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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 17 Μαρτίου 2023 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
Δελτίο 11 (13/03/23 – 19/03/23) 

 
 
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 13/03/2023 (RAPEX – Report 11) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
59 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 59 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Είκοσι ένα (21) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Εννιά (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με δύο (2) από αυτά να έχει 

κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Τέσσερα (4)  στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με δύο (2) από 

αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Δύο (2) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 Ένα (1) στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων) 
 Ένα (1)  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 20, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ το προϊόν με 
αύξον αριθμό 21  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 Βρεφικό σκουφάκι άγνωστης μάρκας και 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού των ενδυμάτων των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από 
το επιτρεπόμενο. 
 

 

2 Βρεφική ζακέτα μάρκας NEXT STAR, 
μοντέλο 1A και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών διακοσμητικών 
αντικειμένων που αποσπώνται εύκολα  
από τη ζακέτα. 
 

 

3 Παιδικό ξύλινο παιχνίδι – μηχανή καφέ 
μάρκας MY WOODEN, μοντέλο Machine 
à café en bois - TY127530, κωδικός  
κατασκευής - όλες οι αποστολές, με 
γραμμοκώδικα 3616475762748 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών που 
αποκολλώνται εύκολα από το παιχνίδι. 
 

 

4 Παιχνίδι όπλο, μάρκας BOY N CO, 
μοντέλο PISTOLET avec 5 FLECHETTES 
en MOUSSE, κωδικός κατασκευής - όλες 
οι αποστολές, με γραμμοκώδικα  
3120370646084 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
αντικατάσταση στο βλήμα με ένα 
αυτοσχέδιο βλήμα όπως ένα μολύβι με 
αποτέλεσμα να είναι σε θέση να 
τραυματίσει το άτομο στην τροχιά αυτού 
του βλήματος. 
Αυτοσχέδια βλήματα (π.χ το μολύβι) 
μπορεί να εκτοξευθούν από το παιχνίδι με  
επικίνδυνο τρόπο. 

 
 

 

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

5 Μάρσιππο μάρκας SimbR, μοντέλο 
YD0301X 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. 
 

 

 

6 Παιδικό φούτερ μάρκας Please, μοντέλο 
LK11040G33 Rlf.49 02 001090, με 
γραμμοκώδικα 8058096488136 και με 
χώρα κατασκευής την Ιταλία 
 
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) 
 

 

7 Ξύλινος κύβος δραστηριοτήτων μάρκας 
MY WOODEN, μοντέλο Cube activités en 
bois - TY127612, κωδικός κατασκευής 
(όλοι οι κωδικοι), με γραμμοκώδικα 
3616475763110 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι το 
παιχνίδι αποτελείται από μεταλλικά 
σύρματα  που μπορεί να τραυματίσουν 
μικρά παιδιά που παίζουν με τον κύβο 
δραστηριοτήτων. 
 

 

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

8 Παντελόνι μάρκας Bella&bello kids, 
μοντέλο 5133, κωδικός κατασκευής 
IVA15609991003 και με χώρα 
κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών που 
δένουν στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο που 
είναι τα 20 εκ. 
(Στη μέση υπάρχει κορδόνι περίσφιξης με 
χαλαρά άκρα άνω των 30 cm μήκος).  
  

 

9 Παντελόνι μάρκας C & Y Binbi Moda, 
μοντέλο 12051 και με χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών που 
δένουν στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο που 
είναι τα 20 εκ. 
(Στη μέση υπάρχει κορδόνι περίσφιξης με 
χαλαρά άκρα άνω των 35 cm μήκος). 
 

 

10 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
2203K0281/L3802, με γραμμοκώδικα 
5104732109415 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. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

11 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
2203K0280/L3801, με γραμμοκώδικα 
5104732109361 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. 
 

 

12 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
2203K0279/L3800, με γραμμοκώδικα 
5104732109392 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 
2203K0278/L3799, με γραμμοκώδικα 
5104732109385 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. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

14 Παιχνίδι τζελ μάρκας midex, μοντέλο 
D41458, με γραμμοκώδικα 
5900733633887  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. 
 

 

15 Παιχνίδι τζελ μάρκας midex, μοντέλο 
D41480, με γραμμοκώδικα 
5900733634105 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 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας 
Please, μοντέλο Rlf.49 02 000871 
AB21230G33, με γραμμοκώδικα 
8058096470742 και με χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία διακοσμητικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

 

17 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
2205K0556/L2580, με γραμμοκώδικα 
5104732110022 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. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

18 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας 
Please, μοντέλο Rlf. 49 02 000847 
LM17060G33, με γραμμοκώδικα 
8058096475242 και με χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία διακοσμητικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

 

19 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
D41432, με γραμμοκώδικα 
5900733633634 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. 
 

 

20 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
D41435, με γραμμοκώδικα 
5900733633665 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. 

 

21 Ντουλάπι μπάνιου με πόρτα καθρέφτη, 
μάρκας B&Q, μοντέλο Artemis and 
Alcudina, με γραμμοκώδικες 
5052931138418 Artemis 5052931707317 
Alcudina και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από 
θραύσματα γυαλιού, που δημιουργούνται 
από πιθανή πτώση και σπάσιμο του 
καθρέφτη.   
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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
http://www.consumer.gov.cy/
http://www.consumer.gov.cy/

