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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 27 Ιανουαρίου 2023 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη Ασφαλή 
Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Safety Gate RAPEX 

 
Δελτίο 04 (23/01/23 – 29/01/23) 

 
 
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 23/01/2023 (RAPEX – Report 04) 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 Safety Gate 
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:  
 

 Έντεκα (11) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 
 Εννιά (9) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Έξι (6)  στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Τέσσερα (4) στην Υπηρεσία Μεταλλείων 
 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 8, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με 
αύξοντες αριθμούς 9 μέχρι 11  έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
προϊόντα  χαμηλότερου κινδύνου. 
 
 

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
http://www.consumer.gov.cy/meci/cyco/cyconsumer.nsf/page50_gr/page50_gr?opendocument?OpenDocument
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή λαγουδάκι 
άγνωστης μάρκας, με κωδικό κατασκευής 
#2200736 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών που 
αποσπώνται από το παιχνίδι. 
 

 

2 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο C40401, με 
γραμμοκώδικα 5906245213913 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών (πλαστικών 
ματιών) που αποσπώνται από το 
παιχνίδι.  

 

3 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, που 
λειτουργεί με μπαταρίες, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο No. 0239-1, με 
γραμμοκώδικα 825856023910 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών (πλαστικών 
ματιών και μύτης ) που αποσπώνται από 
το παιχνίδι. 

 

4 Πλαστική μάσκα αμφίεσης μάρκας Party x 
People Rubie's, μοντέλο 6240335, με 
γραμμοκώδικα 4002162297102 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της μάσκας. 
 

 

5 Παιχνίδι σε μορφή τηλεφώνου, μάρκας OU 
RUI, μοντέλο 1060A CJ-2205563, με 
γραμμοκώδικα 1000022055636 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα 
ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου 
(μετρήθηκαν τιμές έως 66,4 dB) που 
εκπέμπει το παιχνίδι. 
  

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Μάρσιππο μάρκας eccomum, μοντέλο 
MT1890 / Model 0301 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγο του ότι το 
μάρσιππο/φορέας λυγίζει πλάγια ή προς 
τα εμπρός όταν το μωρό είναι 
τοποθετημένο μέσα στο μάρσιππο. 
Λόγω των ανεπαρκών επιλογών 
προσάρτησης, δεν είναι εγγυημένη η 
επαρκής υποστήριξη . Το μωρό μπορεί να 
γλιστρήσει έξω από το μάρσιππο/φορέα 
με αποτέλεσμα να πέσει και να 
τραυματιστεί θανάσιμα. 
 

 

7 Μάρσιππο μάρκας Sonarin, μοντέλο 
Jesse Berry; 4 in 1 atmungsaktive 
Babytrage και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγο του ότι το 
μάρσιππο/φορέας λυγίζει πλάγια ή προς 
τα εμπρός όταν το μωρό είναι 
τοποθετημένο μέσα στο μάρσιππο. 
Λόγω των ανεπαρκών επιλογών 
προσάρτησης, δεν είναι εγγυημένη η 
επαρκής υποστήριξη . Το μωρό μπορεί να 
γλιστρήσει έξω από το μάρσιππο/φορέα 
με αποτέλεσμα να πέσει και να 
τραυματιστεί θανάσιμα. 
 

 

8 Μάρσιππο μάρκας Qinhu, μοντέλο 
X0015RAJSD και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγο του ότι το 
μάρσιππο/φορέας λυγίζει πλάγια ή προς 
τα εμπρός όταν το μωρό είναι 
τοποθετημένο μέσα στο μάρσιππο. 
Λόγω των ανεπαρκών επιλογών 
προσάρτησης, δεν είναι εγγυημένη η 
επαρκής υποστήριξη . Το μωρό μπορεί να 
γλιστρήσει έξω από το μάρσιππο/φορέα 
με αποτέλεσμα να πέσει και να 
τραυματιστεί θανάσιμα. 
 

 

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Παιχνίδι σε μορφή λαγουδάκι , όπου 
κρατά κουβερτούλα, μάρκας Newbie, 
μοντέλα 791970 (μπλέ) / 857854 (ρόζ), με 
κωδικό κατασκευής 46781 / 46782 , με 
γραμμοκώδικες 0279197105977 /  
0285785105977 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών (ουρά) που 
αποσπώνται από το λαγουδάκι και λόγω 
μειωμένης αντοχής των ραφών, με πιθανή 
κατάποση του υλικού που φέρει στο 
εσωτερικό του το λαγουδάκι. 
 

 

10 Καθρέφτης  μάρκας IKEA, με κωδικό 
κατασκευής Mirrors with a date stamp 
before and included 2105 (YYWW), με 
γραμμοκώδικες 30435303 - LETTAN 
mirror 120x96, 00435314 - LETTAN mirror 
40x96, 80435305 - LETTAN mirror 60x96 
60435269 - LETTAN mirror 100x96 
20435308 - LETTAN mirror 70x96 
80435310 - LETTAN mirror 80x96 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα 
γυαλιού, που δημιουργούνται από πιθανή 
πτώση και σπάσιμο του καθρέφτη.   
 

 

11 Γυναικείες μπότες μάρκας Dune, μοντέλο 
Head and Heels και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγο του ότι το  
προϊόν περιέχει ένα εκτεθειμένο καρφί 
μέσα στη μπότα που θα μπορούσε 
προκαλέσει τραυματισμό, όπως μια μικρή 
διείσδυση στο δέρμα. 
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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 Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021, 

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 22200926 / 22200925 / 22200923 

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 

 

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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