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ΤΕΕΒ: 8.13.3.3  21 Οκτωβρίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 42 (14/10/2019 – 20/10/2019) 
 
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 
14/10/2019 (GRAS-RAPEX – Report 42) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 40 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 40 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαεννιά  (19) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι, με δφο (2) από αυτά να 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

 Δϊδεκα (12) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, με ζνα (1) από αυτά να ζχει 
κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

 Επτά (7) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

 
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 18 και 19, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 

http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/


 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Προειδοποιθτικό τρίγωνο οχθμάτων, μάρκασ 
SHERON/YG, μοντζλο YG-A001, με κωδικό E11 
27R033936, με γραμμοκϊδικα 8594007994957 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
ανατροπι του τριγϊνου λόγω αςτάκειασ του, 
με αποτζλεςμα τα διερχόμενα οχιματα να μθν 
ειδοποιθκοφν για τθν φπαρξθ εμποδίου. 
  

2 Προειδοποιθτικό τρίγωνο οχθμάτων, μάρκασ 
FuDing, μοντζλο RT611, με κωδικό E4 
27R032734, με γραμμοκϊδικα 8581173900059 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι 
ανατροπι του τριγϊνου λόγω αςτάκειασ του, 
με αποτζλεςμα τα διερχόμενα οχιματα να μθν 
ειδοποιθκοφν για τθν φπαρξθ εμποδίου. 
  

3 Παιχνίδι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
2213-mix up, και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

4 Παιχνίδι τηελ, μάρκασ Pink Parrot Group, 
μοντζλο 2213-green, με κωδικό παραγωγισ 
101089 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

5 Παιχνίδι τηελ, μάρκασ Free & Easy, μοντζλο 
S34897030, με γραμμοκϊδικα 8719202637052 
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 

6 Παιχνίδι τηελ, μάρκασ HGL, με γραμμοκϊδικα 
5021813145141 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

7 Παιχνίδι τηελ, μάρκασ HGL, μοντζλο 41905849, 
με κωδικό SV13413, με κωδικό παραγωγισ 
9039/18, με γραμμοκϊδικα 5021813134138 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

8 Παιχνίδι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο N14 
313, με γραμμοκϊδικα 5026619143131 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

9 Παιδικι φόρμα μάρκασ Xtreme Boxing, 
μοντζλο 0710 CB, με κωδικό BFB-10Z, με 
γραμμοκϊδικεσ 3176977100368, 
3176977120366, 3176977140365 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ 
κουκοφλασ του ενδφματοσ. 
  

  10 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι μάρκασ Fillikid, 
μοντζλο MÖ-6200, με κωδικό ZFJFR, με 
γραμμοκϊδικα 9009852395112 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του παιδιοφ λόγω αςτάκειασ του προϊόντοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι μάρκασ Comptine, 
μοντζλο BB-06ST Simple high chair, με κωδικό 
παραγωγισ 161221, με γραμμοκϊδικα 
3245670519347 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του παιδιοφ λόγω αςτάκειασ του προϊόντοσ. 
  

12 Μάςκα αμφίεςθσ ςε μορφι λφκου μάρκασ 
SMIFFYS, μοντζλο 55 EH, με κωδικό 46977-29-
11-2016 VATNOGB129579528 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ μάςκασ. 
  

 

13 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι μάρκασ Faktum, 
μοντζλο Botond Natural, με γραμμοκϊδικα 
5999091704520 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του παιδιοφ λόγω αςτάκειασ του προϊόντοσ. 
  

14 Παιδικζσ φόρμεσ μάρκασ MISS IMAGE, 
μοντζλο LF 5155 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ κουκοφλασ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτο κατάςτημα MAMMY 
CARE CHILDREN'S WEAR SHOP και ζχει 
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

15 Σχολικό ςετ ροφχων μάρκασ S – Schoolmates 
schoolwear, μοντζλο 823L, με γραμμοκϊδικα 
5290625016998 και με χϊρα καταςκευισ το 
Πακιςτάν. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ 
του ενδφματοσ των οποίων το μικοσ είναι 
μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  
Merinoknit Limited και ζχει αποςυρθεί από 
την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο 
η αςφάλεια των παιδιών. 
  

16 Παιχνίδια ςετ παραλίασ μάρκασ FENG YU, 
μοντζλο OC0340849 με γραμμοκϊδικα 
0000011573449 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από τα παιχνίδια. 
   

17 Φορθτό τραπζηι άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
HKTB-1028, με γραμμοκϊδικα 0000011458586 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω του ότι το 
τραπζηι δεν ςυμμορφϊνεται με το ςχετικό 
πρότυπο αςφαλείασ. 
   

18 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι μάρκασ Touragoo, 
μοντζλο HC-61 Binge Green, με κωδικό 
Touragoo Binge, με γραμμοκϊδικα 
4918263216013 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του παιδιοφ λόγω αςτάκειασ του προϊόντοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

19 Παιχνίδι τηελ, μάρκασ B&G international, 
μοντζλο 13038, χρϊματοσ κίτρινο και 
πορτοκαλί, με γραμμοκϊδικα 3588270013038 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Γαλλία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

 
 
 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

 
Σθμειϊνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαεπτά (19) προϊόντα, τα δφο (2) 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).  

 
 
 

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

 Γραμμι Καταναλωτι 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ 22200930 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχϊςτου  24816160 

 

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

