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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           13  Ιουνίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 23 (09/06/2014 – 15/06/2014) 

 

     

 Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 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 09/06/2014 (GRAS-RAPEX – Report 23) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 76 
προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά 
εντοπίστηκαν για πρώτη φορά 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 του 
Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.)  στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 76 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Τριάντα εννέα (39) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Δεκατέσσερα (14) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

        Έντεκα (11) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με δύο (2) από αυτά να έχουν 
γνωστοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

     Έξι (6) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Δομικών Υλικών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
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Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. 
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 39, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου. 

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

           1. Τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι, μάρκας IMAGIN, 
μοντέλο 2809, N.2012, N.2013, με 
γραμμοκώδικα 3700156628093 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων του χρήστη από πιθανή 
υπερθέρμανση των μπαταριών. 
 

 

  

 

     
           2. Παιχνίδι σε μορφή τηλεφώνου που παράγει 

ήχους, μάρκας Megcos, μοντέλο  No: 1296, με 
γραμμοκώδικα  098266012967 και με  χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
           3. Πένα σε συνδυασμό με φωτεινή πηγή λέιζερ, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο NO.: QS-112, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. Σημειώνεται ότι η μέγιστη 
επιτρεπόμενη ισχύς  είναι 1mW. 
 

 

  

 

     
           4. Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο, ελαστικά 

βέλη και στόχους, μάρκας Marco´s Toys, 
μοντέλο XM1014 – 6289, με γραμμοκώδικα  
8425399002786 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
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           5. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινή πηγή λέιζερ, 
μάρκας JP, μοντέλο  2013108 JP, με 
γραμμοκώδικα  1380086417091 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. Σημειώνεται ότι η μέγιστη 
επιτρεπόμενη ισχύς  είναι 1mW. 

 

  

 

     
           6. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινή πηγή λέιζερ, 

μάρκας KL, με γραμμοκώδικα  5995780281501 
και με  χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. Σημειώνεται ότι η μέγιστη 
επιτρεπόμενη ισχύς  είναι 1mW. 

 

 

 

 

     
           7. Πένες σε συνδυασμό με φωτεινή πηγή λέιζερ, 

μάρκας SABER, μοντέλα  AP810380-21 και 
AP810380-10, με γραμμοκώδικες  
599642537230 και 5996425372912 αντίστοιχα 
και  με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. Σημειώνεται ότι η μέγιστη 
επιτρεπόμενη ισχύς  είναι 1mW. 

 

 

 

 

     
           8. Παιδικό σακάκι, μάρκας GUAN DA YUAN, 

μοντέλο N9-17, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 

 

 

 

     
           9. Φαντεζί αναπτήρες σε σχήμα μεταλλικού 

κουτιού μπύρας, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
APR 06 GH, με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
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          10. Ακονιστήρι μαχαιριών, μάρκας KSB, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι 
αποσπάται η χειρολαβή κατά την χρήση με 
πιθανότητα κοψιμάτων του χρήστη. 
 

 

 

 

     
          11. Παιδικά αθλητικά παντελόνια, μάρκας 

PLAYBACK, μοντέλα T-1028, T-1018,  T-809 και  
T-1029, με γραμμοκώδικες  6011037110284,  
6011037110185, 6011037108090 και 
6011037110291 αντίστοιχα  και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται οτι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

  

  

 

     
          12. Παιδικά αθλητικά παντελόνια, μάρκας AOLES, 

μοντέλα YMK43252 και YMK43253, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται οτι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

  

 

     
          13. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας BEN BEN TU, 

μοντέλο CC51, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας και της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι η παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. Επίσης 
τα κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της 
μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 
εκατοστά όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή 
διάταξη. 
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          14. Παιδικά αθλητικά παντελόνια, μάρκας HONG, 

μοντέλο KH-30, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

 

 

     

          15. Παιδικό σακάκι, μάρκας AOLES, μοντέλο 
YF11060, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     

          16. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας APANG FASHION, 
με γραμμοκώδικα 6018866258357 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

          17. Παιδικό σακάκι, μάρκας K&L, μοντέλο KL-
2146F, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
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          18. Παιδικό παντελόνι, μάρκας Kids Up, μοντέλο 
891227 / 7107412, με γραμμοκώδικα 
2891227006115 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται οτι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

 

 

     

          19. Συσκευή για οπτικά εφέ που φέρει πηγές 
λέιζερ, μάρκας Stagg Pro Lighting, μοντέλο 
LITE BEAM 16 / SLR LITE 16-2BL και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ.  
 

 

 

 

     

          20. Παιχνίδι σετ αστυνομίας που περιλαμβάνει 
όπλο, βέλη και γυαλιά, άγνωστης  μάρκας, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού και τραυματισμού λόγω 
μειωμένης μηχανικής αντοχής, με 
αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και να 
απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά 
παιδιά.  
 

 

 

 

     

          21. Παιχνίδι σετ αστυνομίας που περιλαμβάνει 
όπλο, βέλη και χειροπέδες, άγνωστης μάρκας, 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
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          22. Παιχνίδι που περιλαμβάνει δύο 
αυτοκινητάκια,  άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
NO. 1855, με γραμμοκώδικα  2013066501655 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού  από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 

 

 

 

     

          23. Παιχνίδι φορτηγάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο NO. 6768, με γραμμοκώδικα 
2013066501631 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού  από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     

          24. Παιχνίδι που περιλαμβάνει αεροπλανάκια, 
μάρκας Tian Yu, μοντέλο NO. TY-303, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού  από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

  

 

     

          25. Μάσκα αμφίεσης, μάρκας NOVEDADES LEIVA, 
με γραμμοκώδικα  8431487153514 και με 
χώρα κατασκευής  την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας  λόγω του ότι η 
περιφέρεια και το πάχος της συσκευασίας, 
όπως επίσης ο συνολικός αερισμός της μάσκας 
δεν συμμορφώνονται με το επιτρεπόμενο όριο 
που προβλέπεται. 

 

 

 

     

          26. Βρεφικές κουδουνίστρες, μάρκας ZHENG HE 
TOYS, μοντέλο No 3302 / 63218, με 
γραμμοκώδικα 8430373632188 και με χώρα 
κατασκευής το Χόνγκ Κόνγκ. 
 
Κίνδυνος πνιγμού  λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής των κουδουνίστρων, με αποτέλεσμα 
να σπάνε εύκολα και να απελευθερώνουν 
μικρά κομμάτια τα οποία δύναται να 
καταποθούν εύκολα από μικρά παιδιά. 
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          27. Βρεφικές κουδουνίστρες, μάρκας YU HUANG 
TOYS, μοντέλο nº 29-873, με γραμμοκώδικα 
8349029298732 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού  λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής των κουδουνίστρων, με αποτέλεσμα 
να σπάνε εύκολα και να απελευθερώνουν 
μικρά κομμάτια τα οποία δύναται να 
καταποθούν εύκολα από μικρά παιδιά. 

 

 

 

     

          28. Σετ από παιχνίδια θαλάσσης, μάρκας Fondo 
Sub - Merconser Toys, μοντέλο 46456, με 
γραμμοκώδικα 8422156464567 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το νεροπίστολο. 

 

  

 

     

          29. Παιχνίδια σε φτυαράκια θαλάσσης, μάρκας 
Fondo Sub, μοντέλο 84086 / 8001C, με 
γραμμοκώδικα 8427818840864 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα φτυαράκια. 

 

 

 

     

          30. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 
PROLINX, μοντέλο TA-1 και TA-2, με 
γραμμοκώδικες 8435118288064 και 
8435118288071 και με χώρα κατασκευής την 
Ταιβάν. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 

 

 

 

     

          31. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας KingSport, 
μοντέλο 97201814/TEC001814/35881F/2, με 
γραμμοκώδικα  6931181458813 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος  τραυματισμού του παιδιού λόγω 
του ότι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα 
βέλη είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου 
ορίου. 
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          32. Πλαστικές καρέκλες, μάρκας ADAMS, με χώρα 
κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αστάθειας της 
καρέκλας και από την παρουσία αιχμηρών 
γωνιών και ακμών που έρχονται σε άμεση 
επαφή με το χρήστη. 

 

 

 

     

          33. Φουσκωτό κάθισμα θαλάσσης σε μορφή 
χελώνας, μάρκας SAN LI TOYS, με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού του παιδιού λόγω του ότι το 
φουσκωτό δεν συμμορφώνεται με το σχετικό 
πρότυπο ασφάλειας. 

 

 

 

     

          34. Παιδικό σακάκι, μάρκας MB21, μοντέλο RS-
097, με χώρα κατασκευής  την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     

          35. Παιδικά παντελόνια, μάρκας AOLES, μοντέλο  
CF643, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

 

 

     

          36. Παιδικά σακάκια, μάρκας JUMP & FISH, 
μοντέλα JF-H200 και JF-H208, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
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          37. Παιδικό φούτερ, μάρκας GUAN DA YUAN, 
μοντέλο F-86, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 
 

 

 

 

     

          38. Χαλάκι για παιχνίδι σε παζλ, μάρκας 
EUROJUGUETES, μοντέλο 59141/JC-679, με 
γραμμοκώδικα 8430373591416 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το χαλάκι. 
 

 

 

 

     

          39. Μπαταρία φορητού υπολογιστή, μάρκας 
Lenovo, μοντέλα T410, T420, T510, W510, 
X100E, X200, X201, X201s, Edge11, Edge13 
καιEdge14, με κωδικούς 42T4695, 42T4694, 
43R9255, 42T4711, 42T4710, 51J0500, 
42T4798, 42T4799, 57Y4186, 42T4804, 
42T4805, 57Y4564, 42T4812, 42T4813 
57Y4565, 42T4822, 42T4823, 57Y4625, 
42T4828, 42T4829, 57Y4559, 42T4834, 
42T4835,  43R9254, 42T4840, 42T4841, N/A 
42T4890, 42T4889 και 0A36277 και με χώρα 
κατασκευής την Ιαπωνία. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς  από πιθανή 
υπερθέρμανση της μπαταρίας. 
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    Συστάσεις – Προειδοποιήσεις  

 
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου 
και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και     κυρίως των παιδιών. 
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς 
ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν 
τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία   δέσμευσης και απόσυρσής τους.    

 Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, 
πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την 
διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία. 

 

   

 Επικοινωνία  

 
 

 

 Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377 και 22867130  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 και 25819151 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610 και 26804618 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του 
συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η 
διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό 
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους 
από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους 
στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα 
καταστήσει ασφαλή. 

 

 


