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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  08 Δεκεμβρίου  2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 49 (04/12/2017 – 10/12/2017) 
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, 
Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ, ωσ αρμόδια αρχι ςτθν Κφπρο για τθ λειτουργία και 
διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Ταχείασ Ανταλλαγισ Πλθροφοριών για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν 
εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 04/12/2017 (GRAS-RAPEX – Report 49) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 64 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρώτθ φορά ςτισ αγορζσ διαφόρων κρατών-μελών τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 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 64 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Τριάντα οκτώ (38) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Έντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικών Μεταφορών. 
 Έντεκα (11) ςτο Τμιμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικών Υπθρεςιών. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακώσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Επιςθμαίνεται ότι το προϊόντα με αφξων αρικμό 38, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
Σθμειώνεται ότι εννζα (9) από τα τριάντα οκτώ (38) προϊόντα, ζχουν εντοπιςτεί αρχικά 
από τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχουν προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ 
χώρεσ μζλθ) και ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα Gras-Rapex. 
 
 

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

1 Παιδικό κοριτςίςτικο κοντό παντελόνι, μάρκασ 
BAGCI, με χώρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
διακοςμθτικών κορδονιών με ελευκζρα άκρα 
ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του ενδφματοσ. 
 

 

2 Παιδικό κοριτςίςτικο παντελόνι, μάρκασ 
Seagull, μοντζλο CSQ-56381, με άγνωςτθ χώρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από το ζνδυμα. 
  

3 Παιδικό κοριτςίςτικο παντελόνι, μάρκασ Glass 
Bear, μοντζλο P-2028, με άγνωςτθ χώρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από το ζνδυμα. 
 

 

4 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Esila, μοντζλο 329, με 
χώρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από το ζνδυμα. 
 

 

5 Παιδικό φόρεμα, μάρκασ Narince tan Kids club, 
με χώρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιδικό ολόςωμο, μάρκασ Narnia kids, με χώρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

 

7 Περιπατθτισ μωρών, μάρκασ G mini, μοντζλα 
GM1511.03, GM1511.01, GM1511.02 , 
GM1511.04 και GM1511.05, με γραμμοκώδικεσ  
8592946432288, 8592946354436,  
8592946354429, 8592946502462 και 
8592946432295  και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του περιπατθτι. 
 

 

8 Περιπατθτισ μωρών, μάρκασ YES MILE, μοντζλο 
NO:B103 και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του περιπατθτι. 
 

 

9 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ Small Gang, μοντζλο K-
5485/17WC550002, με γραμμοκώδικα  
210000257818 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιών ςτθν περιοχι του 
λαιμοφ, τθσ μζςθσ  και κορδονιών που δζνουν 
ςτο πίςω μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SIROCCO 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 

10 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ Sweet Junior, μοντζλο 
F666/ 17WC050005, με γραμμοκώδικα  
2210000257849 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ 
μζςθσ και κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SIROCCO και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

11 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ MJ FOR BOYS (MR JEK 
CLASSIC WEAR), μοντζλο MB-180/ 
17WC550005, με γραμμοκώδικα  
2210000258235 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SIROCCO και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

12 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ J.N.S, μοντζλο 1349/ 
17WC050002, με γραμμοκώδικα  
2210000256439 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ 
μζςθσ και κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SIROCCO 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 

13 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ Lollitop, μοντζλο A-
6341/ 17WC050006, με γραμμοκώδικα  
2210000257856 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SIROCCO και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

14 Ξφλινο παιχνίδι, μάρκασ  SpielMaus, μοντζλο 
41506369, με γραμμοκώδικα  4018501046393 
και με άγνωςτθ χώρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται από το 
παιχνίδι. 

 

15 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ HIPPIL, μοντζλο 
1076, με γραμμοκώδικα 0050611010769 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από το ζνδυμα. 
 

 

16 Παιδικό ςετ ροφχων, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
955, με γραμμοκώδικα  3605048009557 και με 
χώρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από το ζνδυμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

17 Παιχνίδι Fidget Spinner, άγνωςτθσ  μάρκασ, 
μοντζλο   Art. No 61/6621, 24299, No 105908, 
με γραμμοκώδικα 4029811386826 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρών μπαταριών που αποςπώνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριών. 
 

 

18 Αλυςίδα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Bino, 
μοντζλο 86501, με γραμμοκώδικα 
4019359865013 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Τςεχία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών κομματιών που αποςπώνται εφκολα από 
τθν αλυςίδα. 

 

19 Παιδικι μπλοφηα, μάρκασ Cichlid, μοντζλο 
C6Y03200109801 AD, με γραμμοκώδικα 
1385609370310 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από το ζνδυμα. 
 

 

20 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ KWS, μοντζλο No. 
A00030330, με γραμμοκώδικα 2000000955827 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 
  



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

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

21 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ KWS, μοντζλο No. 
A00030312, με γραμμοκώδικα 2000000955643 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 

 

22 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ KWS, μοντζλο No. 
A00030352, με γραμμοκώδικα 2000000956046 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
 

 

  23 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ KWS, μοντζλο No. 
#00030337, με γραμμοκώδικα 2000000955896 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

 

24 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ KWS, μοντζλο No. 
#00030331, με γραμμοκώδικα 2000000955834 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
 

 

25 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ KWS, μοντζλο No. 
#00030444, με γραμμοκώδικα  2000000967233 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

26 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ KWS, μοντζλο No. 
#00030445, με γραμμοκώδικα 2000000967240 
και με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 

 

27 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ Fashion Beautiful, 
μοντζλο 272922/ 17WC210002, με 
γραμμοκώδικα  2210000256484 και με χώρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SIROCCO και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

28 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ Pink Rabbit, μοντζλο 
AX002/ 17WC210003, με γραμμοκώδικα  
210000257542 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SIROCCO και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 

 

29 Παιδικι μπλοφηα, μάρκασ MISS IMAGE 
BEAUTIFUL GIRLS, μοντζλο LF-8064/ 
17WC130010, με γραμμοκώδικα 
2210000257924 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SIROCCO 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 

30 Παιδικό ςακάκι, μάρκασ Fanny Look, μοντζλο 
9016/ 17WC050007, με γραμμοκώδικα  
2210000258587 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ ή τραυματιςμοφ από 
τθν παρουςία κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ 
μζςθσ και κορδονιών που δζνουν ςτο πίςω 
μζροσ του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την Κφπρο. 
Εντοπίςτηκε ςτα καταςτήματα SIROCCO και 
ζχει αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

31 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ Modimix, με χώρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από το ζνδυμα. 
 

 

32 Βρεφικά παποφτςια, μάρκασ  t.f.tafyy, με χώρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από τα παποφτςια. 
 

 

33 Παιδικό παντελόνι τηιν, μάρκασ SEAGULL, 
μοντζλο NO: CSQ – 56776, με γραμμοκώδικα  
6817036567766 και με χώρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
  

34 Παιδικό ςετ ροφχων, μάρκασ BABY DREAM, με 
χώρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από το ζνδυμα. 
 

 



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

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

35 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ B & Q, μοντζλο NO: 
BQ-3091, με γραμμοκώδικα 8697576630919 και 
με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιών ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ. 
  

36 Βρεφικό ολόςωμο, μάρκασ Necix’s, μοντζλο 
KOD: 2225, με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από το ζνδυμα. 
 

 

37 Παιδικά παποφτςια, μάρκασ Aidall, μοντζλο 
43500-13, με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρών διακοςμθτικών κομματιών που 
αποςπώνται από τα παποφτςια. 
 

 

38 Καρζκλα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο JX-
012F001, με γραμμοκώδικα 2000510826150 και 
με χώρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτώςθ του 
χριςτθ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ τθσ καρζκλασ. 

 
 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πικανό να βρίςκονται ςτθν αγορά τθσ Κφπρου 
και να απειλοφν άμεςα τθν υγεία και αςφάλεια των καταναλωτών και κυρίωσ των 
παιδιών. Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι ζχει ιδθ αρχίςει εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ 
αγοράσ για τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων. Στθν περίπτωςθ που εντοπιςκοφν τζτοια 
προϊόντα κα προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ.    
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί τουσ ειςαγωγείσ, διανομείσ, πωλθτζσ ι 
καταναλωτζσ που τυχόν κατζχουν τζτοια προϊόντα να ςταματιςουν αμζςωσ τθν διάκεςθ ι 
τθ χριςθ τουσ και να ειδοποιιςουν  τθν Υπθρεςία. 
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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, 22200923 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχώςτου  24816160 

Σθμειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του 
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατών-μελών τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ και ζχουν κρικεί ωσ μθ αςφαλι, με αποτζλεςμα να απαγορευκεί θ 
διάκεςι τουσ ςτθν αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, ζχοντασ εντοπίςει κάποιο δυνθτικό 
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουςιάςουν, ζχουν προβεί ςε εκελοφςια απόςυρςι τουσ 
από τθν αγορά και ανάκλθςι τουσ από τουσ καταναλωτζσ. Η απαγόρευςθ διάκεςισ τουσ 
ςτθν αγορά μπορεί να αρκεί ςτισ περιπτώςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να 
τα καταςτιςει αςφαλι. 
 

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

