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ΤΕΕΒ: 8.13.3.3 21 Φεβρουαρίου  2020 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 08 (17/02/2020 – 23/02/2020) 
 
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 
17/02/2020 (GRAS-RAPEX – Report 08) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 47 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 47 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαζξι (16) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκαεπτά (17) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τρία (3) 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 13 μζχρι 15, 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 Συρόμενο παιχνίδι ςε μορφι πεταλοφδασ 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο LE9058869, με 
γραμμοκϊδικα 6991290588696 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από  πικανι κατάποςθ 
μικροφ αντικειμζνου  που αποςπάται από τθν 
χειρολαβι του παιχνιδιοφ. 
   

2 Παιχνίδι ςετ με είδθ κουηίνασ μάρκασ Tim et 
Lou / ADDENDO, μοντζλο TL 58, με 
γραμμοκϊδικα 8437010732584 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ιςπανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ μθχανικισ 
αντοχισ, με αποτζλεςμα να ςπάνε εφκολα και 
να απελευκερϊνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δφνανται να καταποκοφν από μικρά παιδιά.  
 

 

3 Βρεφικι κουδουνίςτρα μάρκασ Little Tin Lok, 
μοντζλο Q180901005, με γραμμοκϊδικα 
5907221694276 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ μθχανικισ 
αντοχισ των παιχνιδιϊν, με αποτζλεςμα να 
ςπάνε εφκολα και να απελευκερϊνουν μικρά 
κομμάτια τα οποία δφνανται να καταποκοφν 
από μικρά παιδιά.  
 

 

4 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
κοάλα μάρκασ AURORA, μοντζλο PR-4296 
CMRJ και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από  πικανι κατάποςθ τθσ 
μφτθσ που αποςπάται από το παιχνίδι.  
  

5 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι που ςφρεται 
από τα παιδιά, μάρκασ VIP Price και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
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 

6 Πτυςςόμενο ποδιλατο μάρκασ BTWIN, 
μοντζλο TILT 900, που πωλικθκαν από 
01.08.2019 μζχρι και  21.10.2019, με 
γραμμοκϊδικα 2606266 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Πορτογαλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του χριςτθ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ 
του ποδθλάτου και μθ ςυμμόρφωςθσ του με 
το ςχετικό πρότυπο αςφάλειασ. 
 

 

7 Ξφλινο ςυρόμενο παιχνίδι ςε μορφι λαγοφ, 
άγνωςτθσ μάρκασ και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από  πικανι κατάποςθ των 
αυτιϊν που αποςπϊνται από το παιχνίδι.  
  

8 Τθλεκατευκυνόμενο ιπτάμενο παιχνίδι μάρκασ 
Harry Potter, μοντζλο WW-1001, με κωδικό 
παραγωγισ 220435 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ αλλά και 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 που υπάρχουν ςτο 
τθλεχειριςτιριο του παιχνιδιοφ. 
  

 

9 Βρεφικι κουδουνίςτρα ςε μορφι παλιάτςου 
μάρκασ Small foot Company, μοντζλο LEG 
7194 και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από  πικανι κατάποςθ τθσ  
μφτθσ και του ςφαιρικοφ κουδουνιοφ που 
αποςπϊνται από τθν κουδουνίςτρα.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

  10 Δακτυλομπογιζσ μάρκασ G!, μοντζλο 497083 
με κωδικό παραγωγισ 8/2018 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από  πικανι κατάποςθ 
μικροφ πλαςτικοφ εξαρτιματοσ που 
αποςπάται από το πϊμα των 
δαχτυλομπογιϊν.  
 

 

11 Μαγνθτικό παιχνίδι δραςτθριοτιτων μάρκασ 
QBW 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. 
  

12 Παιχνίδι ςετ όπλο με βζλθ και ςφαιρίδια 
νεροφ μάρκασ P.H. Kris – Taem, μοντζλο 00-
73054 / NO.Y802, με γραμμοκϊδικα 
5906160273054 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ςφαιριδίων τα οποία διογκϊνονται 
περιςςότερο από το μζγιςτο όριο που 
προβλζπεται όταν ζρκουν ςε επαφι με υγρά. 
 

 

13 Παιδικό κάκιςμα μάρκασ MAMIYANI και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
των ελαττωματικϊν ιμάντων πρόςδεςθσ. 
  

14 Βρεφικό παιχνίδι δραςτθριοτιτων μάρκασ 
Moon and Me, με κωδικό παραγωγισ 10/19 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από  πικανι κατάποςθ 
μικροφ αντικειμζνων  που υπάρχουν ςτο 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

15 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
αλεποφσ άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 529297, 
με κωδικό παραγωγισ #05/2019 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των ραφϊν ςτθν ουρά τθσ αλεποφσ, με πικανι 
κατάποςθ του υλικοφ που φζρει ςτο 
εςωτερικό του το παιχνίδι. 
 

 

16 Ξφλινθ κουδουνίςτρα άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο Random 1pc DIY Jewelry Baby Bite 
Cartoon Baby Rattle Wooden Molar Stick Baby 
Teether Educational Toys και με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από  πικανι κατάποςθ 
μικρϊν αντικειμζνων  που αποςπϊνται από 
τθν κουδουνίςτρα. 
 

 

 

 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

 
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. 
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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: 

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

