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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3  04 Οκτωβρίου  2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 40 (30/09/2019 – 06/10/2019) 
 
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 
30/09/2019 (GRAS-RAPEX – Report 40) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 42 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 42 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. 

 Δώδεκα (12) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Κιμωλίες μάρκας kik, μοντέλο 1046867, με 
γραμμοκώδικα 10468676241000059 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μόλυβδου στις κιμωλίες. 
  

2 Σετ με χρωματιστά μολύβια, μάρκας Stenzer, 
μοντέλα 205824/00 και 190923/00-/07, με 
γραμμοκώδικες 2000005715846 και 
2000004837440 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μόλυβδου στα μολύβια. 
 

 

3 Βρεφικό παιχνίδι δραστηριοτήτων άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο POP-MFG012 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του σχήματος του 
«ποδιού» της βάσης του παιχνιδιού που 
μπορεί να σφηνωθεί στο λάρυγγα του 
παιδιού.   

4 Προειδοποιητικό τρίγωνο οχημάτων, μάρκας 
BORGI/YD, μοντέλο KL-D7, με κωδικό E9 
27R034054, με γραμμοκώδικα 8592038101023 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
ανατροπή του τριγώνου λόγω αστάθειας του, 
με αποτέλεσμα τα διερχόμενα οχήματα να μην 
ειδοποιηθούν για την ύπαρξη εμποδίου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας DR MODA, 
μοντέλο 2777 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο ένδυμα τα οποία 
δένουν στο πίσω μέρος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  M.A. 
SCARLET BOUTIQUE και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 
  

6 Κοριτσίστικη μπλούζα μάρκας Asida, μοντέλο 
5214 και με χώρα κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  M.A. 
SCARLET BOUTIQUE και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 
  

7 Προειδοποιητικό τρίγωνο οχημάτων, 
άγνωστης μάρκας με κωδικό E11 27R043555, 
με γραμμοκώδικα 8586017592353 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
ανατροπή του τριγώνου λόγω αστάθειας του, 
με αποτέλεσμα τα διερχόμενα οχήματα να μην 
ειδοποιηθούν για την ύπαρξη εμποδίου. 
  

8 Θερμοφόρα, μάρκας VERSA HOME, μοντέλο 
10920080, με γραμμοκώδικα 8420327412003 
με χώρα κατασκευής την Ισπανία. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της θερμοφόρας. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Σετ με χρωματιστά μολύβια, μάρκας Scented, 
μοντέλο HKN1O03, με γραμμοκώδικα 
6416570028575 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης ευγενόλης στα μολύβια. 
 

 

 

  10 Παιδική τσάντα πλάτης με λαγουδάκι μάρκας 
Comfysall, με κωδικό X000Q7S273 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τη 
τσάντα. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την  παρουσία 
θηλιάς της οποίας η περιφέρεια είναι 
μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία του προϊόντος έχει περίμετρο 
ανοίγματος μεγαλύτερη και πάχος μικρότερο 
του επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 
 

 

11 Παιχνίδι σετ με ξύλινα τρενάκια που 
περιέχουν μαγνήτες μάρκας Playbees, με 
ημερομηνία κατασκευής 12/2017, με 
γραμμοκώδικα 700358200717 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. 
  

 
 

 

12 Παιδική φόρμα, μάρκας Super Brother Boy, 
μοντέλο 0730 TU, με κωδικό LN-6991, με 
γραμμοκώδικες 3168322128554, 
316822188558, 3168322248559, 
3168322308550, 3168322368554 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

13 Κοριτσίστικη μπλούζα μάρκας Vanity Chic, 
μοντέλο 0833 BA, με κωδικό ZF-5553, με 
γραμμοκώδικες 3167989048557, 
3167989068555, 3167989088553, 
3167989108558, 3167989128556 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών που εξέχουν πέρα 
του επιτρεπόμενου ορίου και κορδονιών με 
ελεύθερες άκρες στο ένδυμα στην περιοχή της 
μέσης. 
 

 

14 Κοριτσίστικη φόρμα μάρκας MG Fashion, 
μοντέλο 0730 TU, με κωδικό GM-7120, με 
γραμμοκώδικες 3167767188550 και  
3167767368556 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών που εξέχουν πέραν 
του επιτρεπόμενου ορίου. 
  

15 Κοριτσίστικη φόρμα μάρκας XOUT Jeans, 
μοντέλο 0710 CB, με κωδικό SF1435, με 
γραμμοκώδικες 3168093102197, 
3168093122195, 3168093142193 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερες άκρες στην περιοχή 
της κουκούλας του ενδύματος. 
  

16 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας Yu Huang 
Toys, μοντέλο U977T, με γραμμοκώδικα 
5901811106439 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του σχήματος της 
λαβής της κουδουνίστρας που μπορεί να 
σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού. 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

17 Κράνος μοτοσυκλέτας μάρκας Hedkase 
Limited, μοντέλο Hedkase Epicurist με 
ημερομηνία κατασκευής από 26/10/2015 
μέχρι 15/10/2018 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω του 
ότι το κράνος δεν συμμορφώνεται με το 
σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
 

 
 
 
 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

18 Κράνος μοτοσυκλέτας μάρκας Hedkase 
Limited, μοντέλο Hedkase Heroine Racer με 
ημερομηνία κατασκευής από 14/05/2017 
μέχρι 10/12/2018 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω του 
ότι το κράνος δεν συμμορφώνεται με το 
σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
 

 
 
 
 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

19 Πλαστελίνες άγνωστης μάρκας και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στις πλαστελίνες. 
  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαεπτά (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.  
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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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