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ΤΕΕΒ: 8.13.3.3  29 Νοεμβρίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ ΕΕ 
για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 

 
 

Δελτίο 48 (25/11/2019 – 01/12/2019) 
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και 
Βιομθχανίασ, 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 
25/11/2019 (GRAS-RAPEX – Report 48) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 94 προϊόντα που 
παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα προϊόντα αυτά 
εντοπίςτθκαν 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 ΥΠΚ ςτθ διεφκυνςθ www.consumer.gov.cy.  
 
Τα 94 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Σαραντατρία (43) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι, με τζςςερα (4) από 
αυτά να ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

 Είκοςι  (20) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Εννιά (9) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτισ Υγειονομικζσ Υπθρεςίεσ. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 36 μζχρι 38 , ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  

http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Παιδικι φόρμα μάρκασ BIKKEMBERGS, 
μοντζλο FE60, με γραμμοκϊδικα 
8000065232202 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν κουκοφλα του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία L.T. KIDS 
AVENUE LTD και ζχει αποςυρθεί από την 
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
  

2 Παιδικό ςετ ροφχων μάρκασ BIKKEMBERGS, 
μοντζλο ZF64, με γραμμοκϊδικα 
8000065274196 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν κουκοφλα του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία L.T. KIDS 
AVENUE LTD και ζχει αποςυρθεί από την 
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
  

3 Παιχνίδι ςετ με ςφυρίχτρεσ μάρκασ Kid Party 
Play&Fun, μοντζλο 0000432, με κωδικό 
παραγωγισ 04/10, με γραμμοκϊδικα 
4022498505559 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπουν οι 
ςφυρίχτρεσ. 
   

4 Μαλακά παραγεμιςμζνα παιχνίδια ςε μορφζσ 
διαφόρων ηϊων μάρκασ Lahjamaa, μοντζλα 
G5096 και G5091, με γραμμοκϊδικεσ 
6438323650963 και 6438323650918 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα  
παιχνίδια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Κοριτςίςτικα φορζματα μάρκασ Two in a 
castle, μοντζλα T08594303, T08590806 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ και ςτραγγαλιςμοφ 
από τθν παρουςία ελευκζρων κορδονιϊν ςτα 
ενδφματα τα οποία δζνουν ςτο πάνω πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία A. L. 
KIDS1WEAR LTD και ζχει αποςυρθεί από την 
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
  

 

6 Ξφλινο παιχνίδι οδοντοφυΐασ άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο X000UVPOZN, με 
γραμμοκϊδικα ASIN B07DBMZSM8 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
ξφλινο παιχνίδι. 
    

7 Κοριτςίςτικο μαγιό μάρκασ MODERN OCEAN, 
μοντζλο MODEL 133 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
μαγιό. 
  

8 Ξφλινο ςυρόμενο παιχνίδι μάρκασ Jaxtoy, 
μοντζλο ASIN B075VNJ2SQ, με κωδικό Poko 
Poko BEAR και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι ενςφινωςθ 
μικρισ μπάλασ ςτο λαιμό του παιδιοφ λόγω 
του ςχιματοσ και του μεγζκουσ τθσ. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Σετ με παιχνίδια μπάνιου μάρκασ King jiale, 
μοντζλο X000ZH52H7, τφπου Bath Toys 10 pcs 
με γραμμοκϊδικα ASIN B07DRCVXJZ και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι ενςφινωςθ 
των παιχνιδιϊν ςτο λαιμό του παιδιοφ λόγω 
του ςχιματοσ και του μεγζκουσ τουσ. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
  

  10 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι μάρκασ 
PEPCO, μοντζλο SKU29147102, με κωδικό 
291471 · Y/B W18, με γραμμοκϊδικα 
2200329147167 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν υφαςμάτινων κομματιϊν που 
αποςπϊνται από το παιχνίδι. 
  

11 Φωτεινι πθγι λζιηερ άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο CL-608,  με γραμμοκϊδικα 
5992018090251 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
  

12 Ηλεκτρικό παιχνίδι μικρόφωνο μάρκασ Happy 
To Singt, μοντζλο VS237381, με κωδικό Lovely 
No.9958-27, με γραμμοκϊδικα 
5999100636316 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

13 Μαλακό παραγεμιςμζνο ςκυλάκι μάρκασ 
OMG TOYS, μοντζλο OMG8635-20CM, με 
γραμμοκϊδικα 5350301015131 και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
  
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
  

14 Μαλακά παραγεμιςμζνα ςκυλάκια άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο HH1797, με γραμμοκϊδικα 
7820190317978 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν και τθσ μφτθσ που αποςπϊνται από τα 
ςκυλάκια. 
 

 

15 Ξφλινα παηλ με ςχιματα φροφτων, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο ZKB-602, με γραμμοκϊδικα 
ASIN B07MJG2YPW και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παηλ. 
  

16 Ξφλινο παιχνίδι δραςτθριοτιτων άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο MJBT01, με κωδικό 
X000ZZNPDR, Bee hive, με γραμμοκϊδικα ASIN 
B07HDXY4F8 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μελιςςϊν που υπάρχουν ςτο παιχνίδι. 
 

  

17 Παιχνίδι ςετ που περιλαμβάνει τζςςερα είδθ 
τηζλ άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο X000VASE0P, 
με κωδικό BESTZY 4PCS Fluffy Ball Slime με 
γραμμοκϊδικα ASIN B07F71XQMZ και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

18 Σετ με παιχνίδια μπάνιου μάρκασ NEW toys, 
μοντζλο X000WM4Y83, τφπου Mini Stories 
Toys με γραμμοκϊδικα ASIN B07H5HBVZ3 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι ενςφινωςθ 
των παιχνιδιϊν ςτο λαιμό του παιδιοφ λόγω 
του ςχιματοσ και του μεγζκουσ τουσ. 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
αιχμθρϊν ακμϊν που υπάρχουν ςτα παιχνίδια 
 

 

19 Ξφλινθ κουδουνίςτρα μάρκασ TOYMYTOY, με 
γραμμοκϊδικα ASIN B07B8J7HRN και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τισ 
κουδουνίςτρεσ. 
  

20 Ξφλινα παηλ με ςχιματα εντόμων, μάρκασ 
Sipliv, με γραμμοκϊδικα ASIN B07C718FM9 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παηλ. 
  

21 Παιχνίδι ςετ με κουδουνίςτρεσ άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο SL84802, με γραμμοκϊδικα 
ASIN B07GFM8ZKB και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι ενςφινωςθ του 
πάνω μζρουσ τθσ ςυςκευαςίασ των 
κουδουνίςτρων. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

22 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, με μπρελόκ,  
ςε μορφι γουρουνιοφ άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο Piglet 21021695 *Red+ 5A.9.2.68, με 
κωδικό WIFNDTU PORTE-CLES EN PELUCHE 
DOUX POUR SAC DE POUPEE MOTIF 
COCHON 10 CM, με γραμμοκϊδικα ASIN 
B07MYYRZ7J και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι 
θ ςυςκευαςία ζχει περίμετρο ανοίγματοσ 
μεγαλφτερθ και πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

23 Μαγνθτικό παιχνίδι ψαρζματοσ μάρκασ Baby 
Brother, μοντζλο Model BX-201 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. 
 

 

24 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
κατςικιοφ άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 8871, με 
γραμμοκϊδικα 6945808887108 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν και τθσ λαβισ του φερμουάρ που 
αποςπϊνται από το παιχνίδι. 
  

25 Μαλακι παραγεμιςμζνθ κοφκλα άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 303817 1XCR2032 01/18, με 
γραμμοκϊδικα 6410413038172 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ μθχανικισ 
αντοχισ τθσ κοφκλασ, με αποτζλεςμα να 
ςπάει, απελευκερϊνοντασ  μικρά κομμάτια 
με πικανι κατάποςθ τουσ από μικρά παιδιά.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

26 Ξφλινα παιχνίδια που κρζμονται πάνω από 
παιδικά κρεβατάκια άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλα MFR-126 ι MFR-137 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
  

27 Παιχνίδι ςετ με μουςικά όργανα άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο Lalang Bébé "Frappez le 
Tambour", με κωδικό Musical Toy, με 
γραμμοκϊδικα ASIN B01M70L0UY και μσ χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν  παρουςία 
κθλιάσ ςτα τφμπανα, τθσ οποίασ θ περιφζρεια 
είναι μεγαλφτερθ από το επιτρεπόμενο όριο. 
 

 

28 Κοριτςίςτικο μπικίνι μάρκασ PEPCO, μοντζλο 
296964, με γραμμοκϊδικα 2200129696469 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ 
από τθν παρουςία ελευκζρων κορδονιϊν ςτθν 
περιοχι του λαιμοφ και ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
  

29 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι άγνωςτθσ 
μάρκασ, με γραμμοκϊδικα ASIN B07NWGJPX7 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
αρκουδάκι. 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των ραφϊν, με πικανι κατάποςθ του υλικοφ 
που φζρει ςτο εςωτερικό του το παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι 
θ ςυςκευαςία του παιχνιδιοφ ζχει περίμετρο 
ανοίγματοσ μεγαλφτερθ και πάχοσ μικρότερο 
του επιτρεπόμενο ορίου. 
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30 Παιχνίδι ςετ όπλο με βζλθ άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 006, με γραμμοκϊδικα ASIN 
B07MZZD7JV και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντουηϊν που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
  

31 Μαλακιά παραγεμιςμζνθ κοφκλα άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 3020B και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τθν 
κοφκλα. 
  

32 Καρζκλα γραφείου μάρκασ STANS, μοντζλο 
716-18-1016, με γραμμοκϊδικα 
6902244129179 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του χριςτθ λόγω αςτάκειασ τθσ καρζκλασ. 
  

33 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι μάρκασ 
ALL NEW MATERIALS, με γραμμοκϊδικα 
4029069238601 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
αρκουδάκι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία PAS TOYS 
LTD και ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι 
ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια 
των παιδιών. 
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34 Παιχνίδι ραβδί που εκπζμπει φωσ άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο TK80101H12A, με 
γραμμοκϊδικα 6958312561204 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
  

35 Παιχνίδι ςετ με κουδουνίςτρεσ μάρκασ Toys, 
Abababy, μοντζλο 1888-1889 720, με 
γραμμοκϊδικα 8226815542128 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή αςφυξίασ ςε περίπτωςθ 
κατάποςθσ ι αναρρόφθςθσ από τθν μφτθ των 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια. 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του μεγζκουσ των 
λαβϊν των κουδουνίςτρων που μπορεί να 
ςφθνωκοφν ςτο λάρυγγα του παιδιοφ. 
  

36 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι μάρκασ 
Cloud Pet Pals, μοντζλα 56629 και 760016853, 
με κωδικό παραγωγισ 850233, με 
γραμμοκϊδικεσ 5060471566295 και 
8425611368530 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των ραφϊν, με πικανι κατάποςθ του υλικοφ 
που φζρει ςτο εςωτερικό του το παιχνίδι. 
  

37 Μαλακό παιχνίδι που προςομοιάηει με 
καρποφηι άγνωςτθσ μάρκασ, με γραμμοκϊδικα 
6939080799204 και με χϊρα καταςκευισ  τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποκόπτονται, αφοφ 
το προϊόν μπορεί να εκλθφκεί ωσ τρόφιμο από 
τα παιδιά.   
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38 Ηλεκτρικό παιχνίδι δραςτθριοτιτων μάρκασ 
Toys, μοντζλο STGR184140/ J9086, με 
γραμμοκϊδικα 5902388604021 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν  Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
  

39 Παιδικό ποδιλατο μάρκασ woom, μοντζλα 
woom 4, woom 5 und woom 6, με κωδικοφσ 
παραγωγισ από 1809 μζχρι 1904 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Αυςτρία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω του ότι το 
ποδιλατο  δεν ςυμμορφϊνεται με το ςχετικό 
πρότυπο αςφαλείασ. 
 

     

   

40 Μαλακό παραγεμιςμζνο ςκυλάκι άγνωςτθσ 
μάρκασ, με γραμμοκϊδικα 6920180809122 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν και τθσ μφτθσ που αποςπϊνται από το 
ςκυλάκι. 
  

41 Μαλακά παραγεμιςμζνα ςκυλάκια άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 4778 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν και τθσ μφτθσ που αποςπϊνται από τα 
ςκυλάκια. 
 

 

42 Παιχνίδι γιρλάντα με φωτεινι πθγι LED 
άγνωςτθσ μάρκασ και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Χημικόσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
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43 Μπαλόνια με φωτεινι πθγι LED άγνωςτθσ 
μάρκασ  και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
  

 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Σθμειϊνεται ότι από τα πιο πάνω ςαραντατρία (43) προϊόντα, τα τζςςερα (4) ζχουν 
εντοπιςτεί αρχικά από τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ 
εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ) και ζχει προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ. 
Τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι πικανό να βρίςκονται ςτθν αγορά τθσ Κφπρου και να 
απειλοφν άμεςα τθν υγεία και αςφάλεια των καταναλωτϊν και κυρίωσ των παιδιϊν. Η 
Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι ζχει ιδθ αρχίςει εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ αγοράσ για 
τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων.  
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί τουσ ειςαγωγείσ, διανομείσ, πωλθτζσ που 
τυχόν διακζτουν τζτοια προϊόντα να ςταματιςουν αμζςωσ τθν διάκεςθ τουσ και να 
ειδοποιιςουν  τθν Υπθρεςία. 
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί επίςθσ τουσ καταναλωτζσ ςε περίπτωςθ που 

κατζχουν τα πιο πάνω προϊόντα να ςταματιςουν να τα χρθςιμοποιοφν και να τα 

επιςτρζψουν ςτον πωλθτι, δθλαδι από το κατάςτθμα από τα οποία τα ζχουν 

προμθκευτεί και παράλλθλα να τθν  ενθμερϊςουν ςχετικά.  

 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τον περί Οριςμζνων Πτυχϊν τθσ Πϊλθςθσ Καταναλωτικϊν 

Αγακϊν και των Συναφϊν Εγγυιςεων Νόμο, ςε περίπτωςθ αγοράσ μθ αςφαλοφσ 

προϊόντοσ, ο καταναλωτισ δικαιοφται ςε αντικατάςταςθ του προϊόντοσ, ϊςτε το προϊόν 

να είναι ςφμφωνο προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, 

τότε ο καταναλωτισ δικαιοφται να υπαναχωριςει, δθλαδι να επιςτρζψει το προϊόν ςτον 

πωλθτι και να λάβει πίςω το πλιρεσ ποςό που πλιρωςε. Υπενκυμίηεται ότι τα πιο πάνω 

δικαιϊματα ιςχφουν για περίοδο 2 ετϊν από τθν αρχικι παράδοςθ του προϊόντοσ ςτον 

καταναλωτι και ότι τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ζναντι του καταναλωτι ζχει πάντα ο τελικόσ 

πωλθτισ. 

 

Στθν περίπτωςθ που ο πωλθτισ αρνείται να ανταποκρικεί ςτα πιο πάνω δικαιϊματα του 

καταναλωτι, καλείται ο καταναλωτισ να υποβάλει γραπτϊσ το παράπονο του μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ τθσ Υπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι (www.consumer.gov.cy).  

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν με τθν Υπθρεςία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ (www.consumer.gov.cy) ι ςτα 
τθλζφωνα: 

http://www.consumer.gov.cy/
http://www.consumer.gov.cy/
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