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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3  15 Μαρτίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 11 (11/03/2019 – 17/03/2019) 
 
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 
11/03/2019 (GRAS-RAPEX – Report 11) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 40 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 40 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Είκοσι (20) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Δύο (2) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 
 
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/
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 Παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μάρκας ABC 
products INC, babyhit, BABYWAY, BANINNI, 
CAUSALPLAY, Chelino, COSATTO, 
GlobalLUCKYBABY, Happy Baby, HEYNER, 
Kiddo, Leader Kids, Lenox, LITTLE CAR, 
LORELLI, Lorelli (Saturn), PLAYXTREM, RANT, 
SAFEWAY, 4BABY, bebesit, Bestbaby, CA, 
CAPSULA, mybaby, OSANN, Parusok, PLAY, 
τύπου E1 04301313, E1 04301371, μοντέλα LB-
363, BBC-Q5, κατασκευασμένα από το 2014 
μέχρι 2018 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
του ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 
   

2 Παλέτα ζωγραφικής, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 7678827, με γραμμοκώδικα 
8015550021278 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μαγγανίου στις μπογιές. 
  

3 Μάρσιππο, μάρκας Infantino, με 
γραμμοκώδικα 773554004298 και με χώρα 
κατασκευής την Ισπανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής. 
  

4 Μάρσιππο, μάρκας Clippsafe, με 
γραμμοκώδικα 5015876022921 και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής. 
 

 

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

5 Παιδικό παρκοκρέβατο, μάρκας babyGO, 
μοντέλο Item n° 410, με γραμμοκώδικα 
4260332050357 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού και τραυματισμού του 
παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του 
παρκοκρέβατου. 
  

6 Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας MC miniclup, με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών προσαρτημάτων που αποσπώνται από 
τα ενδύματα. 
  

7 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας Goldeneye 
Coloressense, μοντέλο 4.57 TT, Art. 239457.E, 
με κωδικό  LOT GE 16238 και με χώρα 
κατασκευής τη Γερμανία. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
μελάνι. 
  

8 Βρεφικός υπνόσακος, μάρκας KONFETTI 
model, μοντέλο 2400, με κωδικό 00244601,με 
γραμμοκώδικα 4002162516401 και με χώρα 
κατασκευής τη Γερμανία. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του υπνόσακου. 
   

9 Απομιμήσεις τροφίμων σε μορφή κέικ που 
φέρουν μαγνήτη, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
419378, με γραμμοκώδικα 5903246405194 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. 
    

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

  10 Απομιμήσεις τροφίμων σε μορφή τοστ που 
φέρουν μαγνήτη, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
419380, με γραμμοκώδικα 5903246405200 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. 
   

 

11 Ξύλινο κουνιστό αλογάκι, μάρκας Peausserie 
Sabatier, μοντέλο Chevbas και με χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος, πνιγμού, τραυματισμού και φωτιάς 
λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με τα 
σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 
  

12 Παιχνίδι σετ κατασκευών, μάρκας Seek'o 
Blocks - Flash, μοντέλα BA5001 Seek'o Flash 35 
pcs, BA5002 Seek'o Flash 75 pcs, BA5003 
Seek'o Flash 90 pcs, με γραμμοκώδικες 
4897067860403, 4897067860410, 
4897067860427 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και 
να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια, τα οποία 
δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 
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. 
 

 

13 Κουστούμι αμφίεσης σε μορφή κολοκύθας, 
μάρκας Fiestas Guirca, μοντέλο 87019, με 
γραμμοκώδικα 9437201802 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού της 
στολής αμφίεσης.  
  

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

14 Παιχνίδι που περιλαμβάνει όπλο με βέλη, 
μάρκας POLY TECHNOLOGIES INC., μοντέλο 
No. 771, με γραμμοκώδικα 13738995875 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

15 Παιχνίδι σετ στρατιώτη που περιλαμβάνει 
όπλο με βέλη, μάρκας Yayinghai, μοντέλο NO. 
8868 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

16 Παιχνίδι δραστηριοτήτων που παράγει ήχο και 
εκπέμπει φως, μάρκας Bear Feeling Happy, 
μοντέλο art. N°. 838 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. 
 

 

17 Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας 
Xblitz, μοντέλο DT3-2, με γραμμοκώδικα 
5902479670829 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 
ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 
  

18 Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, μάρκας 
Xblitz, μοντέλο DT3-1, με γραμμοκώδικα 
5902479670812 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 
ανίχνευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

19 Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μάρκας Motor car, 
μοντέλο HP-MB 509R και με χώρα κατασκευής 
την  Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υπερθέρμανσης 
του κινητήρα που φέρει το παιχνίδι. 
 

 

20 Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 33, με κωδικό 235905 και με χώρα 
κατασκευής την  Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υπερθέρμανσης 
που μπορεί να προκληθεί από βραχυκύκλωμα 
στην ηλεκτρική εγκατάσταση της 
μοτοσυκλέτας. 
  

  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, 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. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια 
προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους. 
 
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. 
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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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