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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 15 (08/04/2019 – 14/04/2019) 
 
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 
08/04/2019 (GRAS-RAPEX – Report 15) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 46 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 46 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαζξι (16) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι, με τρία (3) από αυτά να 
ζχουν κοινοποιθκεί ςτο ςφςτθμα από τθν Κφπρο. 

 Δεκαζξι (16) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ζνα (1) ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αρικμό το 16, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 

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

1 Προςαρμογζασ, μάρκασ L.H Bohemian, 
μοντζλο L165-L166/ SP02, με γραμμοκϊδικα 
5290728008999 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ αφοφ λόγω ζλλειψθσ 
αςφάλειασ δεν παρζχεται επαρκείσ προςταςία 
ςε περίπτωςθ υπερφόρτωςθσ και 
θλεκτροπλθξίασ από πικανι πρόςβαςθ ςε 
αγϊγιμα μζρθ. 
Γνωςτοποιήθηκαν ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκαν ςτην εταιρεία 
BOHEMIAM AGENCIES LTD και ζχουν 
αποςυρθεί από την αγορά ζτςι ώςτε να μη 
τίθεται ςε κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

       

2 Στολι αμφίεςθσ ςε μορφι νίντηα (κόκκινου), 
μάρκασ Fun Fashion, μοντζλο 753, με 
γραμμοκϊδικα 5204745753060 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ. 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιϊν, τα οποία εκτείνονται 
πζραν του κατϊτερου ςθμείου τθσ ςτολισ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  
SKLAVENITIS KIPROU LTD και ζχει αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
  

3 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο XXB-614HP, με κωδικό παραγωγισ 
20171130, με γραμμοκϊδικα 0465544000037 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
Γνωςτοποιήθηκαν ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκαν ςτην εταιρεία  Jumbo 
Trading Limited και ζχουν αποςυρθεί από την 
αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε κίνδυνο η 
αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

4 Παιδικι θλεκτρικι κικάρα, μάρκασ Nafeng, 
μοντζλο 663B/ 663, με κωδικό παραγωγισ 
9340, γραμμοκϊδικα 5901271223974 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ λόγω τθσ  κθλιάσ 
που δθμιουργείται από το λουρί που υπάρχει 
ςτθν κικάρα. 
 

      

5 Κοριτςίςτικο φόρεμα, μάρκασ Babyrose 
Missrose, μοντζλο 9246, με γραμμοκϊδικα 
4983201192469 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν που αποςπϊνται από 
το φόρεμα. 
  

6 Μουςικό παιχνίδι ςε μορφι ηϊου, μάρκασ Hao 
Xue Tong / ABABABY, μοντζλο 1005-A, με 
γραμμοκϊδικα 2017010011160 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
  

7 Παιχνίδι όπλο με βζλθ και ςφαιρίδια, μάρκασ 
XH, μοντζλο XH088, με γραμμοκϊδικα 
6920176814048 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
ςφαιριδίων τα οποία διογκϊνονται 
περιςςότερο από το μζγιςτο όριο που 
προβλζπεται όταν ζρκουν ςε επαφι με υγρά 
και από πικανι κατάποςθ των βεντοφηων που 
αποςπϊνται εφκολα από τα βζλθ. 

 

8 Ηλεκτρικι μοτοςυκλζτα, μάρκασ KIDCARS, 
μοντζλο 1188-R, με γραμμοκϊδικα 
5204258068774 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υπερκζρμανςθσ 
του κινθτιρα που φζρει το παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ LG-IMPORTS, 
μοντζλο LG 9444 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

  10 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ World 
Famous Tattoo Ink, με κωδικό παραγωγισ 
WFGB161801 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ ανιςιδίνθσ ςτο μελάνι. 
  

11 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ World 
Famous Tattoo Ink, μοντζλο REF WFSJR1, 
κωδικό WFSJR1720011,  με κωδικό παραγωγισ 
B20205, θμερομθνία λιξεωσ 11/21/20 και με 
χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ ανιςιδίνθσ ςτο μελάνι. 
 

 

12 Παιχνίδι παηλ με μαγνιτεσ, μάρκασ PEPCO, 
μοντζλο 284451, κωδικό SKU28445101, 
κωδικοφσ παραγωγισ ORD00127036_01, 
ORD00127033_01, ORD00127029_01, 
ORD00106683_01, ORD00106679_01, 
γραμμοκϊδικεσ 2200128445174, 
2200128445167 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ φορμαλδεΰδθσ ςτο παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

13 Ηλεκτρικό παιχνίδι, μάρκασ Bai Bian, μοντζλο 
1989/1400868, με γραμμοκϊδικα 
8000014008681 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν ακοι από τα ψθλά 
επίπεδα ζνταςθσ του ιχου που εκπζμπει το 
παιχνίδι. 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των  
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
  

14 Ξφλινο παηλ, μάρκασ PEPCO, μοντζλο 276731, 
κωδικό SKU27673101, κωδικοφσ παραγωγισ 
ORD00127175_01, ORD00127174_01, 
ORD00127173_01, ORD00127171_01, 
ORD00127170_01, με γραμμοκϊδικα 
2200127673165 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ φορμαλδεΰδθσ ςτο παιχνίδι. 

   
 

 
 

    

15 Μουςικό παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
No. PS 668-16 / 4954178, με γραμμοκϊδικα 
8713149541786 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των  
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα 
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 

16 Παιχνίδι ςετ τόξο με βζλθ, μάρκασ Sport1, με 
γραμμοκϊδικα 8003029602301 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ ςτα μάτια λόγο τθσ 
ψθλισ δφναμθσ πρόςκρουςθσ που 
αναπτφςςουν τα βζλθ. 

 
 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Σθμειϊνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαζξι (16) προϊόντα, τα τρία (3) 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).  

 

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


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

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

 

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/

