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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 20 Μαρτίου  2020 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 12 (16/03/2020 – 22/03/2020) 
 
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 
16/03/2020 (GRAS-RAPEX – Report 12) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 43 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 43 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 
 Δεκαεννιά (19) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με δύο (2) από αυτά να 

έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Εννιά (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Εννιά (9) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 18 και 19, έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.  
 

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 Βρεφικό παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας 
Shun Long, μοντέλο B1286614/3803-2, με 
γραμμοκώδικα 5900733470994 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή ενσφήνωση του 
προσαρτήματος του παιχνιδιού στο λαιμό του 
παιδιού λόγω του σχήματος και του μεγέθους 
του. 
  

2 Βρεφική κουδουνίστρα άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο FA136-1, με κωδικό παραγωγής 6614,  
με γραμμοκώδικα 811802021250 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους των 
προεξοχών της κουδουνίστρας που μπορεί να 
σφηνωθούν στο λάρυγγα του παιδιού.  
 

 

3 Καδένα στήριξης πιπίλας μάρκας by Baby 
Bubbles, μοντέλα Sea Foam PC03-BLGN και 
Twilight Campfire PC01-WD00, με κωδικούς 
παραγωγής PC03-BLGN και PC01-WD00, με 
γραμμοκώδικες 7350103380282 και 
7350103380107 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή ενσφήνωση του 
προσαρτήματος της καδένας στο λαιμό του 
παιδιού λόγω του σχήματος και του μεγέθους 
του. 
 

 

4 Παιχνίδι σκούτερ άγνωστης μάρκας και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
παρουσίας ανοιγμάτων στα μετακινούμενα 
μέρη του σκούτερ που επιτρέπουν τη 
παγίδευση των δακτύλων. 
  

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

5 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα μάρκας VA, 
μοντέλο 2025, με γραμμοκώδικα 
2016666680614 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 
  

 

6 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με μπρελόκ 
μάρκας LG – Imports, μοντέλο LG053084 με 
γραμμοκώδικα 513247053084 και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
  

7 Χαλάκι παζλ για παιχνίδι μάρκας Cosing, 
μοντέλο Traffic: A-03, με γραμμοκώδικες 
8595608805680 και 152913216110 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

8 Χαλάκι παζλ για παιχνίδι μάρκας Alltoys, 
μοντέλο A3206NOV, με γραμμοκώδικες 
8591945084375 και 153368132114 και με 
χώρα κατασκευής το Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
  

9 Θερμαντικό μαξιλάρι που θερμαίνεται στο 
φούρνο μικροκυμάτων μάρκας Søstrene 
Grene, μοντέλο Heat pad με γραμμοκώδικα 
5711812403921 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς από πιθανή 
υπερθέρμανση του μαξιλαριού. 
  

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

  10 Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή αεροπλάνου 
μάρκας TOYS Group, μοντέλο 9901, με κωδικό 
TG399875-9901-1047, με γραμμοκώδικα 
5902553810882 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού αντικειμένου που αποσπάται από τη 
χειρολαβή του παιχνιδιού. 
 

 

11 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι μάρκας LORELLI, 
μοντέλο PRIMO, με γραμμοκώδικες 
3800151964193, 3800151964209, 
3800151964179 και με χώρα κατασκευής την 
Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω αστάθειας της καρέκλας.  

 

12 Παιδικό παρκοκρέβατο μάρκας Fillikid, 
μοντέλο 4055-07, με γραμμοκώδικα 
9120080983688 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από 
πιθανή ανατροπή λόγω αστάθειας του 
παρκοκρέβατου.  
  

13 Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή γάτας άγνωστης   
μάρκας, με γραμμοκώδικα 5901448340374 και 
με χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
  

14 Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας 
Hongji Toys, μοντέλο HJD93008, με 
γραμμοκώδικα 6939614700706 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω προεξοχής που 
δημιουργείται στο παιχνίδι. 
  

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

15 Παιδική φόρμα μάρκας Kid και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερες άκρες   στην 
κουκούλα του ενδύματος. 
  

16 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα που παράγει 
ήχους μάρκας VA, με γραμμοκώδικα 
2016666696097 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από τη 
κούκλα. 
 

 

17 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο ST 20063, με γραμμοκώδικα 
7392870200639 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. 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
υψηλής ευφλεκτότητας του παιχνιδιού. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία PAS TOYS 
LTD και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

18 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
τίγρη μάρκας MPOULOUKOS, μοντέλο 
2299/21CM, με γραμμοκώδικα 
5290436719415 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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Chr. 
Hadjichristofi Athienitis Toys Ltd και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

19 Περούκα αμφίεσης μάρκας Christys Dress Up 
amscan/, μοντέλο 840380-55, με 
γραμμοκώδικα 0809801705042 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της περούκας. 
  

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαεννιά (19) προϊόντα, τα δύο (2) έχουν εντοπιστεί 
αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν 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).  
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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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