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ΤΕΕΒ: 8.13.3.3  12 Ιουλίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 28 (08/07/2019 – 14/07/2019) 
 
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 
08/07/2019 (GRAS-RAPEX – Report 28) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 44 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 44 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαπζντε (15) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκαοκτϊ (18) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 

 
 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
 
 
 

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

1 Ηλεκτρικό παιχνίδι δεινόςαυροσ, μάρκασ Rong 
Kai Toys, μοντζλο 6623 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ μόλυβδου ςτο παιχνίδι. 
  

2 Κοριτςίςτικο φόρεμα, μάρκασ ESILA, μοντζλο 
902, με κωδικό 1-2-3-4 YAS, με γραμμοκϊδικα 
5356309649026 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από το φόρεμα. 
  

3 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, ςε μορφι 
πρόβατου, μάρκασ A.S. Academy of Plush Sun-
Day, μοντζλο O0547, με γραμμοκϊδικα 
5904073146403 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν ματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από 
το παιχνίδι. 
  

4 Σετ δϊρου που περιλαμβάνει φλιτηάνι και 
κάλτςεσ, μάρκασ Jack Wills, μοντζλα 80-85-
447, 80-85-560, 81-10-468 και με χϊρα 
καταςκευισ το Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω του ότι το 
φλυτηάνι είναι πολφ εφκραυςτο, αφοφ 
ενδζχεται να ςπάςει όταν προςτεκεί ςε αυτό 
ηεςτό υγρό.  
 

 

5 Μάρςιπο, μάρκασ Lionelo, μοντζλο LO-ISA 
PLUS® Z, με γραμμοκϊδικα 5902581654502 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
πλαςτικοφ αυτοκόλλθτου που αποςπάται 
εφκολα από το μάρςιπο. 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του παιδιοφ λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων 
που υπάρχουν ςτο μάρςιπο. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιχνίδι φλάουτο, μάρκασ LG, μοντζλο 
LG9161, με κωδικό παραγωγισ 205AO1770, με 
γραμμοκϊδικα 5413247091611 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
επιςτόμιου που αποςπάται εφκολα από το 
φλάουτο. 
 

 

7 Παιχνίδι τρακτζρ, μάρκασ FARM MACHINE 
YT08276, μοντζλο 612, με γραμμοκϊδικα 
6933893325315 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
τιμονιοφ που αποςπάται εφκολα από το 
τρακτζρ. 
  

8 Μαλακό παιχνίδι ςε μορφι μαϊμοφσ, μάρκασ 
Puni maru και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλζςουν 
ερεκιςμό των ματιϊν του χριςτθ. 
 

 

9 Βρεφικό κάκιςμα, μάρκασ Stokke, με 
γραμμοκϊδικεσ 7040353501017, 
7040353501024, 7040353501031, 
7040353501048, 7040353501055, 
7040353501062, 7040353501079, 
7040353545011, 7040353545028, 
7040353545035, 7040353545042, 
7040353545059, 7040353545066, 
7040353545073, 7040355403012, 
7040355403029, 7040355404019, 
7040355410003 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Νορβθγία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του παιδιοφ λόγω αςτοχίασ ςτο μθχανιςμό 
αςφάλιςθσ του κακίςματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

  10 Βρεφικό κάκιςμα, μάρκασ Stokke, με 
γραμμοκϊδικεσ 7040355261018, 
7040355261025, 7040355261032, 
7040355262015, 7040355262022, 
7040355262039 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Νορβθγία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του παιδιοφ λόγω λανκαςμζνθσ ςτερζωςθσ 
του κακίςματοσ. 
 

 

11 Μαλακά παιχνίδια, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
10-pack, με γραμμοκϊδικα 106762S33604 και 
με χϊρα καταςκευισ το Χονγκ Κονγκ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλζςουν 
ερεκιςμό των ματιϊν του χριςτθ. 
 

 

12 Μαλακά παιχνίδια, μάρκασ  Disney, jakks, 
μοντζλο FAC-069362-18131, με γραμμοκϊδικα 
461088806326 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλζςουν 
ερεκιςμό των ματιϊν του χριςτθ. 
 

 

13 Μαλακό παιχνίδι ςε μορφι γλυκίςματοσ,  
μάρκασ Coolstuff, μοντζλο 16086, με 
γραμμοκϊδικα 7350074028244 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλζςουν 
ερεκιςμό των ματιϊν του χριςτθ. 
 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA+%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwijgeWk_6TjAhVEtnEKHY2iDjwQkeECCCkoAA
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Παιχνίδι με μαγνιτεσ, μάρκασ SGS 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. 
 

 

15 Μάρςιπο, μάρκασ Storchenwiege, μοντζλο 
BC15-CAFE-6082, καταςκευισ πριν τον 
Αφγουςτο του 2018, με γραμμοκϊδικα 
4260200156082 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και πνιγμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιϊν ςτο μάρςιπο του 
οποίου το μικοσ είναι μεγαλφτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
 

 

 

 

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/

