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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 09 (24/02/2020 – 01/03/2020) 
 
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 
24/02/2020 (GRAS-RAPEX – Report 09) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 88 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 88 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 
 Εικοσιεπτά (27) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με ένα (1) από αυτά να 

έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο και ένα (1) να έχει εντοπιστεί να 
πωλείται στην Κύπρο. 

 Εικοσιεπτά (27) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με δεκατρία (13) από αυτά να 
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Οκτώ (8) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τα οποία όλα έχουν 

κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Τρία (3) στη Υπηρεσία Μεταλλείων. 
 Ένα (1) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες.  

 

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

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο BY01-
SLI02, με γραμμοκώδικα 4814723004674 και 
με χώρα κατασκευής την Λευκορωσία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
   

2 Βρεφικά παιχνίδια οδοντοφυΐας σε διάφορες 
μορφές ζώων, μάρκας Riikka's Sweet Dreams 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 
λαβής των παιχνιδιών που μπορεί να 
σφηνωθούν στο λάρυγγα των μωρών. 
  

3 Βρεφικό σετ ρούχων μάρκας Dunnes Stores, 
μοντέλο 6474440, με γραμμοκώδικα 
5099011212071/88/95 και με χώρα 
κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση του 
μεταλλικού κουμπιού που αποσπάται από τα 
βρεφικά ρούχα.  
  

4 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
ήρωα κινουμένων σχεδίων μάρκας RayaToys, 
μοντέλο 501116551 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι.  
  

5 Βρεφικά παιχνίδια οδοντοφυΐας σε διάφορα 
σχήματα, μάρκας Ryanlemon και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδια.  
 

 

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

6 Μαλακό παραγεμισμένο ελεφαντάκι  μάρκας 
Jumbo, μοντέλο 0000010661420 / HJ18-5304-
2L, με κωδικό παραγωγής 19HT1510XM, με 
γραμμοκώδικα 0289047000031 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 
Εντοπίστηκε στην Κύπρο, να πωλείται από 
την εταιρεία Jumbo Trading Ltd και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

7 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 6970091260159 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
  

8 Μαλακό παραγεμισμένο λιονταράκι μάρκας 
Simba, μοντέλο 1901361118, με 
γραμμοκώδικα 4006592987367 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρού αντικειμένου που αποσπάται από το 
παιχνίδι.  
  

9 Παιχνίδι σφυρίχτρες μάρκας Hua Cong Toys, 
μοντέλο 1637 με γραμμοκώδικα 
5023761101637 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και 
να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύναται να καταποθούν από μικρά παιδιά.  
  

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

  10 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
ήρωα κινουμένων σχεδίων μάρκας Despicable 
ME3, μοντέλο DESC. MINI DAVE, με κωδικό 
παραγωγής 231702, με γραμμοκώδικα 
5050624246716 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι.  
 

 

11 Καδένες στήριξης πιπίλας μάρκας Pasito a 
Pasito, μοντέλα REF 73884, REF 73885, REF 
73887, με γραμμοκώδικες 8410446738849, 
84100446738856, 8410446738870 και με 
χώρα κατασκευής την Ισπανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 
καδένες.  
 

   

12 Παιδικό πατίνι άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
A162/SSWT-918 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του πατινιού και μη συμμόρφωσης του με το 
σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 
  

13 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
δικέφαλου δράκου μάρκας Teddies, μοντέλο 
26010000, με γραμμοκώδικα 8592190099916 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από το 
παιχνίδι.  
  

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

14 Βρεφική κουδουνίστρα που παράγει ήχο και 
εκπέμπει φως άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
8839A, με γραμμοκώδικα 6920107392751 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού αλλά και χημικός κίνδυνός 
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. 
 

 

15 Παιχνίδι σετ ζωγραφικής που φέρει φακό 
μάρκας MITAMA, μοντέλο 42935, με 
γραμμοκώδικα 8026624429357 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
φωτεινότητα που εκπέμπει ο φακός. 
  

16 Παιχνίδι δραστηριοτήτων με μαγνήτες 
άγνωστης μάρκας και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του ενός 
μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού 
αντικειμένου που είναι δυνατόν να έλξη το 
ένα το άλλο. 
 

 

17 Μαλακό παραγεμισμένο ποντικάκι μάρκας 
www.kids.bg, μοντέλο 17089-24 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση της 
μύτης που αποσπάται από το ποντικάκι.  
  

18 Ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παιχνίδι 
δραστηριοτήτων μάρκας FLY AC και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι το παιχνίδι 
δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές 
απαιτήσεις ασφαλείας. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
http://www.kids.bg/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

19 Παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας Kitoz Toys 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι το παιχνίδι 
δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές 
απαιτήσεις ασφαλείας. 
  

20 Βρεφική ξύλινη κουδουνίστρα άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο LG7177 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των 
κόκκινων σφαιριδίων που αποσπώνται από τη 
κουδουνίστρα  
  

21 Παιχνίδι τζέλ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
87444-32-Y, με κωδικό παραγωγής 
EY200902001, με γραμμοκώδικα 
499605000032 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Jumbo 
Trading Ltd και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

22 Κάπα αμφίεσης μάρκας Laegendary και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της κάπας. 
  

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

23 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο NO-1000699, με 
γραμμοκώδικα 5902444006998 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από την 
κούκλα. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία του παιχνιδιού έχει περίμετρο 
ανοίγματος μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο 
του επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

24 Περιπατητές μωρών μάρκας Zopa, μοντέλο B-
4500, με γραμμοκώδικες 8595114435135, 
8595114435111, 859511443512 και με χώρα 
κατασκευής την Τσεχία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του μωρού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του περιπατητή. 
  

25 Μαλακό παραγεμισμένο πολύχρωμο ζωάκι 
άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
  

26 Μπότες για σκι μάρκας Fischer, μοντέλο 
Travers series U18519, μεγέθη 25.5 μέχρι και 
30.5, που πωλήθηκαν από τον Οκτώβρη του 
2018 μέχρι σήμερα και με χώρα κατασκευής 
την Αυστρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από 
πιθανό σπάσιμο των μπότων.  
  

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

27 Παιχνίδι δραστηριοτήτων με μαγνήτες 
άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του ενός 
μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού 
αντικειμένου που είναι δυνατόν να έλξη το 
ένα το άλλο. 
  

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω εικοσιεπτά (27) προϊόντα, το ένα (1) έχει εντοπιστεί 
αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί στις 
άλλες χώρες μέλη) και ένα (1) έχει εντοπιστεί στην αγορά της Κύπρου μετά από 
πληροφορίες που είχαν διαβιβαστεί στην ΥΠΚ από το σύστημα RAPEX. Η ΥΠΚ έχει 
προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση και των δύο προϊόντων. 
 
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).  

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