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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 10 Μαρτίου 2023 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
Δελτίο 10 (06/03/23 – 12/03/23) 

 
 
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 06/03/2023 (RAPEX – Report 10) 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:  
 

 Είκοσι πέντε (25) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Τέσσερα (4)  στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Δύο (2) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 

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 25, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού 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 Ιπτάμενα φαναράκια μάρκας 
Himmelslaterne 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. 

 

2 Κοριτσίστικο παλτό μάρκας MODA, 
μοντέλο Art. 007 και με χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία διακοσμητικής ζώνης στην 
περιοχή της μέσης του ενδύματος που 
δεν είναι στερεωμένη με ραφή και του 
υπερβολικού μήκους της ζώνης. 

 

3 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας POLESIE, 
μοντέλο Art. 71576, με γραμμοκώδικα 
4810344071576 και με χώρα κατασκευής 
την Λευκορωσία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του 
προεξέχοντος κομματιού της 
κουδουνίστρας που μπορεί να σφηνωθεί 
στο λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

4 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας POLESIE, 
μοντέλο Art. 71583, με γραμμοκώδικα 
4810344071583 και με χώρα κατασκευής 
την Λευκορωσία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του 
προεξέχοντος κομματιού της 
κουδουνίστρας που μπορεί να σφηνωθεί 
στο λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

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

5 Βρεφικό καρότσι μάρκας Honey Baby, 
μοντέλο B818 (Trendy baby), με 
γραμμοκώδικα 0506982000033 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
ανατροπή του καροτσιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής. 
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για 
νεογέννητα, επειδή το σύστημα 
συγκράτησης δεν είναι κατάλληλα 
εξοπλισμένα . 
 

 

6 Μουσικό παιχνίδι ξυλόφωνο Small & 
Bright μάρκας, μοντέλο 596315, με 
γραμμοκώδικα 5059334963159 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω των μικρών 
εξαρτημάτων (οι κόκκινες μπάλες, τα 
λευκά κουμπώματα ράβδων) που 
μπορούν εύκολα να αποκολληθούν από 
το ξυλόφωνο. 

 

7 Παιχνίδι γιογιό με μαλακή μπάλα 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). 
 

 

8 Παιχνίδι σετ με 12 δακτυλομπογιές σε 
διάφορα χρώματα, μάρκας HEMA, 
μοντέλο 15.92.0011, κωδικό 
κατασκευαστή 210, με γραμμοκώδικα 
8716618277926 και με χώρα κατασκευής 
την Γερμανία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης  
(κατηγορία 2 μεταλλαξιογόνο, κατηγορία 
1Β καρκινογόνο) στις δακτυλομπογιές. 
Συγκεκριμένα η φορμαλδεΰδη υπάρχει 
στις κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, μαύρες 
και άσπρες βαφές.  
 

 

 

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

9 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε 
μορφή μέδουσας (Jelly Fish ) μάρκας 
Ravensden , μοντέλο FR059, με 
γραμμοκώδικα 5024288120835 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
  
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στο 
παιχνίδι όπου έχει πολλά μακριά 
κορδόνια που μπορούν να παγιδευτούν 
κατά τη διάρκεια διάφορων 
δραστηριοτήτων ενός παιδιού. 
(τα λευκά πλοκάμια έχουν ελεύθερο 
μήκος 305 ± 1 mm και στο μπλε παιχνίδι 
τα πλοκάμια έχουν ελεύθερο μήκος 605 ± 
1 mm) 

 

10 Παιχνίδι τόξο μάρκας MARCA B&SC, 
μοντέλο BA92, κωδικός κατασκευής 108 , 
με γραμμοκώδικα 8436037241697 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι το 
προϊόν μπορεί να εκτοξεύει βλήματα με 
υπερβολική κινητική ενέργεια με 
αποτέλεσμα  να προκαλέσει 
τραυματισμούς ειδικά στα μάτια, όπως και 
το ότι μπορεί να εκτοξεύσει αυτοσχέδια 
βλήματα (π.χ μολύβι). 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι το 
πλαστικό της συσκευασίας είναι πολύ 
λεπτό. Αν ένα παιδί παίζει με τη 
συσκευασία, το πλαστικό μπορεί να 
καλύψει το στόμα και τη μύτη. 
(η πλαστική σακούλα είχε μέσο πάχος 
μικρότερο από 0,038 χλστ) 
 

 

11 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας TQF 
Collection, μοντέλο GM 11 23 715 , 
κωδικός κατασκευής 956369, με 
γραμμοκώδικα 2000007048539 και με 
χώρα κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού / πνιγμού από 
την παρουσία μακριών λειτουργικών 
κορδονιών δεμένα ως ιμάντες ώμου στην 
παραπάνω περιοχή του στήθους. 
Τα ενδύματα που προορίζονται για μικρά 
παιδιά δεν πρέπει να σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται ή παρέχονται με 
κορδόνια περίσφιξης ή λειτουργικά 
κορδόνια στις περιοχές κεφάλι, λαιμού ή 
άνω περιοχή του θώρακα. 

 

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

12 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
D37390, με γραμμοκώδικα 
5900733599442 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
Κατάποση ή επαφή με υπερβολική 
ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την 
υγεία των παιδιών βλάπτοντας το 
αναπαραγωγικό τους σύστημα. 
 
 

 

13 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
D37493, με γραμμοκώδικα 
5900733600445 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
Κατάποση ή επαφή με υπερβολική 
ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την 
υγεία των παιδιών βλάπτοντας το 
αναπαραγωγικό τους σύστημα. 
 
 

 

14 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
D41434, με γραμμοκώδικα 
5900733633658 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
Κατάποση ή επαφή με υπερβολική 
ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την 
υγεία των παιδιών βλάπτοντας το 
αναπαραγωγικό τους σύστημα. 
 
 

 

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

15 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
17918, με γραμμοκώδικα 5038728095850 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
Κατάποση ή επαφή με υπερβολική 
ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την 
υγεία των παιδιών βλάπτοντας το 
αναπαραγωγικό τους σύστημα. 
 

 

16 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας BeiLeQui, 
μοντέλο No.9123, με γραμμοκώδικα 
6931012703181 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι το 
διαφανές πλαστικό άκρο της 
κουδουνίστρας μπορεί να σπάσει εύκολα, 
απελευθερώνοντας μικρά κομμάτια. 
  

17 Βρεφικό παιχνίδι σε μορφή τηλεφώνου, 
μάρκας QiBao, μοντέλο No.162-13 (on 
the label: NO: 1401546), με 
γραμμοκώδικα  8000014015467 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα 
ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που 
εκπέμπει το παιχνίδι. 
(μετρούμενη τιμή: έως 76,3 dB) 
 

 

18 Παιχνίδι όπλο, μάρκας Smiffys, με 
γραμμοκώδικα  5020570002513 και με 
χώρα κατασκευής την Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα 
ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που 
εκπέμπει το παιχνίδι. 
(μετρήθηκε τιμές: έως 136,3 dB) 

 

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

19 Βρεφικό καρότσι μάρκας Kikka boo, 
μοντέλο Libro, A8, Art.No.31001030104, 
με γραμμοκώδικα ανάλογα χρώματος και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
ανατροπή του καροτσιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής. 
( Το κάτω άκρο του καροτσιού μπορεί να 
σπάσει κατά τη χρήση )  

20 Βρεφικό καρότσι μάρκας Fintera, μοντέλο 
City και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
ανατροπή του καροτσιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής. 
(Ένας από τους μπροστινούς τροχούς 
μπορεί να αποκολληθεί.) 

 

21 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
D29338, με γραμμοκώδικα 
5900733507843 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
Κατάποση ή επαφή με υπερβολική 
ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την 
υγεία των παιδιών βλάπτοντας το 
αναπαραγωγικό τους σύστημα. 
 

 

22 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
D41433, με γραμμοκώδικα 
5900733633641 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
Κατάποση ή επαφή με υπερβολική 
ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την 
υγεία των παιδιών βλάπτοντας το 
αναπαραγωγικό τους σύστημα. 
 

 

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 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

23 Βρεφικό κρεβατάκι άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Micha, κωδικός κατασκευαστή 
1764538 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω του ότι το η 
απόσταση ανάμεσα στις κάθετες ράβδους 
στο πλάι είναι πολύ μεγάλη.  
 

 

24 Βρεφικό κρεβατάκι άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο Tola και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος παγίδευσης / ασφυξίας λόγω 
του ότι το η απόσταση ανάμεσα στις 
κάθετες ράβδους στο πλάι είναι πολύ 
μεγάλη.  
Η σήμανση για το μέγιστο πάχος του 
στρώματος που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί απουσιάζει. 
 

 

25 Βρεφικό καρότσι μάρκας Kikka boo, 
μοντέλο Fitto, D600, και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λογω του ότι 
το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για 
νεογέννητα, επειδή το σύστημα 
συγκράτησης δεν είναι κατάλληλα 
εξοπλισμένο. 
 

 

 
 
 
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 
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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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