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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 13 Μαρτίου  2020 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 11 (09/03/2020 – 15/03/2020) 
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, 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 
09/03/2020 (GRAS-RAPEX – Report 11) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 41 προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά 
εντοπίστηκαν 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 
της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.  
 
Τα 41 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Τριανταπέντε (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με ένα (1) από αυτά να 
έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Δώδεκα (12) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Οκτώ (8) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 
 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
 
 
 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Κοριτσίστικη μπλούζα μάρκας Ativo, μοντέλο 
K-09149 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο ένδυμα τα οποία 
δένουν στο πίσω μέρος. 
  

2 Παιχνίδια τζελ μάρκας Sambro, μοντέλο 
DSP16-3374-Z-D, με γραμμοκώδικες 
5056219027616 (Ooozzy slime) και 
209902557697 (Princess slime) και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων νιτροσαμίνων 
στο παιχνίδι. 
 

   

3 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα με αξεσουάρ 
μάρκας CM, μοντέλο 511-P / 511, με 
γραμμοκώδικα 5291410089142 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από την 
κούκλα. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία AKTYPITO 
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

4 Μαγειρικό εργαλείο, κόφτης ανανά άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 17103101, με κωδικό 
παραγωγής 18WR0501, με γραμμοκώδικα 
0463845000039 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
κατάποση της λεπίδας που αποσπάται από τον 
κόφτη. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy


 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Παιδική φόρμα μάρκας ACTIVE SPORTS, 
μοντέλο SJ-9247 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
  

6 Ηλεκτρικό παιχνίδι κιθάρα άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 8838A, με γραμμοκώδικα 
6920107370711 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Χημικός αλλά και κίνδυνος πνιγμού από 
πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών που 
αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση 
εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση 
δύο κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου 
των μπαταριών. 
 

 

7 Παιχνίδι σετ που περιλαμβάνει τρενάκι με 
πλαστικές φιγούρες ζώων μάρκας TOYS 
Group, μοντέλο TG416284-333-27-1647, με 
γραμμοκώδικα 5902553822083 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που υπάρχουν στο 
παιχνίδι. 
  

8 Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο BZG9219 με κωδικό 808- 1C, 
με γραμμοκώδικα 5902719719219 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 
λαβής των παιχνιδιών που μπορεί να 
σφηνωθούν στο λάρυγγα του παιδιού. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από τη παρουσία 
ιμάντα που δημιουργεί θηλιά γύρο από το 
λαιμό του παιδιού. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
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http://twitter.com/ConsumerGovCy


 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι μάρκας Kikka boo, 
μοντέλο My Forest, με γραμμοκώδικα 
3801004010548 και με χώρα κατασκευής την 
Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας στο καρεκλάκι. 
  

  10 Παιχνίδι σετ με κουζινικά σκεύη  άγνωστης 
μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 
  

11 Παιχνίδι πυροσβεστική μάρκας Merrykid, 
μοντέλο Toys for Boys Truck Kid Cars Climbing 
Ladder Fire Toy 3 4 5 6 7 Year Xmas Gifts και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

12 Παιδικό χαλί δραστηριοτήτων με διάφορα 
είδη ζωγραφικής μάρκας Magic Water και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια που υπάρχουν στο σετ. 
 

 

13 Παιχνίδι σετ που περιλαμβάνει όπλα με βέλη 
μάρκας Swat, μοντέλο 2017, Lotto 
N.HS170210, με γραμμοκώδικα 
8034048372524 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
Κίνδυνος τραυματισμού στα μάτια λόγω του 
ότι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη 
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

14 Παιχνίδι σετ κατασκευών μάρκας Toyvelt και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού του παιδιού αφού το 
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές 
απαιτήσεις ασφάλειας.   
  

15 Παιδική φόρμα μάρκας GRACE, μοντέλο 
G85341, με γραμμοκώδικα 5999011853413 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην κουκούλα του 
ενδύματος. 
 

 

16 Παιδικά σακάκια μάρκας REHALL, μοντέλα 
BAILL-R-JR (50780), BAILL-R-JR (50779), 
CLARCK-R-JR (88157), CATTY-R-JR (51074), 
CURVE-R-JR (88381), DEER-R-JR (88383), 
FAYKE-R-JR (88165), MAGGY-R-JR (51020), 
SPEAR-R-JR (88395), VAILL-R-JR (50789) με 
γραμμοκώδικες 8719184064099, 
8719184064105, 8719184051105, 
8719184064815, 8719184118051, 
8719184118068, 8719184118075, 
8719184118655, 8719184050597, 
8719184132514, 8719184135768, 
8719184135775, 8719184135751 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην κουκούλα του 
ενδύματος. 
 

     
 

      
 

    

17 Μαλακός παραγεμισμένος σκίουρος άγνωστης 
μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
σκίουρο. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαεπτά (17) προϊόντα, το ένα (1) έχει εντοπιστεί 
αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχειν προηγουμένως εντοπιστεί 
στις άλλες χώρες μέλη) και έχει προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους. 
Τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να 
απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για 
τυχόν εντοπισμό των προϊόντων.  
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που 
τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση τους και να 
ειδοποιήσουν  την Υπηρεσία. 
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που 

κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα 

επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν 

προμηθευτεί και παράλληλα να την  ενημερώσουν σχετικά.  

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών 

Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς 

προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν 

να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, 

τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον 

πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω 

δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον 

καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός 

πωλητής. 

 

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του 

καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της 

ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).  

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα 
τηλέφωνα: 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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