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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 10 Φεβρουαρίου 2023 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
Δελτίο 06 (06/02/23 – 12/02/23) 

 
 
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 06/02/2023 (RAPEX – Report 06) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
46 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 46 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκαεφτά (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ,με τρία (3) από αυτά να έχουν 

κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Οκτώ (8) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Πέντε (5)  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 τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 15, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με 
αύξοντες αριθμούς 16 και 17  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 Φωτορυθμικός προβολέας λέιζερ 
εξωτερικού χώρου μάρκας Arrango, 
μοντέλο SN-4G, κωδικό κατασκευής 
AQW76584, με γραμμοκώδικα 
8388776765845 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 
φωτεινή  πηγή λέιζερ. 
 

 

2 Φωτορυθμικός προβολέας λέιζερ 
εξωτερικού χώρου μάρκας Arrango, 
μοντέλο SN-4Β, κωδικό κατασκευής 
AQW76582, με γραμμοκώδικα 
8388776765821 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 
φωτεινή  πηγή λέιζερ. 
 

 

3 Φωτορυθμικός προβολέας λέιζερ 
εξωτερικού χώρου μάρκας Wisdom LINE, 
μοντέλο XC-2676, με γραμμοκώδικα 
8022834726767 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 
φωτεινή  πηγή λέιζερ. 
  

4 Ιπτάμενα φαναράκια άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Laterne Herz ( weiß, 37 x 93 x 
95cm ) και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετούν ανεξέλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφθεί το σημείο 
προσγείωσης του. 

 

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

5 Ιπτάμενα φαναράκια άγνωστης μάρκας, 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετούν ανεξέλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφθεί το σημείο 
προσγείωσης του. 
 

 

6 Ιπτάμενα φαναράκια άγνωστης μάρκας, 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετούν ανεξέλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφθεί το σημείο 
προσγείωσης του. 
 

 

7 Παιδικό παντελόνι μάρκας Broker's 
Athletic, μοντέλο Art. PA 4223, με 
γραμμοκώδικα 8051884057071/8051884 
052755 και με χώρα κατασκευής το 
Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 
περιοχή της μέσης του ενδύματος των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
(κορδόνια περίσφιξης μήκος 21 cm όταν 
είναι χαλαρά και μήκους 33,5 εκ. όταν 
έχουν σφίξει) 
 

 

8 Μάρσιππο μάρκας Maydolly, μοντέλο 
1847 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω 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 Διακοσμητικά προϊόντα που 
προσμοιάζουν με σταφύλια άγνωστης 
μάρκας, 756001B και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών που 
αποσπώνται από τα προϊόντα, γιατί 
μπορεί να εκληφθεί σαν τρόφιμα από τα 
παιδιά. 
(μεμονωμένες μπάλες) 

 

10 Ηλεκτρικά ποδήλατα μάρκας GASGAS 
Bicycles Husqvarna E-Bicycles 
R Raymon, μοντέλα RY22 TOURRAY E 
6.0 Wave / Gent / Lady GS22 G CROSS 
COUNTRY 2.0 GS22 G TREKKING 2.0 
Wave / Gent PI21 HQV Eco City EC1 
PI21 HQV Eco City EC3 RY22 CITYRAY 
E 1.0 RY22 CROSSRAY E 3.0 Gent / 
Lady RY22 CROSSRAY E 5.0 Wave / 
Gent / Lady RY22 CROSSRAY E 6.0 
Wave / Gent / Lady RY22 HARDRAY E 
1.0 GS22 G CROSS COUNTRY 1.0 RY22 
HARDRAY E 3.0 RY22 HARDRAY E 4.0 
RY22 HARDRAY E 5.0 RY22 HARDRAY 
E 6.0 RY22 TOURRAY E 3.0 Wave / Gent 
/ Lady RY22 TOURRAY E 5.0 Wave / 
Gent / Lady PI21 TOURRAY E 3.0 Gent 
RY22 CROSSRAY FS E 4.0 και με χώρα 
κατασκευής την Αυστρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του συστήματος 
φρεναρίσματος του ποδηλάτου.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
φωτογραφία του προϊόντος.  

11 Παιχνίδι μπάνιου σε μορφή ψαριού 
μάρκας ARTYK, μοντέλα 062021 / 124754 
με γραμμοκώδικα 5901811124754 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών που 
αποσπώνται από το παιχνίδι. 
 

 

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

12 Ιπτάμενα φαναράκια άγνωστης μάρκας, 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετούν ανεξέλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφθεί το σημείο 
προσγείωσης του. 
  

13 Ιπτάμενα φαναράκια άγνωστης μάρκας, 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετούν ανεξέλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφθεί το σημείο 
προσγείωσης του. 
  

14 Ιπτάμενα φαναράκια άγνωστης μάρκας, 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι τα 
προϊόντα αυτά πετούν ανεξέλεγκτα και δεν 
μπορεί να προβλεφθεί το σημείο 
προσγείωσης του. 
 

 

 

15 Παιδική στολή αμφίεσης μάρκας Make It 
Spooky by Woodies, μοντέλο CHM1909, 
κωδικό κατασκευής 1198093, με 
γραμμοκώδικα 5099288239566 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς / εγκαυμάτων /  
τραυματισμού λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
(Το πλαστικό που συνθέτει το προϊόν είναι 
εύφλεκτο.) 
 

 

 

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

16 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε 
μορφή ζαριού μάρκας anek, μοντέλο 
2913C, με γραμμοκώδικα 5905375833558 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι το 
αφρώδες υλικό πλήρωσης του παιχνιδιού 
είναι εύκολα προσβάσιμο λόγω αδυναμίας 
ορισμένων ραφών, με πιθανή κατάποση 
του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του 
το παιχνίδι. 
 

 

17 Κεριά γενεθλίων μάρκας Toypap Import 
Oy, μοντέλα Spiral candle, metallic colour,  
με γραμμοκώδικα 6412165066816 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι  τα κεριά δεν 
συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας. 
Η επίστρωση κεριού μπορεί να αναφλεγεί 
και να συνεχίσει να καίγεται με ασυνήθιστα 
μεγάλη φλόγα που προκαλεί κίνδυνο 
πυρκαγιάς. 
 
 

 

 
 
 
 
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. 

 

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


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος |  e-mail: ccps@meci.gov.cy  |  website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

 

 

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

