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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3  22 Μαρτίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 12 (18/03/2019 – 24/03/2019) 
 
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 
18/03/2019 (GRAS-RAPEX – Report 12) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 62 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 62 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Έντεκα (11) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Δεκαεπτά (17) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Δεκαπέντε (15) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 Δεκατρία (13) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
 
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αριθμό το  11, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως 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 Φαντεζί αναπτήρας σε μορφή κινητού 
τηλεφώνου, μάρκας ChengDongCheng, 
μοντέλο DC1701-5 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι είναι ελκυστικός στα παιδιά και μπορεί 
να εκληφθεί σαν παιχνίδι. 
  

2 Μαγνητικό παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο SP-001, 1113613 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. 
 

 

3 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας INTENZE, με 
κωδικό SS227, με κωδικό παραγωγής 
RX46Q23Y79W124O75RD69G89IMX40 και με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης νικελίου στο μελάνι. 
 

 

4 Σετ με 4 μαλακές παραγεμισμένες 
κουδουνίστρες, σε διάφορες μορφές ζώων,  
μάρκας LILLIPUTIENS, μοντέλο 83020, με 
κωδικούς παραγωγής POG 98-0095 και POG 
99-0010 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των κουδουνίστρων, με αποτέλεσμα να σπάνε 
εύκολα και να απελευθερώνουν μικρές 
μπαλίτσες οι οποίες δύναται να καταποθούν 
εύκολα 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 

5 Παιχνίδι σε μορφή πιάτου με φαγητό, μάρκας 
Out of the blue, μοντέλο 12/0978, με 
γραμμοκώδικα 4029811191154 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί μπορεί να εκληφθούν 
σαν τρόφιμα από τους καταναλωτές και 
κυρίως από παιδιά και ως εκ τούτου να τα 
βάλουν στο στόμα και να τα καταπιούν. 
   

 

6 Παιδικό φούτερ, μάρκας Hay Kids Club, 
μοντέλο MK-1447, με γραμμοκώδικα 
3838621224393 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 
κουκούλας του φούτερ. 
 

 

7 Πλαστικό σπιτάκι, μάρκας POLESIE, μοντέλο E-
5987, με γραμμοκώδικα 4810344006202 και 
με χώρα κατασκευής την Λευκορωσία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
  

8 Παιδικά βοηθητικά καθίσματα, μάρκας  
PREMAMAN, μοντέλα PREU2V (μπλε) και 
PREU2U (μαύρο) και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος παγίδευσης της κεφάλης του 
παιδιού λόγο ελαττωματικής κατασκευής του 
καθίσματος. 
  

9 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας  
Miniso Life, με γραμμοκώδικα 6970091275981 
και με χώρα κατασκευής Ιαπωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
αρκουδάκι. 
  

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

  10 Παιχνίδι κινητό τηλέφωνο, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο MPH81515, με γραμμοκώδικα 
5900368815153 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος 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. 
  

 

11 Μαλακό παραγεμισμένο ζωάκι, σε μορφή 
πάντα, μάρκας Toy's company, μοντέλο 
Reference: 20 cm, με γραμμοκώδικα 
3760166882175, 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. 
  

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

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. 

 

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