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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 32 (05/08/2019 – 11/08/2019) 
 
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 
05/08/2019 (GRAS-RAPEX – Report 32) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 53 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 53 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Εικοςιτζςςερα (24) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι, με δφο (2) από αυτά 
να ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

 Δεκαζξι (16) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Επτά (7) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ. 
 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 τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 22 και 23, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
 

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

1 Χαλάκι πάηλ για παιχνίδι, μάρκασ ALLTOYS, 
μοντζλο A3238NOV, με γραμμοκϊδικα 
8591945084382  και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
πάηλ. 
 

       

 

2 Μαλακόσ παραγεμιςμζνοσ λαγόσ, μάρκασ 
Jellycat, μοντζλο J982-AA-0100-002, με 
γραμμοκϊδικα 770983157830 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
Σο παιχνίδι είναι απομίμηςη. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν που αποςπϊνται από το παιχνίδι. 
 

 

3 Μαλακό παραγεμιςμζνο πάντα, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο P0727-7, με γραμμοκϊδικα 
6957720072777 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν αλλά και τθσ βεντοφηασ που 
αποςπϊνται από το παιχνίδι. 
  

4 Μαλακόσ παραγεμιςμζνοσ παπαγάλοσ, 
μάρκασ Abababy, μοντζλο 1617-6, με 
γραμμοκϊδικα 6978161752066 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν αλλά και τθσ βεντοφηασ που 
αποςπϊνται από το παιχνίδι. 
  

5 Μαλακι παραγεμιςμζνθ μαϊμοφ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο QQV-114, με γραμμοκϊδικα 
1610131021141 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν και τθσ μφτθσ που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Μπάλεσ που διογκϊνονται ςε επαφι με υγρά, 
μάρκασ Dunecraft, με γραμμοκϊδικα 
810017013791 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μπάλων που διογκϊνονται περιςςότερο από 
το μζγιςτο όριο που προβλζπεται, όταν 
ζρκουν ςε επαφι με υγρά. 
  

7 Μπάλεσ που διογκϊνονται ςε επαφι με υγρά, 
μάρκασ Dune Craft, με γραμμοκϊδικα 
810017019984 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μπάλων που διογκϊνονται περιςςότερο από 
το μζγιςτο όριο που προβλζπεται, όταν 
ζρκουν ςε επαφι με υγρά. 
  

8 Μπάλεσ που διογκϊνονται ςε επαφι με υγρά, 
μάρκασ Dune Craft, μοντζλο 4.088, με 
γραμμοκϊδικα 810017019991 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μπάλων που διογκϊνονται περιςςότερο από 
το μζγιςτο όριο που προβλζπεται, όταν 
ζρκουν ςε επαφι με υγρά. 
  

9 Φαντεηί αναπτιρεσ, μάρκασ Curly, μοντζλο 
0700550, με γραμμοκϊδικα 4035687029507 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω 
απουςίασ μθχανιςμοφ αςφαλείασ για χριςθ 
από παιδιά. 
   

  10 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ Funny Putty 
Slime, μοντζλο 853, με  γραμμοκϊδικα 
4606998037163 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 80307, με  γραμμοκϊδικα 
8412080803075 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι.  
 

 

12 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ M&E, μοντζλο 
23759, με  γραμμοκϊδικα 5605858237599 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι.  
  

13 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ The Original, 
μοντζλο Kangaroo, με  γραμμοκϊδικα 10441 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι.  
 

 

14 Μπαλόνια με μθχανιςμό led, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο HK-1118 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
  

15 Παιχνίδι πλαςτικό ελικόπτερο, μάρκασ 
Juguetes Industriales, με γραμμοκϊδικα 
8424345844594 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ μθχανικισ 
αντοχισ, με αποτζλεςμα να ςπάνε εφκολα και 
να απελευκερϊνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δφνανται εφκολα να καταποκοφν από μικρά 
παιδιά.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Μαρκαδόροι, μάρκασ Globo, μοντζλο GB8004-
8, με κωδικό παραγωγισ 13399-02701 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτουσ μαρκαδόρουσ.  
 

 

17 Παιχνίδι καροτςάκι, μάρκασ GAZELO toys, 
μοντζλο G089658-678-4-4349, με 
γραμμοκϊδικα 5907773980698 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
απουςίασ μθχανιςμϊν αςφαλίςεωσ ςτο 
καροτςάκι που επιτρζπουν τθ παγίδευςθ των 
δακτφλων. 
  

18 Παιχνίδι καροτςάκι με κοφκλα που φζρει 
μπαταρίεσ κουμπιά, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 7401, AS688, με γραμμοκϊδικα 
882015074010 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
  

19 Μάρςιπο, μάρκασ WOMAR, με γραμμοκϊδικα 
5902745120393 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
φερμουάρ που αποςπάται από το μάρςιπο. 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ 
του παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ. 
  

20 Παιχνίδι ξίφοσ που εκπζμπει φωσ, μάρκασ 
GMG, με γραμμοκϊδικα 5033289002064 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ μόλυβδου ςτο παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

21 Κοριτςίςτικο φόρεμα, μάρκασ DANHAN / 
TAOZHUANG και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 

Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ των οποίων το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
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. 
  

22 Ηλεκτρικό παιχνίδι κινθτό τθλζφωνο, μάρκασ 
Xiewei, μοντζλο 8034, με γραμμοκϊδικα 
6900017080344 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
 

 

23 Μαλακό παραγεμιςμζνο άλογο μονόκεροσ, 
μάρκασ Westside, μοντζλο 602164, με 
γραμμοκϊδικα 9001466607643 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των ραφϊν, με πικανι κατάποςθ του υλικοφ 
που φζρει ςτο εςωτερικό του το παιχνίδι. 
  

24 Φαντεηί αναπτιρασ που προςομοιάηει με 
καραμπίνα, άγνωςτθσ μάρκασ και με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυςτικόσ ςτα παιδιά και μπορεί 
να εκλθφκεί ςαν παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  Palamas 
Oraday Ltd και ζχει αποςυρθεί από την 
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
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ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Σθμειϊνεται ότι από τα πιο πάνω εικοςιτζςςερα (24) προϊόντα, τα δφο (2) 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. 

 

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/

