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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 24 Μαρτίου 2023 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
Δελτίο 12 (20/03/23 – 26/03/23) 

 
 
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 20/03/2023 (RAPEX – Report 12) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
61 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 61 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκατέσσερα (14) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με ένα (1) από 
αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Εικοσιπέντε (25) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Δώδεκα (12) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με ένα (1) από αυτά να έχει 

κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με ένα (1) από 

αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 Ένα (1) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

 
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 12, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με 
αύξοντες αριθμούς 13 και 14  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 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 
άγνωστης μάρκας, με γραμμοκώδικα 
4170006432214 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων 
του ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και 
ενός μεταλλικού αντικειμένου που είναι 
δυνατόν να έλξη το ένα το άλλο. 
 

 

2 Παιδικό ηλεκτρικό σκούτερ μάρκα 
StayClassy, μοντέλο ClassyWalk Mini, 
κωδικός κατασκευής MINIQM051900001 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι 
δεν υπάρχει κάθισμα στο σκούτερ με 
αποτέλεσμα το παιδί να χάσει εύκολα την 
ισορροπία του και να κτυπήσει. 
(από 3 έως 6 ετών) 

 

3 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας FUN 
FASHION, μοντέλο 232, με 
γραμμοκώδικα 5204745232046 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία μακριών λειτουργικών 
κορδονιών στο ένδυμα τα οποία δένουν 
στο πίσω μέρος. 
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. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από 
την Κύπρο. Εντοπίστηκε στο 
κατάστημα SKLAVENITIS CYPRUS 
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

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

4 Παιδικό σακάκι με κουκούλα μάρκας 
HUBLOT MODE MARINE, μοντέλο 
POTCHENF (du 2 au 10 ans), κωδικό 
κατασκευής (όλοι οι κωδικοί), με 
γραμμοκώδικες 3663993407453 
3663993407446 3663993407460 
3663993407477 3663993407484 
3663993407491 3663993407545 
3663993407552 3663993407569 
3663993407576 3663993407583 
3663993407590 3663993340323 
3663993340330 3663993340347 
3663993340354 3663993340361 
3663993340378 3663993340422 
3663993340439 3663993340446 
3663993340453 3663993340460 
3663993340477 3663993407644 
3663993407651 3663993407668 
3663993407675 3663993407682 
3663993407699 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και 
τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων λειτουργικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού του ενδύματος των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 

 

5 Κοριτσίστικο παντελόνιi μάρκας Kiki & 

Koko, μοντέλα WGR 535, αρ. 

παραγγελίας 142983 / WGR 535, αρ. 

παραγγελία 136591, κωδικοί κατασκευής 

1132443 1133345, με γραμμοκώδικες 

11324435351003000399 

11333455351009000399 και με χώρα 

κατασκευής το Μπαγκλαντές. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών διακοσμητικών 
στοιχείων που αποσπώνται από το 
παντελονάκι. 
 

 

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

6 Βρεφικό καρότσι μάρκας ANEX, μοντέλο 
AX-02L, με γραμμοκώδικα 
5902280015321 και με χώρα κατασκευής 
την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι 
το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για 
νεογέννητα, επειδή το σύστημα 
συγκράτησης δεν είναι κατάλληλα 
εξοπλισμένο. 

 

7 Βρεφικό καρότσι μάρκας Lorelli  μοντέλο 
Heaven X1 10021742301, με 
γραμμοκώδικα 100119006 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι 
οι δύο αρμοί που υποστηρίζουν τη δομή 
της λαβής μπορεί να σπάσουν κατά τη 
χρήση του καροτσιού. Σπάσιμο της λαβής 
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου 
του καροτσιού με αποτέλεσμα το παιδί να 
πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. 

 

8 Βρεφικό καρότσι μάρκας Buba, μοντέλο 
Primavera WA60, και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι 
το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για 
νεογέννητα, επειδή το σύστημα 
συγκράτησης δεν είναι κατάλληλα 
εξοπλισμένο. 

 

9 Παιδικό κοντό παντελόνι μάρκας Petrol, 
μοντέλο B-2020-SWSW951, με 
γραμμοκώδικα 8720056956206 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος το μήκος των 
οποίων υπερβαίνει τα 20 εκατοστά όταν 
το ένδυμα είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

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

10 Παιδικό κοντό παντελόνι μάρκας Primark, 
μοντέλο 3070301 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος το μήκος των 
οποίων υπερβαίνει τα 20 εκατοστά όταν 
το ένδυμα είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

11 Παιδικό κοντό παντελόνι μάρκας Petrol, 
μοντέλο B-2020-SWSW953, με 
γραμμοκώδικα 8720056956763 και με 
χώρα κατασκευής την  Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος το μήκος των 
οποίων υπερβαίνει τα 20 εκατοστά όταν 
το ένδυμα είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

12 Παιδικό σκουφάκι μάρκας COLEN, 
μοντέλο H-11,  με γραμμοκώδικα 
6202238743115 και με χώρα κατασκευής 
την  Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού των ενδυμάτων των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από 
το επιτρεπόμενο. 
 

 

13 Παιχνίδι σε μορφή δεινόσαυρου 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 502347, με 
γραμμοκώδικα 5904335845761 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
επιφάνεια στην ουρά του δεινοσαύρου  
έχει γρέζια που μπορεί να προκαλέσουν 
αμυχές / εκδορές. 
 

 

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

14 Βρεφικό καρότσι άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 5903357311087 και με 
χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι 
το προϊόν δεν είναι κατάλληλο και 
υπάρχει πιθανή πτώση του παιδιού . 
Το καρότσι δεν παρέχει πλήρεις 
προστατευτική λειτουργία, σταθερότητα, 
δομική ακεραιότητα και ανθεκτικότητα 
των απαιτήσεων σήμανσης 
  

 

 
 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκατέσσερα (14) προϊόντα, το ένα (1) έχει 
εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει 
προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχει προχωρήσει με δέσμευση 
και απόσυρση τους. 
Τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να 
απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς 
για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων.  
 
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. 
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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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