασ MORENO, μοντζλο 

SB 091, με γραμμοκϊδικα 8590717431508 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν 
παρουςία κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα 
ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του ενδφματοσ.  

   
5 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι, μάρκασ Timgro, 

μοντζλο 72000292, με χϊρα καταςκευισ το 
Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
πτϊςθ του παιδιοφ λόγω αςτάκειασ και  
παγίδευςθσ των δακτφλων ςτα ανοίγματα 
τθσ καρζκλασ. 
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6 Παιδικά παποφτςια, μάρκασ Goll, μοντζλο 

EL9275, με γραμμοκϊδικα 1000002686072 
και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν κομματιϊν που 
αποςπϊνται εφκολα από τα παποφτςια. 

 

   
7 Κράνοσ μοτοςικλζτασ, μάρκασ Qtech / Jix, 

μοντζλο A5005 – 1679/ E9-05.1679/P,  με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω του ότι δεν 
ςυμμορφϊνεται με τισ προδιαγραφζσ 
αςφαλείασ. 

  

      
   

8 Πόρτα αςφαλείασ, μάρκασ CHILD WOOD, 
μοντζλο White, VHOOW, κωδικό 15000008, 
με γραμμοκϊδικα  5420007132439 και με 
χϊρα καταςκευισ το Βζλγιο. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
παγίδευςθ του κεφαλιοφ του παιδιοφ ςτθν 
πόρτα.   

   
9 Μαγνθτικόσ πίνακασ εξακοντιςμοφ βελϊν, 

άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο  NO:1211, με 
γραμμοκϊδικα 8010004000694 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ, διάτρηςησ, 
λοίμωξησ ή απόφραξησ του εντζρου ςε 
περίπτωςθ κατάποςθσ περιςςοτζρων του 
ενόσ μαγνιτθ ι ενόσ μαγνιτθ και ενόσ 
μεταλλικοφ αντικειμζνου που είναι 
δυνατόν να ζλξθ το ζνα το άλλο. 

 

   
10 Παιχνίδι δθμιουργίασ φουςκάλων, μάρκασ 

Toi-Toys, κωδικό 814081,  με 
γραμμοκϊδικα 8714627618525 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν 
παρουςία αερόβιων μεςόφιλων 
μικροοργανιςμϊν ςτο υγρό. 
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  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 

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. 

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy

