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ΤΕΕΒ: 8.13.3.3  27 επτεμβρίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 39 (23/09/2019 – 29/09/2019) 
 
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 
23/09/2019 (GRAS-RAPEX – Report 39) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 55 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 55 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαεννιά  (19) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκατζςςερα (14) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Δεκατρία (13) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Γεωργίασ. 

 
 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία 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 Παιχνίδι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ, με κωδικό 
παραγωγισ X001PF8VUB, με γραμμοκϊδικα 
083176106844 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
   

2 Παιχνίδι όπλο με βζλθ, μάρκασ Yang Kai, 
μοντζλο NO.M05+, BBRO1344 με 
γραμμοκϊδικα 5902719701344 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντουηϊν που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
  

3 Δείκτθσ Laser ςε μπρελόκ, μάρκασ XIONGWEI, 
μοντζλο XHA 200XXY 200XXY και με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
  

4 Δείκτθσ Laser με μπρελόκ ςε μορφι πλάκασ 
χρυςοφ, μάρκασ The World Over/SHOCK®, 
μοντζλο 40235, με κωδικό B-VE-18722-ML301, 
με γραμμοκϊδικα 8484067402359 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 

Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
  

5 Παιχνίδι αυτοκίνθτο, μάρκασ Happy Star, 
μοντζλο MPB25529, με γραμμοκϊδικα 
5900368255294 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνο πνιγμοφ, αςφυξίασ και 
τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω του ότι το 
παιχνίδι δεν  ςυμμορφϊνεται με το ςχετικό 
πρότυπο αςφαλείασ.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Κοριτςίςτικο ςετ ροφχων,  μάρκασ Supergirl, 
μοντζλο HGLJT 8747, με γραμμοκϊδικα 
5999032787476 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερεσ άκρεσ ςτθ περιοχι 
του ςτικουσ.  
  

7 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι, μάρκασ 
SUN-DAY A.S. Academy of Plush, μοντζλο 
M3449, με γραμμοκϊδικα 5904073149862 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
αρκουδάκι. 
  

8 Μαλακό παιχνίδι, μάρκασ GAZELO Toys, 
μοντζλο Z1676-Z1676-2362, με γραμμοκϊδικα 
5907773940609 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

9 Συρόμενο παιχνίδι ςε μορφι καρχαρία, 
μάρκασ Tasso, μοντζλο 986-39 με 
γραμμοκϊδικα 5901002004957 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτην ακοή από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι 
το πάχοσ τθσ ςυςκευαςία είναι  μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

  10 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι, μάρκασ 
Sambro International / Van Cranenbroek, 
μοντζλο Shimmeez, με κωδικό παραγωγισ 
603154010002, με γραμμοκϊδικα 5166-
052018 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από το παιχνίδι. 
  

11 Παιχνίδι ςετ με όπλα και βζλθ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο 771 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντουηϊν που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
  

12 Ξφλινο τρενάκι μάρκασ LEGLER, μοντζλα από 
7460 μζχρι 7487, με γραμμοκϊδικα 
4020972074799 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν γάντηων που αποςπϊνται εφκολα από 
τα παιχνίδια. 
 

 
 
 

 

13 Παιχνίδι ςετ ηωγραφικισ μάρκασ APLI kids, 
μοντζλο 14835, με γραμμοκϊδικα 
8410782148357 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ιςπανία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ χαλκοφ ςτισ μπογιζσ. 
  

14 Ηλεκτρικό παιχνίδι αυτοκίνθτο, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο DY082439, με κωδικό 
παραγωγισ 08/2018 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. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

15 Δείκτθσ Laser, άγνωςτθσ μάρκασ, με 
γραμμοκϊδικα 892018730509 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
 

 

16 Παιχνίδι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ, με 
γραμμοκϊδικα 97138611116 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

17 Παιχνίδι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ, με κωδικό 
παραγωγισ 201817844-03 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

18 Παιχνίδι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

19 Σκάλα μάρκασ ESCALUX, μοντζλο ESCALUX 
ALUMIXTE 4504, με γραμμοκϊδικα 
3524480281409, ζτοσ καταςκευισ 2018, και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Γαλλία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ λόγω του ότι θ ςκάλα 
δεν ςυμμορφϊνεται με το ςχετικό πρότυπο 
αςφαλείασ. 
  

 

 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

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. 
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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/

