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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 09 (27/02/23 – 05/03/23) 

 
 
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 27/02/2023 (RAPEX – Report 09) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
67 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 67 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δώδεκα (12) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Σαράντα (40) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 Ένα (1) στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων) 
 
 

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 11, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ το προϊόν με  
αριθμό  12 έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν  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 Παιδικό σκουφάκι μάρκας AJS, μοντέλο 
42-005, με γραμμοκώδικα 
5902414643451 και με χώρα κατασκευής 
την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή του λαιμού. 
(μακριά κορδόνια με ελεύθερα άκρα 200 
mm)  

2 Κράνος ασφαλείας για μηχανή / 
μοτοσυκλέτα μάρκας THH, μοντέλο TX-12 
(E1 05300282/P ) και με χώρα 
κατασκευής την Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι το 
κράνος ασφαλείας δεν πληροί τις 
απαιτήσεις. Όταν δοκιμάστηκαν, τα κράνη 
ασφαλείας απέτυχαν στη δοκιμή 
πρόσκρουσης, επειδή η πυκνότητα EPS 
του αφρού δεν ήταν επαρκής. 
 

 

3 Έπιπλα ( σετ καναπέ / πολυθρόνα )  
μάρκας Tammy, μοντέλα Tammy 
Sofas/Footstools in Charcoal, Mink and 
Teal και με χώρα κατασκευής την 
Ρουμανία. 
 
Κίνδυνος φωτιάς και εγκαυμάτων λόγω 
του ότι το προϊόν δεν πληρούσε τα 
απαιτούμενα πρότυπα πυρασφάλειας και 
εάν  ήταν εκτεθειμένο σε γυμνή φλόγα, το 
ύφασμα του καλύμματος θα μπορούσε να 
πάρει φωτιά πολύ εύκολα. 

 

4 Βρεφικό χαλάκι δραστηριοτήτων  μάρκας 
Eco Toys, μοντέλο YL603A, με 
γραμμοκώδικα 8720663932785 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση των 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 

5 Παιδικό φούτερ μάρκας Retro Jeans, 
μοντέλο 18U001, με γραμμοκώδικα 
B000000035336 και με χώρα κατασκευής 
το Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία ελευθέρων λειτουργικών 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
(στην κουκούλα υπάρχουν κορδόνια με 
ελεύθερα άκρα 18 cm) 

 

6 Χαλάκι δραστηριοτήτων  - παζλ άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο KX/7977/JY032859, με 
γραμμοκώδικα 5903039715639 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση των μικρών κομματιών που 
αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

7 Μουσικό παιχνίδι ξυλόφωνο σε μορφή 
κιθάρας άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
715099 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω των μικρών 
εξαρτημάτων (οι κόκκινες μπάλες, τα 
λευκά κουμπώματα ράβδων και ο αφρός 
κάτω από τις ράβδους) που μπορούν 
εύκολα να αποκολληθούν από το 
ξυλόφωνο. 

 

8 Μάρσιππο μάρκας sunveno, μοντέλο 
HC22094-2NZ-U , με γραμμοκώδικα 
850012568056 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 Ιπτάμενα φαναράκια μάρκας I LOVE 
MILAN  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. 

 

10 Διακοσμητικά κεριά μάρκας EDCO, 
μοντέλα 42810 / 26374 / 42811 / 26379 , 
κώδικες κατασκευαστή 208151 / 
2081751, με γραμμοκώδικες 
8711252263793 / 8711252263748 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευή. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι το 
διακοσμητικό γκλίτερ του κεριού μπορεί 
εύκολα να πάρει φωτιά με αποτέλεσμα το 
κερί να παράγει μια φλόγα που είναι πολύ 
υψηλή, δημιουργώντας επομένως κίνδυνο 
πυρκαγιάς. 
 

 

11 Γυάλινη κύπελλο/κούπα καφέ μάρκας 
Costa Coffee και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι η μικρή 
γυάλινη καρδιά πάνω στο γυάλινο 
κύπελλο/κούπα θα μπορούσε να 
αποκολληθεί και με πιθανή κατάποση 
από  μικρά παιδιά. 

 

12 Συρόμενο παιχνίδι δραστηριοτήτων σε 
μορφή λιοντάρι, μάρκας SMIKI, μοντέλο 
82058/6689575, με γραμμοκώδικα 
5903272645076  και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι το 
ελικοειδές μεταλλικό ελατήριο επέκτασης 
(στο λαιμό) είναι εύκολα προσβάσιμο.  
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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 
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http://twitter.com/ConsumerGovCy
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