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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 
 

 

 

ΤΕΕΒ: 8.13.3.3  13 επτεμβρίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 37 (09/09/2019 – 15/09/2019) 
 
Η Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΤΠΚ) του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και 
Βιομθχανίασ, ωσ αρμόδια αρχι ςτθν Κφπρο για τθ λειτουργία και διαχείριςθ του 
Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Σαχείασ Ανταλλαγισ Πλθροφοριϊν για Επικίνδυνα Προϊόντα που 
δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 
09/09/2019 (GRAS-RAPEX – Report 37) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο φςτθμα 31 προϊόντα που 
παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Σα προϊόντα αυτά 
εντοπίςτθκαν ςτισ αγορζσ διαφόρων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτθ 
ςυνζχεια κοινοποιικθκαν ςτο φςτθμα GRAS-RAPEX. 
 
Οι καταναλωτζσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα επικίνδυνα προϊόντα ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ ΤΠΚ ςτθ διεφκυνςθ www.consumer.gov.cy.  
 
Σα 31 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαπζντε (15) ςτθν Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Ζξι (6) ςτο Σμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Σζςςερα (4) ςτο Σμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Σρία (3) ςτο Σμιμα Φαρμακευτικϊν Τπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ. 
 Ζνα (1) ςτο Τφυπουργείο Ναυτιλίασ.  

 
 
Σα προϊόντα που αφοροφν τθν Τπθρεςία 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 Κοριτςίςτικο μπικίνι, μάρκασ FUBA.VI, μοντζλο 
69621 28-30, Size 30 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ 
από τθν παρουςία ελευκζρων κορδονιϊν ςτθν 
περιοχι του λαιμοφ και ςτο πίςω μζροσ του 
ενδφματοσ. 
  

2 Κοριτςίςτικο φόρεμα, μάρκασ Mariatex και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και τραυματιςμοφ 
από τθν παρουςία ελευκζρων κορδονιϊν 
ςτθν περιοχι του ςτικουσ, των οποίων το 
μικοσ είναι μεγαλφτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
  

 

3 ετ ρευματολιπτθσ και ρευματοδότθσ, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 750 DA1869, με 
κωδικό 101/104/750, με γραμμοκϊδικα 
6285002027956 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ λόγω του ότι δεν 
ςυμμορφϊνονται με το ςχετικό πρότυπο 
αςφαλείασ. 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι επαφι 
του χριςτθ με μεταλλικά αγϊγιμα μζρθ. 
   

 

 

4 Μαλακό παιχνίδι με μαγνιτθ, που 
προςομοιάηει με γλυκό, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο B7-18 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια, γιατί μπορεί να εκλθφκοφν ςαν 
τρόφιμα από τα παιδιά. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Μαλακό παιχνίδι με μαγνιτθ, που 
προςομοιάηει με γλυκό, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο B7-01 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τα 
παιχνίδια γιατί μπορεί να εκλθφκοφν ςαν 
τρόφιμα από τα παιδιά. 
 

 

6 Παιδικά κακίςματα αυτοκινιτου, μάρκασ Best 
Baby, μοντζλο E1 04301367 με κωδικό BBC-
A72 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω του ότι τα 
παιδικά κακίςματα δεν ςυμμορφϊνονται με 
το ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
 

 

7 Παιδικό κακικάκι, μάρκασ Ruby Life, με 
γραμμοκϊδικα 8697461662308 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τισ αιχμθρζσ 
ακμζσ που υπάρχουν ςτο προϊόν. 
  

8 Παιδικό φοφτερ, μάρκασ Next Star, μοντζλο 
XN-9653 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερεσ άκρεσ ςτθν κουκοφλα 
του ενδφματοσ. 
  

9 Παιδικι μπλοφηα, μάρκασ Bay Figo, μοντζλο 
size 110 / 5-6 years και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Σουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερεσ άκρεσ  ςτθν περιοχι 
του λαιμοφ του ενδφματοσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

  10 Πολφπριηο, μάρκασ BAYSAL, με κωδικό 
10001205 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Σουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ και  εγκαυμάτων 
λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ του 
πολφπριηου. 
  

11 Πολφπριηο, μάρκασ BAYSAL, με κωδικό 
10001205 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Σουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι επαφι 
του χριςτθ με μεταλλικά αγϊγιμα μζρθ. 
  

12 Ρευματοδότθσ τοίχου, μάρκασ ATOM 
ELEKTRIK, μοντζλο 42001001 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Σουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι επαφι 
του χριςτθ με μεταλλικά αγϊγιμα μζρθ. 
  

13 Παιδικό κάκιςμα πλάτθσ, μάρκασ ZOPA, 
μοντζλο B-810P, με γραμμοκϊδικα 
8595114485086 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
προϊόν. 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω του ότι το 
προϊόν δεν ςυμμορφϊνεται με το ςχετικό 
πρότυπο αςφαλείασ που εφαρμόηεται για τθν 
αςφάλεια αυτϊν των προϊόντα.  

 

14 Προςαρμογζασ, μάρκασ Mutlusan, μοντζλο 
8513С0001001, με γραμμοκϊδικα 
8699430143801 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Σουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ από πικανι επαφι 
του χριςτθ με μεταλλικά αγϊγιμα μζρθ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

15 Παιχνίδι ςετ με τηελ, μάρκασ Cife, Always in 
babbia, μοντελο 41617, με γραμμοκϊδικα 
8435442416171 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτα παιχνίδια. 
   

 

 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Η Τπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί τουσ ειςαγωγείσ, διανομείσ, πωλθτζσ που 
τυχόν διακζτουν τζτοια προϊόντα να ςταματιςουν αμζςωσ τθν διάκεςθ τουσ και να 
ειδοποιιςουν  τθν Τπθρεςία. 
 
Η Τπθρεςία 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.  

 

θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τον περί Οριςμζνων Πτυχϊν τθσ Πϊλθςθσ Καταναλωτικϊν 

Αγακϊν και των υναφϊν 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. Τπενκυμίηεται 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. 

 

τθν 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 Τπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι (www.consumer.gov.cy).  

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν με τθν Τπθρεςία 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/

