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ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11                            19 Απριλίου 2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της 
υγείας και ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποιεί την περίοδο 19/4/2017 έως 26/5/2017, 
εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια. Η εκστρατεία αυτή, θα 
περιλαμβάνει κυρίως τις πιο κάτω ενέργειες: 
 

1) Δειγματοληπτικό έλεγχο 50 περίπου "τυχερών σακούλων" παιχνιδιών.  
2) Οπτικό και φυσικό έλεγχο παιχνιδιών τα οποία διατίθενται από μηχανές αυτόματης 

πώλησης.  
3) Εργαστηριακό έλεγχο 30 παιχνιδιών, τα οποία θα ληφθούν στοχευμένα από την αγορά.  
4) Ενημερωτικό σεμινάριο για εισαγωγείς παιχνιδιών, στο οποίο -πέραν της Υπηρεσίας 

Προστασίας Καταναλωτή- θα συμμετέχουν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα 
Τελωνείων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης.  

5) Ετοιμασία καθοδηγητικού οδηγού για εισαγωγείς παιχνιδιών.  
 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Προστασίας Καταναλωτή νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Μπαταρίες-κουμπιά: Κίνδυνοι 
και Προφυλάξεις», το οποίο ενημερώνει τους καταναλωτές για τους σοβαρούς κινδύνους 
που εμπεριέχουν οι μικρές μπαταρίες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
προφυλαχθούν τα μικρά παιδιά από τους κινδύνους αυτούς. 
 
Περαιτέρω σημειώνεται, ότι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας περιέχει αναλυτικό ενημερωτικό 
υλικό για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά και 
χρήση παιδικών παιχνιδιών. Στο ενημερωτικό αυτό υλικό, περιλαμβάνεται το έντυπο 
«Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών» το οποίο περιέχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές 
σε σχέση με την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών, καθώς και το ενημερωτικό έντυπο 
«Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα» το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πως οι γονείς 
μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών 
τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί φορείς μπορούν 
να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:  
 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930 

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150  

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 
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