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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
Δελτίο 07 (13/02/23 – 19/02/23) 

 
 
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 13/02/2023 (RAPEX – Report 07) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
53 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 53 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δέκα επτά (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Είκοσι τρία (23) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 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 τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 13, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με 
αύξοντες αριθμούς 14 μέχρι 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 Συρόμενο παιχνίδι δραστηριοτήτων σε 
μορφή πάπιας, μάρκας Adar Toys, 
μοντέλο 34565, με γραμμοκώδικα 
5901271051959 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών που 
αποσπώνται  από το παιχνίδι. 
  

2 Παιχνίδι σετ όπλο με βέλη μάρκας 
BIGTOYS, μοντέλο BBRO3138, με 
γραμμοκώδικα 5902719753138 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση των βεντούζων που 
αποσπώνται από τα βέλη. 
Κίνδυνος κοψιμάτων και  βλάβης στην 
όραση λόγω του ότι τα προστατευτικά 
γυαλιά σπάνε εύκολα δημιουργώντας 
αιχμηρές άκρες που μπορεί να 
προκαλέσει κοψίματα ή τραυματισμούς 
στα μάτια. 

 

3 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας POLESIE, 
μοντέλο 71569, με γραμμοκώδικα 
4810344071569 και με χώρα κατασκευής 
την Λευκορωσία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών, που 
αποσπώνται από την κουδουνίστρα. 
 

 

4 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι μάρκας 
Revellino, μοντέλο 23200, με 
γραμμοκώδικα 4009803232003 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
  
Κίνδυνος πνιγμού λόγω των μικρών 
εξαρτημάτων που μπορούν εύκολα να 
αποκολληθούν. 
(μικρός τροχός και ο άξονας) 

 

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

5 Παιχνίδι με μαγνήτες μάρκας magnetic, 
μοντέλο ZA1798, κωδικός κατασκευής 
MT01802, με γραμμοκώδικα 
3716619230017 (αυτοκόλλητο), 
693560130052 (στο κουτί) και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι η  
ένδειξη μαγνητικής ροής ήταν πάνω από 
το όριο που ορίζεται στο πρότυπο. 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι μαγνήτες 
ταιριάζουν πλήρως στο μικρό κύλινδρο 
δοκιμής εξαρτημάτων. 
 

 

6 Ανιχνευτής καπνού μάρκας Solight, 
μοντέλο 1D33A, κωδικός κατασκευαστή 
Z122021, με γραμμοκώδικα 
8592718030964 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος Ασφυξίας , Εγκαύματα λόγω 
του ότι το προϊόν δεν είναι επαρκώς 
ευαίσθητο όσον αφορά την ανίχνευση 
καπνού. 
Κατά τη διάρκεια δοκιμών αντίδρασης σε 
διαφορετικούς τύπους καπνού, ο ήχος της 
συσκευής / συναγερμός δεν 
ενεργοποιήθηκε ή ενεργοποιήθηκε μετά τη 
λήξη του χρονικού ορίου.  

 

7 Ανιχνευτής καπνού άγνωστης μάρκας και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος Ασφυξίας , Εγκαυμάτων λόγω 
του ότι το προϊόν δεν είναι επαρκώς 
ευαίσθητο όσον αφορά την ανίχνευση 
καπνού. 
Κατά τη διάρκεια δοκιμών αντίδρασης σε 
διαφορετικούς τύπους καπνού, ο ήχος της 
συσκευής / συναγερμός δεν 
ενεργοποιήθηκε ή ενεργοποιήθηκε μετά τη 
λήξη του χρονικού ορίου.  

 

8 Τραπέζι κουζίνας άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Bojarin και με χώρα κατασκευής 
την Ουκρανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του τραπεζιού λόγω αστάθειας του 
βάση των δοκιμών που έγιναν. 
 

 

 

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

9 Παιχνίδι σετ πλαστελίνης (πηλό 
μοντελοποίησης) μάρκας WIKY, μοντέλο 
W883696, με γραμμοκώδικα 
8590331331482 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βορίου στο 
παιχνίδι. 
(μετρούμενες τιμές έως 2234 mg/kg) 
 

 

10 Παιχνίδι γιογιό με μαλακό αρκουδάκι με 
προεξοχές που εκπέμπει φως άγνωστης 
μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση των μικρών κομματιών, που 
αποσπώνται από το παιχνίδι. 
(Οι αιχμές ξεκολλούν εύκολα ) 
 

 

11 Παιδικός υπνόσακος μάρκας Nobodinoz, 
μοντέλο Lin Francais και με άγνωστης 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με 
ελεύθερες άκρες τα οποία απαγορεύονται. 
  

 

12 Παιδικός υπνόσακος μάρκας Phil&Phae, 
μοντέλο Almond Milk, με γραμμοκώδικα 
8719956960048 και με άγνωστης χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης με 
ελεύθερες άκρες τα οποία απαγορεύονται. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

13 Βρεφικό κρεβάτι άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Ada και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος παγίδευσης / τραυματισμού 
λόγω του ότι το η απόσταση ανάμεσα στις 
κάθετες ράβδους στο πλάι είναι πολύ 
μεγάλη.  
Η αντοχή της βάσης είναι ανεπαρκής. 
Η σήμανση για το μέγιστο πάχος του 
στρώματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
απουσιάζει. 
 

 

14 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε 
μορφή παγωτού άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο SKU32997701 style329977 
y/a aw22 ORD00711098_01, με 
γραμμοκώδικα 2200132997768 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. 
 

 

15 Βρεφικό καρότσι μάρκας VIDAXL, 
μοντέλο 10355, με γραμμοκώδικα 
8720286506318 (αυτοκόλλητο), 
8720287722861 (στο κουτί) και με χώρα 
κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
ανατροπή του καροτσιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής. 
(σπάει η δομή του καθίσματος όπως και ο 
ένας τροχός). 
 

 

16 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε 
μορφή σκαντζόχοιρου μάρκας 
UNIKATOY, μοντέλο 902310, κωδικός 
κατασκευής 902310/2110, με 
γραμμοκώδικα 3831008254556 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. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

17 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε 
μορφή κάμπιας μάρκας GRAN TOYS, 
μοντέλο FK-39 - GSI, με γραμμοκώδικα 
8619372372695 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
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 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
http://www.consumer.gov.cy/
http://www.consumer.gov.cy/

