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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 03 (17/01/2022 – 23/01/2022) 

 
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 17/01/2022 (RAPEX – Report 03) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
68 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 68 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Τριάντα (30) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Δώδεκα (12) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Τρία (3) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 
 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 28, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα 29 
και 30 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλότερου 
κινδύνου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Βρεφικό σετ ρούχων μάρκας Donino 
Baby, μοντέλο 13252, με γραμμοκώδικα 
8697690793217 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 
που αποσπώνται από  τα ενδύματα. 
  

2 Πλαστικό παιχνίδι δραστηριοτήτων σε 
μορφή οκταποδιού, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 6884 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η πλαστική συσκευασία του παιχνιδιού 
έχει πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο 
ορίου. 
 

 

3 Βρεφικές κουδουνίστρες άγνωστης 
μάρκας, με γραμμοκώδικα 6971352790199 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπουν 
οι κουδουνίστρες. 
  

4 Παιχνίδι σετ με 6 φιγούρες ηρώων 
κινουμένων σχεδίων άγνωστης μάρκας και 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η πλαστική συσκευασία του σετ με τις 
φιγούρες, έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
  

5 Παιχνίδι κούκλα άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα OMWY 1650-08 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η πλαστική συσκευασία του παιχνιδιού, 
έχει πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο 
ορίου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Παιχνίδι σετ με 4 κούκλες άγνωστης 
μάρκας και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η πλαστική συσκευασία του σετ με τις 
κούκλες, έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
  

7 Παιχνίδι κούκλα σε μορφή βρικόλακα 
άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η πλαστική συσκευασία του παιχνιδιού, 
έχει πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο 
ορίου. 
  

8 Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων, με 
κορδόνι,   σε μορφή καρπουζιού άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο Wooden Lacing 
Watemelon Toy, με γραμμοκώδικα 
6970540100062 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι το μήκος 
του οποίου είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο που είναι τα 30εκ.  
 

 

9 Παιχνίδι σετ τόξο με βέλη άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 0776 και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η πλαστική συσκευασία του σετ, έχει 
πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

10 Παιχνίδια μπάνιου μάρκας Ing Baby και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η πλαστική συσκευασία των παιχνιδιών, 
έχει πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο 
ορίου. 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους 
των παιχνιδιών, αφού μπορεί να 
σφηνωθούν στο λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

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 

11 Βρεφικό παιχνίδι δραστηριοτήτων σε 
μορφή βάτραχου άγνωστης μάρκας και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους του 
παιχνιδιού, αφού μπορεί να σφηνωθεί στο 
λάρυγγα του παιδιού. 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει 
το παιχνίδι. 
  

12 Στολίδια για χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 
μορφή μπισκότων μάρκας KURT S. 
ADLER, με κωδικό κατασκευής 537516, με 
γραμμοκώδικα 0086131534713 και με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής. 
 
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. 
 

 

13 Στολίδια για χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 
μορφή ντόνατς μάρκας KURT S. ADLER, 
με κωδικό κατασκευής 531706, με 
γραμμοκώδικα 0086131395413 και με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής. 
 
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. 
 

 

14 Σετ με 6 παιχνίδια μπάνιου σε μορφή 
πάπιας, διαφορετικών χρωματισμών,  
άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους 
των παιχνιδιών, αφού μπορεί να 
σφηνωθούν στο λάρυγγα του παιδιού. 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπουν 
τα παιχνίδια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

15 Θερμόμετρο μπάνιου σε μορφή αρκουδιού, 
άγνωστης μάρκας και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του σχήματος και 
των προεξοχών του θερμόμετρου, όπου 
μπορεί να σφηνωθεί στο λάρυγγα του 
παιδιού. 
 

 

16 Θερμόμετρο μπάνιου σε μορφή ψαριού, 
μάρκας STIL, μοντέλο 1211.5 et 
12010/12/124 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του σχήματος και 
των προεξοχών του θερμόμετρου, όπου 
μπορεί να σφηνωθεί στο λάρυγγα του 
παιδιού. 
  

17 Θερμόμετρο μπάνιου σε μορφή βατράχου, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 1996, με 
γραμμοκώδικα STK0155021948 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του σχήματος και 
των προεξοχών του θερμόμετρου, όπου 
μπορεί να σφηνωθεί στο λάρυγγα του 
παιδιού. 
  

18 Παιχνίδι αυτοκινητάκι μάρκας KIK, 
μοντέλο 1079512, με γραμμοκώδικα 
10795129121002000199 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση  
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται 
από  το αυτοκινητάκι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

19 Στολίδια για χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 
μορφή γλυκών (candy tree) μάρκας KURT 
S. ADLER, με κωδικό κατασκευής 537422, 
με γραμμοκώδικα 86131396007 και με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής. 
 
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. 
 

 

20 Κοριτσίστικο φόρεμα άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 8114, με γραμμοκώδικα 
1604180811464 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 
που αποσπώνται από  το φόρεμα. 
  

21 Πλαστικό παπάκι άγνωστης μάρκας και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η πλαστική συσκευασία του παιχνιδιού, 
έχει πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο 
ορίου. 
  

22 Σετ με 10 παιχνίδια μπάνιου άγνωστης 
μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους 
των παιχνιδιών, αφού μπορεί να 
σφηνωθούν στο λάρυγγα του παιδιού. 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπουν  
τα παιχνίδια. 
  

23 Παιχνίδι κούκλα άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 888 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από  
την κούκλα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

24 Αυτοκινητάκια μικρού μεγέθους σε 
διάφορους χρωματισμούς, άγνωστης 
μάρκας και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών αυτοκινήτων. 
  

25 Στολίδια για χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 
μορφή μπισκότων (ginger bread) μάρκας 
KURT S. ADLER, με κωδικό κατασκευής 
537479, με γραμμοκώδικα 86131403941 
και με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής. 
 
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. 
  

26 Ξύλινο κρεβάτι μάρκας Lost-Oscar και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της βάσης του κρεβατιού και 
μη συμμόρφωσης του με το σχετικό 
πρότυπο ασφάλειας. 
  

27 Ξύλινο κρεβάτι μάρκας Comfort Set και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της βάσης του κρεβατιού και 
μη συμμόρφωσης του με το σχετικό 
πρότυπο ασφάλειας. 
  

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 

28 Κοριτσίστικο ολόσωμο μάρκας Bxstidho 
μοντέλο 210606140957445001 / 
NJ210310172BU130 / D02D86-051-03 / L / 
N:4 / M:06  και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού. Σημειώνεται ότι τα 
λειτουργικά κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, 
που συγκρατούν το ένδυμα και περνούν 
από το σβέρκο των παιδιών 
απαγορεύονται. 
 

 

29 Θερμόμετρο μπάνιου σε μορφή ψαριού, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 9FF100927-BL 
2C04-10 210410000008 5041 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος λόγω του ότι 
δεν γίνεται σωστή αποστράγγιση, με 
αποτέλεσμα να μένει νερό στο θερμόμετρο 
και υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης 
βακτηρίων και μόλυνσης εάν το παιδί βάλει 
το προϊόν στο στόμα του. 
 

 

30 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
κροκόδειλου άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
XW-173, με γραμμοκώδικα 385888740959 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 
αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 
του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 
παιχνίδι. 
  

 
 
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 
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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 22200927 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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