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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3  07 Μαΐου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 18 (29/04/2019 – 05/05/2019) 
 
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 
29/04/2019 (GRAS-RAPEX – Report 18) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 33 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 33 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκαεννιά (19) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με έξι (6) από αυτά να 
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

 
 
 
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/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σβούρα με φωτάκια, μάρκας 
WONDER KIDS, μοντέλο A1300498, με κωδικό 
παραγωγής 2487, με γραμμοκώδικα 
3437011211007 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα ο 
θάλαμος των μπαταριών  και να 
απελευθερώνονται οι μικρές  μπαταρίες οι 
οποίες δύνανται εύκολα να καταποθούν από 
μικρά παιδιά.  
  

2 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 3858890635959 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βoρίου στο παιχνίδι. 
  

3 Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα και 
γκαζιού, μάρκας Cabletech, μοντέλο URZ0409, 
με γραμμοκώδικα 5901890015479 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 
ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 
 

 

4 Ψησταριά κήπου, μάρκας Planta, μοντέλο 
11935, με γραμμοκώδικα 5907516712869 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 
  

5 Μαλακό παραγεμισμένο άλογο, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο HTJ1045, με γραμμοκώδικα 
8033113104503 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το άλογο. 
    

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

6 Μάρσιπο, μάρκας Mini Monkey, μοντέλο 
180102, με γραμμοκώδικα 87181444960037 
και με χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω του ότι το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας. 
  

7 Παιχνίδι κράνος ρομπότ, μάρκας 
Transformers, με γραμμοκώδικα 
5010993365371 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
  

8 Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα και 
γκαζιού, μάρκας Cabletech, μοντέλο URZ0407, 
με γραμμοκώδικα 5901436752219 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 
ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 
 

 

9 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο XXB-6062G, με κωδικό παραγωγής 
20180401, με γραμμοκώδικα 0465547000034 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βιρίου στο παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  Jumbo 
Trading Limited 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 

  10 Κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας Y-Clu, 
μοντέλο Y11910, με γραμμοκώδικα 
8053017943497 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία T. 
POSTADJIS & CO LTD και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 
  

11 Προσαρμογέας, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
BSP-02, με γραμμοκώδικα 47164888 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς αφού λόγω έλλειψης 
ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκείς προστασία 
σε περίπτωση υπερφόρτωσης και 
ηλεκτροπληξίας, από πιθανή πρόσβαση σε 
αγώγιμα μέρη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Costas 
Koutsoullis Ltd και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
   

12 Κοριτσίστικη μπλούζα, μάρκας Y-Clu, μοντέλο 
Y11914, με γραμμοκώδικα 8053017946764 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία T. 
POSTADJIS & CO 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 

13 Κοριτσίστικη μπλούζα, μάρκας Y-Clu, μοντέλο 
Y11906, με γραμμοκώδικα 8053017935805 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο ένδυμα τα οποία 
δένουν στο πίσω μέρος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία T. 
POSTADJIS & CO LTD και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

14 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας 
Kuddleez, μοντέλο A/W16, με γραμμοκώδικα 
5060016141765 και με χώρα κατασκευής το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του παιχνιδιού. 
  

15 Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας 
Concord, με κωδικό Approval No. E1-04301275 
και με χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού  του παιδιού λόγω 
του ότι το κάθισμα δεν συμμορφώνεται με το 
σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
   

16 Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας 
Automax, με κωδικό Approval No. E13-045132 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού  του παιδιού λόγω 
του ότι το κάθισμα δεν συμμορφώνεται με το 
σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

17 Κοριτσίστικη μπλούζα, μάρκας Y-Clu, μοντέλο 
YB12344, με γραμμοκώδικα 8053017916651 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή των ώμων του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία T. 
POSTADJIS & CO LTD και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

18 Μελάνι για μόνιμο μακιγιάζ, μάρκας BIOTEK, 
μοντέλο art 337 Set 2, με κωδικό παραγωγής 
18L27 και χώρα κατασκευής την Ιταλία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 
   

19 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Toi-Toys, 
μοντέλο 35793, με κωδικό παραγωγής 
815315, με γραμμοκώδικα 8714627357936 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βιρίου στο παιχνίδι. 
 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαεννιά (19) προϊόντα, τα έξι (6) 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.  
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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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