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ΤΕΕΒ: 8.13.3.3 13 Δεκεμβρίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 50 (09/12/2019 – 15/12/2019) 
 
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 
09/12/2019 (GRAS-RAPEX – Report 50) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 39 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 39 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Εννιά (9) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι, με ζνα (1) από αυτά να ζχει 
κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

 Δζκα (10) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν 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 7 μζχρι 9, 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 Φουςκωτό κάκιςμα νεροφ μάρκασ SEA 700, 
μοντζλο CY17375 ,CNP 1, 11.918.777/002-37 
Origem και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από λανκαςμζνθ χριςθ του 
προϊόντοσ, αφοφ λόγω των χαρακτθριςτικϊν 
του μπορεί να εκλθφκεί ωσ παιχνίδι.   
  

2 Παιδικό ςακάκι μάρκασ HASHTAG, μοντζλο 
199743 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτο ςακάκι τα οποία δζνουν ςτο 
πίςω μζροσ και κρζμονται πζραν του 
κατϊτερου ςθμείου του ενδφματοσ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία M.A. 
PROFILE COLLECTION LTD και ζχει αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
  

3 Πλαςτικά πιροφνια άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
TR-03-K-003570, με γραμμοκϊδικα 
8699303302526 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
κραυςμάτων του πιρουνιοφ που ςπάει 
εφκολα. 
 

 

4 Παιδικι κοφνια άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
AC:156246, με κωδικό 120/07, με 
γραμμοκϊδικα 5991380158731 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των  
μικρϊν πωμάτων  που αποςπϊνται από τα 
μπουλόνια τθσ κοφνιασ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Μαλακό παιχνίδι μάρκασ PIPI TOYS, μοντζλο 
G18232-002, με γραμμοκϊδικα 
0797776571390 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Μικροβιολογικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία 
αερόβιων μεςόφιλων μικροοργανιςμϊν ςτο 
υγρό που φζρει ςτο εςωτερικό του το 
παιχνίδι. 
 

 

6 Καρζκλα κιπου μάρκασ PERFECTLINE, μοντζλο 
192591BLACK, με γραμμοκϊδικα 
5600941316717 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του χριςτθ λόγω του 
ότι θ καρζκλα  δεν ςυμμορφϊνεται με το 
ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
  

7 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι μάρκασ One 
Two Fun, μοντζλο 187-103-40-AP/139102, με 
κωδικό παραγωγισ 2019-05-15, με 
γραμμοκϊδικα 3245676695533 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
εξωτερικό βελοφδο του παιχνιδιοφ. 
  

8 Μαλακό παραγεμιςμζνο παπάκι μάρκασ 
Disney Pixar, μοντζλο PDP1800062, με κωδικό 
1719, με γραμμοκϊδικα 5949008000627 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
εξωτερικό βελοφδο του παιχνιδιοφ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ μάρκασ bibi, μοντζλο 
I LOVE PAPA 113859, με κωδικό παραγωγισ 
JR-0869, με θμερομθνία καταςκευισ 
29.8.2016, με θμερομθνία λιξθσ 29.8.2021, με 
γραμμοκϊδικα 7610472854853 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ελβετία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τθν 
καδζνα. 
 

 

 
 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

 
Σθμειϊνεται ότι από τα πιο πάνω εννιά (9) προϊόντα, το ζνα (1) ζχει εντοπιςτεί αρχικά από 
τθν ΥΠΚ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου (χωρίσ να ζχει προθγουμζνωσ εντοπιςτεί ςτισ άλλεσ χϊρεσ 
μζλθ) και ζχει προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ του. 
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).  

 

http://www.consumer.gov.cy/
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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 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχϊςτου  24816160 

 

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

