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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 30 (26/07/2021 – 01/08/2021) 

 
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 26/07/2021 (RAPEX – Report 30) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
41 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 41 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Έντεκα (11) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Δεκατρία (13) στην Υπηρεσία Μεταλλείων. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών 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 9, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα 10 
και 11  έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλότερου 
κινδύνου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μπρελόκ με παιχνίδι μάρκας ARO Primi 
Passi, με κωδικό κατασκευής 
711811979165 και με χώρα κατασκευής 
την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
το μπρελόκ. 
   

2 Παιδικό σετ με φόρμες μάρκας “Säten” και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία μη σταθερών κορδονιών στην 
περιοχή της μέσης του ενδύματος το μήκος 
των οποίων υπερβαίνει τα 20 εκατοστά 
όταν το ένδυμα είναι σε χαλαρή διάταξη. 
  

3 Παιχνίδι τζελ με μαγνήτες άγνωστης 
μάρκας, με γραμμοκώδικα 7320581507020 
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. 
  

4 Παιχνίδι τύπου γιογιό άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο A102304, 458499, με 
γραμμοκώδικα 5901271458499 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το 
ελαστικό κορδόνι του παιχνιδιού μπορεί να 
τεντωθεί και να τυλιχτεί γύρο από το λαιμό 
του παιδιού. 
  

5 Παιχνίδι σετ με κουδουνίστρες άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο K225K, με γραμμοκώδικα 
6991207500476 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
τις κουδουνίστρες. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Παιχνίδι τζελ μάρκας Strana igrushek, 
μοντέλο SLI10, με γραμμοκώδικα 
4814723006791 και με χώρα κατασκευής 
τη Λευκορωσία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
  

7 Παιχνίδι ραβδί που λειτουργεί με μπαταρίες 
και παράγει φως, μάρκας PARTY GO, 
μοντέλο HC0029, με κωδικό κατασκευής 
1907, με γραμμοκώδικα 8 058617 66_293 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού αλλά και χημικός 
κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται 
εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή 
χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο 
κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των 
μπαταριών. 
 

 

8 Προϊόν για μπάνιο μάρκας I Heart 
Revolution, μοντέλα Cotton, Caramel, 
Blueberry Crush, Honey Teddy Bear, Lulu 
Teddy Bear, Mimi LE Teddy Bear, με 
αντίστοιχους γραμμοκώδικες 
5057566264358, 5057566264341, 
5057566123365, 5057566220699, 
5057566220712, 5057566220729 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή 
απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί 
μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από 
τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά 
και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, 
να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

        
   

      

9 Βρεφικές μπλούζες μάρκας ECRIN KIDS, 
μοντέλο 2 Y, και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από τις μπλούζες. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

10 Παιδική στολή αμφίεσης πυροσβέστη 
μάρκας Jie Pai, μοντέλο 1581, και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
  

11 Παιχνίδι γιογιό με μαλακή μπάλα με 
προεξοχές που εκπέμπει φως, άγνωστης 
μάρκας και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
τις μπάλες. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το 
ελαστικό κορδόνι του γιογιό μπορεί να 
τεντωθεί και να τυλιχτεί γύρο από το λαιμό 
του παιδιού. 
 

 

 
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 Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης 

Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, 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).  
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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 22200927 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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