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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 17 Φεβρουαρίου  2020 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 07 (10/02/2020 – 16/02/2020) 
 
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 
10/02/2020 (GRAS-RAPEX – Report 07) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 31 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 31 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκατρία  (13) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Δύο (2) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αριθμό 12, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδια τζελ σε διάφορους χρωματισμούς 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 405721, με 
γραμμοκώδικα 5902643685178 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στα παιχνίδια. 
  

2 Παιδικό παγουρίνο μάρκας Everyday baby, με 
κωδικό παραγωγής #1811, με γραμμοκώδικα 
7350077263840 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και  διάτρησης των 
εσωτερικών οργάνων  σε περίπτωση 
κατάποσης θραυσμάτων γυαλιού που μπορεί 
να δημιουργηθούν από πιθανό σπάσιμο του 
παγουρίνου.   

 

3 Κράνος μοτοσυκλέτας μάρκας Ozone, μοντέλο 
A951, με κωδικό E1-05300136/P, με 
γραμμοκώδικα 2000000245539 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω του 
ότι το κράνος δεν συμμορφώνεται με το 
σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
  

4 Παιχνίδια τζελ σε διάφορους χρωματισμούς 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 413975, με 
γραμμοκώδικα 5902643627291 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στα παιχνίδια. 
  

5 Παιδική στολή αμφίεσης σε μορφή μαύρου 
νίντζα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο AE 146-A-5 
B18065 S και  με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού της 
στολής. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Παιδική στολή αμφίεσης σε μορφή κλόουν, 
μάρκας TAOS, μοντέλο AF 2242 TP10 και  με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού της 
στολής. 
 

 

7 Παιδική στολή αμφίεσης μάρκας COSPLAY, 
μοντέλο KK16806 και  με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού της 
στολής. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία έχει περίμετρο ανοίγματος 
μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

8 Βρεφική κουδουνίστρα άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Outil pratique En bois Bell Baby Toys 
Children's Wooden Cartoon Smiley Childhood 
Teaching Aids Rattle 446892/2019-07-18/C05-
03-068-1 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων  που αποσπώνται από 
την κουδουνίστρα αλλά και λόγω του 
μεγέθους της λαβής της κουδουνίστρας που 
μπορεί να σφηνωθεί στο λάρυγγα του μωρού. 
  

9 Μαλακά παραγεμισμένα αρκουδάκια που 
εκπέμπουν φως, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
G97903 0999//1/NO και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων  που αποσπώνται από τα 
αρκουδάκια. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
σύρματος στο παιχνίδι του οποίου το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

  10 Παιχνίδι σκούτερ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
563 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του πατινιού και μη συμμόρφωσης με το 
σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
  

11 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα μάρκας Toi 
Toys, μοντέλο 02090, με κωδικό παραγωγής 
814840, με γραμμοκώδικα 8714627020908 και 
με χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων  που αποσπώνται από 
την κούκλα. 
  

12 Μαλακή παραγεμισμένη κουδουνίστρα 
μάρκας Lorelli Toys, μοντέλο 1019112, με 
γραμμοκώδικα 3800151952244 και με χώρα 
κατασκευής την Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων  που αποσπώνται από 
την κουδουνίστρα. 
  

13 Τραμπολίνο μάρκας DOMYOS Décathlon, 
μοντέλο 8501780, με κωδικό παραγωγής 
PO#45117642/ART#24843 και με χώρα 
κατασκευής την Γαλλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
παρουσίας ανοιγμάτων στα ελατήρια του 
τραμπολίνο που επιτρέπουν τη παγίδευση 
των δακτύλων. 
  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

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 
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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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