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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 27 (01/07/2019 – 07/07/2019) 
 
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 
01/07/2019 (GRAS-RAPEX – Report 27) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 38 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 38 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκατρία (13) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι, με πζντε (5) από αυτά να 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

 Ζντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Οκτϊ  (8) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Πζντε (5) 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.  
 
Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αρικμό το 13, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 

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

1 Παιχνίδι ςετ με φάρςεσ, μάρκασ Grafix, 
μοντζλο 316824, με κωδικό  καταςκευισ 
220653-1, με γραμμοκϊδικα 5015934249888 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτα παιχνίδια. 
  

2 Ξφλινα παιχνίδια, μάρκασ Magni, μοντζλο 
2673 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των  
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από τα παιχνίδια. 
  

3 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ RAMA και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελεφκερων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ 
του ενδφματοσ. 

  

4 Παιχνίδι ςετ με όπλα, μάρκασ Beat Down, 
μοντζλο Sports series και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
  

5 Μαλακά παραγεμιςμζνα παιχνίδια ςε μορφι 
ηϊου και ντόνατ, μάρκασ Paws και Bananas 
αντίςτοιχα, μοντζλα 48996 και 46872N 
αντίςτοιχα, με κωδικοφσ παραγωγισ 5018 και 
4318 αντίςτοιχα, και γραμμοκϊδικεσ 
5038104489969 και 5038104468728 
αντίςτοιχα και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από τα παιχνίδια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Κοριτςίςτικο μαγιό, μάρκασ US FREE STAR, 
μοντζλο FC -Z60-SWIM-3/4YG / Z60, με 
γραμμοκϊδικα 220171000605 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελεφκερων κορδονιϊν που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του μαγιό. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  
ELEONORA KAY DESIGNS LIMITED και ζχει 
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
  

7 Κοριτςίςτικο παντελόνι, μάρκασ Lux Moda, 
μοντζλο C1004 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελεφκερων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ 
του ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  NOTUM 
LIMITED και ζχει αποςυρθεί από την αγορά 
ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
  

8 Κοριτςίςτικο πουκάμιςο, μάρκασ FASHION 
ADDICT, μοντζλο 9368, με γραμμοκϊδικα 
G300350061 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελεφκερων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ 
του ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  DESELIA 
ENTERPRISES LIMITED και ζχει αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Κοριτςίςτικο παντελόνι, μάρκασ Fashion, 
μοντζλο 8807 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελεφκερων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ 
του ενδφματοσ.  
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  ROMEO 
SHOPPING CENTER LTD και ζχει αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
  

  10 Κοριτςίςτικο φόρεμα, μάρκασ Pretty Baby, 
μοντζλο H1131 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελεφκερων κορδονιϊν ςτο ζνδυμα τα οποία 
δζνουν ςτο πίςω μζροσ και κρζμονται πζραν 
του κατϊτερου ςθμείου του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  NOTUM 
LIMITED και ζχει αποςυρθεί από την αγορά 
ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
  

11 Πλαςτικό θλεκτρικό παιχνίδι ςε μορφι 
πάπιασ, που εκπζμπει φωσ και παράγει ιχουσ 
και ςτερεϊνεται πάνω από παιδικά 
κρεβατάκια, μάρκασ Toys4All, μοντζλο 
EC020154, με γραμμοκϊδικα 8601510230226 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω των προεξοχϊν που 
υπάρχουν ςτο παιχνίδι, οι οποίεσ μπορεί να 
ςφθνωκοφν ςτο λάρυγγα του παιδιοφ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

12 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ Out of the 
Blue, μοντζλο 25542, με κωδικό 12/2070, με 
γραμμοκϊδικα 4029811400201 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ταϊβάν. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
 

     

13 Σκάλα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 2016 
(144034), με γραμμοκϊδικα 6418914849525 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του χριςτθ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ 
τθσ ςκάλασ. 
 

 
 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Σθμειϊνεται ότι από τα πιο πάνω δεκατρία (13) προϊόντα, τα πζντε (5) ζχουν εντοπιςτεί 
αρχικά από τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί 
ςτισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ) και ζχει προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ. 
Τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι πικανό να βρίςκονται ςτθν αγορά τθσ Κφπρου και να 
απειλοφν άμεςα τθν υγεία και αςφάλεια των καταναλωτϊν και κυρίωσ των παιδιϊν. Η 
Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι ζχει ιδθ αρχίςει εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ αγοράσ για 
τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων.  
 
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/

