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Ενημζρωςη των καταναλωτών για επικίνδυνα παιδικά κρεβάτια
Πολλοί γονείσ πιςτεφουν ότι όταν τα παιδιά τουσ βρίςκονται ςτα παιδικά κρεβάτια τουσ
είναι αςφαλι και δεν διατρζχουν οποιοδιποτε κίνδυνο. Εντοφτοισ, όπωσ ζχει
παρατθρθκεί ςε παγκόςμιο επίπεδο, οι κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκεται ζνα παιδί όταν
βρίςκεται ςτο κρεβάτι του, είναι ικανοί να προκαλζςουν ςοβαρά ατυχιματα, και ςε
πολλζσ περιπτώςεισ ακόμθ και κάνατο.
Για το λόγο αυτό, θ Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών του
Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ, παράλλθλα με τουσ
ελζγχουσ που διενεργεί αυτι τθν περίοδο ςτθν αγορά, επικυμεί να ενθμερώςει τουσ
καταναλωτζσ για τα επικίνδυνα παιδικά κρεβάτια, που ζχουν κοινοποιθκεί ςτο φςτθμα
Σαχείασ Ανταλλαγισ Πλθροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX), τα τελευταία
δφο χρόνια. Επιπρόςκετα, πλθροφορείςτε ότι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ,
www.mcit.gov.cy/ccps, υπάρχει αναρτθμζνο ενθμερωτικό ζντυπο για τουσ καταναλωτζσ
ςχετικά με τα παιδικά κρεβάτια, ςτο οποίο καλείςτε να ανατρζξετε. Σο ζντυπο βρίςκεται
ςτθν ενότθτα «Πλθροφορίεσ για Καταναλωτζσ», υποενότθτα «Αςφάλεια Καταναλωτών –
Αςφάλεια υγκεκριμζνων Προϊόντων».

Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνοσ

1

Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ Baby Italia, με
χώρα καταςκευισ τθν Ιταλία.

Φωτογραφία

Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι
παγίδευςθ του παιδιοφ ςτα ανοίγματα του
κρεβατιοφ.
2

Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ Bopita, μοντζλο
11411011, με χώρα καταςκευισ τθν
Ολλανδία.
Κίνδυνοσ
τραυματιςμοφ
και
ςτραγγαλιςμοφ
του
παιδιοφ
λόγω
ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ.
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3

Ξφλινο παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ BOBAS,
με χώρα καταςκευισ τθν Πολωνία.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρών κομματιών που αποςπώνται
εφκολα από το κρεβατάκι.

4

Ξφλινο
παιδικό
κρεβατάκι,
μάρκασ
CHOJMEX, μοντζλο 82175023, art.136, με
χώρα καταςκευισ τθν Πολωνία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι
πτώςθ του παιδιοφ λόγω του ότι δεν
ςυμμορφώνεται με το ςχετικό πρότυπο
αςφάλειασ.

5

Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ ATELIERS T4,
μοντζλα LUCIA 13016410 και 13018410, με
κωδικοφσ
05622282
και
05622283
αντίςτοιχα και με χώρα καταςκευισ τθν
Ρουμανία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω
μειωμζνθσ αντοχισ των προςτατευτικών
του κρεβατιοφ.

6

Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ KID'OR,
μοντζλο TIMEO 13096410 και 13098410, με
κωδικοφσ
20520451
και
20520453
αντίςτοιχα και με χώρα καταςκευισ τθν
Ρουμανία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι
παγίδευςθ του παιδιοφ ςτα ανοίγματα του
κρεβατιοφ.

7

Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ BOCIAN, με
γραμμοκώδικα 1248520003 και με χώρα
καταςκευισ τθν Πολωνία.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρών κομματιών που αποςπώνται
εφκολα από το κρεβατάκι.
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8

Παιδικό ξφλινο κρεβατάκι, άγνωςτθσ
μάρκασ, με χώρα καταςκευισ τθν Πολωνία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι
παγίδευςθ του παιδιοφ ςτα ανοίγματα του
κρεβατιοφ.

9

Παιδικό ξφλινο κρεβατάκι, άγνωςτθσ
μάρκασ, μοντζλο BAJKA ORZECH, με
γραμμοκώδικα 4983726143663 και με
χώρα καταςκευισ τθν Πολωνία.
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ
μικρών κομματιών που αποςπώνται
εφκολα από το κρεβατάκι.

10

Παιδικό ξφλινο κρεβατάκι, μάρκασ Wujec
meuble, μοντζλο ZBYSZEK P "Sosna" (Pine),
με κωδικό 250028476 και με χώρα
καταςκευισ τθν Πολωνία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω
ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ.

11

Παιδικό ξφλινο κρεβατάκι, μάρκασ ILVA,
μοντζλο 56102042, με χώρα καταςκευισ
τθν Δανία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω
ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ.

12

Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ Basson,
μοντζλο 703486180086 και με χώρα
καταςκευισ τθν Δανία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι
πτώςθ του παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ
καταςκευισ του κρεβατιοφ και μθ
ςυμμόρφωςθσ του με το ςχετικό πρότυπο
αςφάλειασ.

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

13

Ξφλινθ κουκζτα, μάρκασ KIKI, μοντζλο
JASEN, με γραμμοκώδικα 2575700003913
και με χώρα καταςκευισ τθ ερβία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι
πτώςθ του παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ
καταςκευισ τθσ κουκζτασ.

14

Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ Lorelli, μοντζλο
Dream,
No.
10150410002,
με
γραμμοκώδικα 3800151951322 και με
χώρα καταςκευισ τθ Βουλγαρία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω
ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ
και μθ ςυμμόρφωςθσ του με το ςχετικό
πρότυπο αςφάλειασ.

15

Παιδικι
κοφνια/κρεβατάκι,
μάρκασ
Bebisnovi, μοντζλο Nani, με χώρα
καταςκευισ τθ ερβία.
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι
πτώςθ του παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ
καταςκευισ.

16

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.

υςτάςεισ – Προειδοποιήςεισ
Σα πιο πάνω προϊόντα, πικανόν να βρίςκονται ςτθν αγορά τθσ Κφπρου και να απειλοφν
άμεςα τθν υγεία και αςφάλεια των καταναλωτών και κυρίωσ των παιδιών. Ωσ εκ τοφτου, θ
Τπθρεςία καλεί τουσ ειςαγωγείσ, διανομείσ ι καταναλωτζσ που τυχόν κατζχουν τζτοια
προϊόντα να ςταματιςουν αμζςωσ τθν διάκεςθ ι τθ χριςθ τουσ.
Επίςθσ, θ Τπθρεςία υπενκυμίηει τουσ καταναλωτζσ ότι μποροφν να ενθμερώνονται για
όλα τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ ςτθ διεφκυνςθ www.mcit.gov.cy/ccps ι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
του υςτιματοσ Σαχείασ Ανταλλαγισ Πλθροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRASRAPEX) ςτθ διεφκυνςθ www.ec.europa.eu/rapex.
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Επικοινωνία με την Τπηρεςία
 Γραμμι Καταναλωτι 1429
 Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ 22867309, 22867377
 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150
 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ/Αμμοχώςτου 24816160
 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610
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