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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ 
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 

 
 

Δελτίο 30 (22/07/2019 – 28/07/2019) 
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που 
δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 
22/07/2019 (GRAS-RAPEX – Report 30) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 38 προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά 
εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη 
συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX. 
 
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα 
της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.  
 
Τα 38 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 
 Δεκατέσσερα (14) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με δύο (2) από αυτά να 

έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Τρία (3) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 13 και 14, έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Βρεφική κουδουνίστρα, μάρκας CHICK 
RATTLE, μοντέλο 667, με γραμμοκώδικα 
6920181326345 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 
λαβής της κουδουνίστρας που μπορεί να 
σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού και από 
πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τη κουδουνίστρα. 
  

2 Παιχνίδι μαλακή μπάλα με υγρό, μάρκας FUN 
TRADING, μοντέλο 4747, με κωδικό 
παραγωγής #20/12/2013, με γραμμοκώδικα 
4260059599351 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 
  

3 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας RT BEHEER 
BV, μοντέλο 2570197, με γραμμοκώδικα 
8719558020461 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.  
 

  

4 Μουσικό παιχνίδι ντραμς, άγνωστης μάρκας, 
με γραμμοκώδικα 5902496091867 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγο απουσίας 
μηχανισμού γρήγορης απελευθέρωσης στο 
κορδόνι που υπάρχει στο παιχνίδι. 
  

5 Παιχνίδι σετ αστυνομικού, μάρκας Toys 
Group, μοντέλο TG219232-1080-5B-810, 1080 
με γραμμοκώδικα 5902553814859 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο MH-173498, με 
γραμμοκώδικα 8418811734984 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών καθώς και της βεντούζας 
που αποσπώνται εύκολα από το αρκουδάκι. 
  

7 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
μικρής καμηλοπάρδαλης, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο A9496D2V360A406, με 
γραμμοκώδικα 8590042094966 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών καθώς και της βεντούζας 
που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι. 
  

8 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο SPC181641 H40A, με κωδικό 
παραγωγής 371569, με γραμμοκώδικα 
9777661816417 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών καθώς και της βεντούζας 
που αποσπώνται εύκολα από το σκυλάκι. 
  

9 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας 4 Ans και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  NOTUM 
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

  10 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας TOP WEAR και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  NOTUM 
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
  

11 Μάρσιπο, μάρκας Tula, μοντέλα TBCA9W50 
και TBCA9W61, με γραμμοκώδικα 
5902574367877 και 5903050381547 και με 
χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων 
που υπάρχουν στο μάρσιπο και λόγω ελλιπών 
σημάνσεων στο μάρσιπο. 
  

12 Βρεφική αλλάχτρα, μάρκας Carena, μοντέλο L-
8001554-0000, με γραμμοκώδικα 
7340015534101 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του μωρού αφού η υφασμάτινη βάση της 
αλλάχτρας μπορεί εύκολα να σχιστεί. 
  

13 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας 
Pepco Toys, μοντέλο 291467 Y/B W18, με 
κωδικό SKU 29146702, με κωδικό παραγωγής 
ORD00149958_01, με γραμμοκώδικα 
2200329146764 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

14 Μαλακό παραγεμισμένο λαγουδάκι, μάρκας 
Toy Sharing, μοντέλο Bunny 001 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 
 

 
 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκατέσσερα (14) προϊόντα, τα δύο (2) έχουν εντοπιστεί 
αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί 
στις άλλες χώρες μέλη) και έχει προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους. 
 
Τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να 
απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για 
τυχόν εντοπισμό των προϊόντων.  
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που 
τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση τους και να 
ειδοποιήσουν  την Υπηρεσία. 
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που 
κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα 
επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν 
προμηθευτεί και παράλληλα να την  ενημερώσουν σχετικά.  
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών 
Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς 
προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν 
να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, 
τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον 
πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω 
δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον 
καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός 
πωλητής. 
 
Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του 
καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της 
ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα 
τηλέφωνα: 

• Γραμμή Καταναλωτή 1429 
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930 και 22200925  
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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