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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη                    
Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Safety Gate RAPEX 

 
 

Δελτίο 47 (16/11/2020 – 22/11/2020) 
 
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 
16/11/2020 (RAPEX – Report 47) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 90 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 Safety Gate RAPEX. 
 
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα 
της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.  
 
Τα 90 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Τριάντα (30) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με ένα (1) από αυτά να έχει 
κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Είκοσιεννιά (29) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Δεκαπέντε (15) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών με ένα (1) από αυτά να έχει 

κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 

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 1 μέχρι 24, έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με αύξοντες 
αριθμούς 25 μέχρι 30 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  
χαμηλότερου κινδύνου. 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/


 

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

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Περιπατητής μωρών άγνωστης μάρκας και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τον 
περιπατητή. 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του μωρού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του περιπατητή  και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
 

 

2 Παιχνίδι σετ όπλο με βέλη μάρκας TOYS, 
μοντέλο MKL121226 / 335-5, με 
γραμμοκώδικα 6991201212269 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

3 Βρεφική φόρμα μάρκας Sinsay Kids, μοντέλα 
XM573-03M, XM573-50M, XM576-02M, 
XM576-03X, XM576-09M, XM581-03X, XM581-
31X, XM892-06X, XM892-9MM, XM895-56X, 
XM896-09M, XM896-57X, XM897-MLC, 
XM899-02M, XM891-09M και με χώρα 
κατασκευής το Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του  
φερμουάρ που αποσπάται από τη φόρμα. 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών 
ακμών που υπάρχουν στο φερμουάρ. 
 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη φωτογραφία. 
 

4 Βρεφικό χαλί για παιχνίδι, που παράγει ήχους 
και εκπέμπει φως, μάρκας Huanger, μοντέλο 
HE0639, με κωδικό παραγωγής 6Q-C0ZK-
TDHA, με γραμμοκώδικα X0016GX8I1 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού κομματιού που αποσπάται από το 
παιχνίδι και από την κατάποση των μικρών 
μπαταριών που αποσπώνται από το παιχνίδι. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Παιχνίδι πλαστελίνη άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 62563, με γραμμοκώδικα 
8588588625638 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στην πλαστελίνη. 
  

6 Μαλακή παραγεμισμένη πάπια άγνωστης 
μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από την 
πάπια και λόγω μειωμένης αντοχής των 
ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού που 
φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

7 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα άγνωστης 
μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από την 
κούκλα και λόγω μειωμένης αντοχής των 
ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού που 
φέρει στο εσωτερικό της η κούκλα. 
Κίνδυνος τραυματισμού επειδή το μεγάφωνο 
σπάει εύκολα αποκαλύπτοντας αιχμηρές 
ακμές. 
 

 

8 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με βεντούζα 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 132546, με 
γραμμοκώδικα 858415632546 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
βεντούζας που αποσπάται από το παιχνίδι. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Παιδικά ολόσωμα μάρκας Sinsay Kids, 
μοντέλα XU464-9MM, XU465-55X, XU464-55X, 
XU465-9MM, XU466-09M, YD005-09P, XU466-
MLC, XU467-09M, XU467-MLC, YD005-09M, 
YD005-25X, YD005-31X, YD006-03X, YD006-43X 
WW640-02M, WW640-03X, WW640-90X, 
WW641-02M, WW641-03X, WW641-90X, 
WW673-50M, WW673-59X, WW673-9MM, 
WW674-50M, WW674-59X, WW674-9MM, 
XM500-09M, XM500-09P, XM500-25X, XM500-
31X, XM659-03X, XM659-43X και με χώρα 
κατασκευής το Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του  
φερμουάρ που αποσπάται από τα ολόσωμα. 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών 
ακμών που υπάρχουν στο φερμουάρ. 
 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη φωτογραφία. 

  10 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο A-83-
02-02, με γραμμοκώδικα 8302021234566 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
  

11 Ξύλινο σπιτάκι δραστηριοτήτων μάρκας Oops 
/ Oops SA / BTL DIFFUSION, μοντέλο 
16003.10, VT1308, με γραμμοκώδικα 
8713219344972 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 
  

12 Παιχνίδι ξύλινη κάμερα άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο ho0012R, με γραμμοκώδικα 
255382005692 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω του ότι το 
λουρί που υπάρχει στη κάμερα δεν έχει 
μηχανισμό γρήγορης αποδέσμευσης. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

13 Ξύλινο παιχνίδι οδοντοφυΐας μάρκας Nibling, 
μοντέλο NR803 Stellar Wood Grey, με 
γραμμοκώδικα 5060370662067 και με χώρα 
κατασκευής το Βέλγιο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους των 
προσαρτημάτων του παιχνιδιού που μπορεί να 
σφηνωθούν στο λαιμό του παιδιού. 
  

14 Ξύλινη κουδουνίστρα άγνωστης μάρκας, με 
κωδικό παραγωγής 20181020 και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών καμπάνων που αποσπώνται από την 
κουδουνίστρα. 
  

15 Ξύλινο φορτηγάκι μάρκας SANTOYS, μοντέλο 
95386, με γραμμοκώδικα 8851883953868 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών τροχών που αποσπώνται από τα 
οχήματα. 
  

16 Βρεφικό χαλί για παιχνίδι στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται διάφορες μαλακές και 
πλαστικές κουδουνίστρες, αλλά και μπάλες,  
μάρκας Kafdma, μοντέλο JL626-1C, με κωδικό 
παραγωγής FBA15DQXD1FZU000015, με 
γραμμοκώδικα TOYCJL6261A και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους των 
κουδουνίστρων που μπορεί να σφηνωθούν 
στο λαιμό του παιδιού και λόγω μειωμένης 
αντοχής των ραφών των κουδουνίστρων, με 
πιθανή κατάποση του υλικού που φέρουν στο 
εσωτερικό τους. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η νάιλον συσκευασία του παιχνιδιού έχει 
περίμετρο ανοίγματος μεγαλύτερη και πάχος 
μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

17 Παιχνίδι ψησταριά που περιέχει μαγνήτες, 
μάρκας Junior Home, μοντέλο 505068, με 
γραμμοκώδικα 5713428009306 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του ενός 
μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού 
αντικειμένου που είναι δυνατόν να έλξη το 
ένα το άλλο. 
 

 

18 Παιχνίδι τρομπέτα άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
SC2446, με γραμμοκώδικα 5999100611009 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
στομίου που αποσπάται από την τρομπέτα. 
  

19 Κοριτσίστικο γιλέκο μάρκας Mamma natura, 
μοντέλο W18-5850, με γραμμοκώδικα 
308034670090 και με χώρα κατασκευής την 
Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή του 
στήθους. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία A. P. S. 
ATHIENITES LTD και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

20 Παιδικές φόρμες μάρκας Sinsay Kids, μοντέλα 
XN114-87X, XN120-09M, XN120-55X, XN121-
09M XM740-09M, XM996-9MM, XN114-59X, 
XQ170-87X, XM738-02M, XM738- 06X, XM738-
09M, XM740-25X, XM989-09M, XM989-87X, 
XM989-95X, XM995-09M, XM995-55X, XM996-
87X, XM996-MLC, XN073-22X, XN111- 09M, 
XN111-95X και με χώρα κατασκευής το 
Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του  
φερμουάρ που αποσπάται από τις φόρμες 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών 
ακμών που υπάρχουν στο φερμουάρ. 
 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη φωτογραφία. 

21 Παιδικό τρίτροχο πατίνι μάρκας Ytter Sports, 
μοντέλο 9614 και με χώρα κατασκευής το 
Βέλγιο. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του πατινιού και μη συμμόρφωσης του με το 
σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
αυτοκόλλητων που αφαιρούνται από το 
πατίνι. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η νάιλον συσκευασία του πατινιού έχει πάχος 
μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

22 Παιχνίδι σετ με ντραμς άγνωστης μάρκας και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση  
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
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http://twitter.com/ConsumerGovCy


 

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

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

23 Κουκέτες μάρκας EvergreenWeb, μοντέλο 
Plutone και με χώρα κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού που κοιμάται στην πάνω κουκέτα, 
λόγω των ελαττωματικών προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων. 
 

 

24 Βρεφικό χαλί για παιχνίδι σε μορφή πιάνου, 
μάρκας Kafmda, μοντέλο HE0603, με 
γραμμοκώδικα FBA15D0XCWQJU000013, 
TOYHE0603 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 
 

 

25 Μαλακή παραγεμισμένη, υφασμάτινη κούκλα 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 27540, με 
κωδικούς 18-263, 1/12, με γραμμοκώδικα 
8711866275403 και με χώρα κατασκευής την 
Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μαλλιών που αποκόπτονται από το κεφάλι της 
κούκλας. 
 

 

26 Μαλακή παραγεμισμένη, υφασμάτινη κούκλα 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο BRG2727, με 
γραμμοκώδικα 5901500227278 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό της η κούκλα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

27 Μαλακή παραγεμισμένη γάτα άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 81684, με γραμμοκώδικα 
8585030081684 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό της η γάτα. 
  

28 Ξύλινο συρόμενο σκυλάκι μάρκας plan toys, 
μοντέλο 5101, με κωδικούς παραγωγής  
101017, 101717, 102417 και με χώρα 
κατασκευής την Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
ουράς που αποσπάται από το σκυλάκι. 
  

29 Παιδική κούνια άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
8886, με γραμμοκώδικα 3830032058222 και 
με χώρα κατασκευής την Κροατία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού που μπορεί να 
προκληθεί από παγίδευση του κεφαλιού του 
παιδιού σε άνοιγμα του καθίσματος, λόγω της 
μη τήρησης των οδηγιών εγκατάστασης του 
κατασκευαστή από τον εγκαταστάτη.  
 

 

30 Παιχνίδι φρίσμπι με φωτεινή πηγή LED, 
μάρκας ZD TRADING, με κωδικό κατασκευής 
ZDT 1681PG(NL) 2573773 11/18, με 
γραμμοκώδικα 871896458679 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
LED. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω τριάντα (30) προϊόντα, το ένα (1) έχει εντοπιστεί αρχικά 
από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες 
χώρες μέλη) και έχει προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση του. 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).  

 
 

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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