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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 22 Ιουνίου  2021 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
 

Δελτίο 24 (14/06/2021 – 20/06/2021) 
 
 
 
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 14/06/2021 (RAPEX – Report 24) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
57 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 57 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με έξι (6) από αυτά 
να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Είκοσι τέσσερα (24) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Σετ με πολύχρωμα μπαλόνια μάρκας 
SHUAIAN BALLOONS, με γραμμοκώδικα 
6920170828171 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα 
μπαλόνια. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
Char. J. Philippides & Son Ltd και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
  

2 Σετ με δακτυλομπογιές σε τέσσερεις 
χρωματισμούς μάρκας MONT MARTE 
KIDS, μοντέλο MMKC0003_V05, με 
κωδικό παραγωγής 80612, με 
γραμμοκώδικα 9328577008443 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στην 
κόκκινη και στη πράσινη δακτυλομπογιά. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία A.P. 
Theodorou Ltd και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 
 

 

3 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας Jumbo 
Baby, μοντέλο FS35710-8, με κωδικό 
παραγωγής GR0012006004, με 
γραμμοκώδικα 0457352000033 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών μπάλων που αποσπώνται από 
την κουδουνίστρα. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
Jumbo Trading Ltd και έχει αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Βρεφικό παιχνίδι πιάνο, που παράγει 
ήχους και εκπέμπει φως, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 899, με γραμμοκώδικα 
6902020072453 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
το πιάνο. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία PAS 
TOYS LTD και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

5 Βρεφικός υπνόσακος μάρκας DISNEY, 
μοντέλο DPTU01\102 85cm/110cm, με 
γραμμοκώδικα 3534440371767 και με 
χώρα κατασκευής την Γαλλία. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του μωρού από 
πιθανή μετακίνηση του προς τα μέσα του 
υπνόσακου, λόγω του μεγάλου ανοίγματος 
στην περιοχή του λαιμού του υπνόσακου. 
  

6 Παιχνίδι καροτσάκι για κούκλες μάρκας 
One Six Eight, μοντέλο CS8817-5, με 
γραμμοκώδικα 6988173333337 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 
λόγω ελαττωματικού μηχανισμού 
ασφαλίσεως με αποτέλεσμα την 
παγίδευση των δαχτύλων του παιδιού στα 
μετακινούμενα μέρη του παιχνιδιού. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία DQ 
SUNSHINE GIFT LTD και έχει αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Παιχνίδι καροτσάκι για κούκλες μάρκας 
HR, μοντέλο RD333C,B, με γραμμοκώδικα 
2015050700204 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 
λόγω ελαττωματικού μηχανισμού 
ασφαλίσεως με αποτέλεσμα την 
παγίδευση των δαχτύλων του παιδιού στα 
μετακινούμενα μέρη του παιχνιδιού. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία DQ 
SUNSHINE GIFT LTD και έχει αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
  

8 Ξαπλώστρα παραλίας μάρκας Kayoba, 
μοντέλα 000858 και 000859 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη 
λόγω παρουσίας ανοιγμάτων στα 
μετακινούμενα μέρη της ξαπλώστρας που 
επιτρέπουν τη παγίδευση των δακτύλων 
του χρήστη. 
 

 

9 Βρεφικό καροτσάκι μάρκας North 13.5, 
μοντέλα 649561, 649562, 708776, 708777, 
649568, 649569, 869812, 869813, 869814, 
869815, 869820, 869821 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του παιδιού λόγω αστάθειας του 
καροτσιού.  
  

 

10 Βρεφική πιπίλα μάρκας Ten@Night και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
επικίνδυνης χημικής ουσίας που προκαλεί 
στον χρήστη ενδοκρινολογικές διαταραχές. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

11 Παιδική φόρμα άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
GF-6039 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 ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

12 Παιδική φόρμα μάρκας Narmini Kids, 
μοντέλο Size 1/86, με γραμμοκώδικα 
0000000034227 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 ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

 

13 Βρεφική κούνια (relax) μάρκας Fisher 
Price – 2 – in – 1 Soothe ‘n Play Glider 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας αφού σε περίπτωση 
όπου το βρέφος δεν προσδεθεί στην 
κούνια περιστρέφεται, με αποτέλεσμα την 
απόφραξη της αναπνευστικής του οδούς. 
  

14 Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μάρκας Ding 
Baby, μοντέλο YB104A Twist 360°, με 
γραμμοκώδικα 8719425388441 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού, 
όπου μπορεί να προκληθεί μετά από 
τροχαία σύγκρουση, λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του προϊόντος και μη 
συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

15 Παιχνίδι σετ τόξο με βέλη μάρκας 
Benjamin Blümchen, μοντέλο 
Modellnummer Spielzeug: 422106, με 
γραμμοκώδικα 4198556503994 και με 
χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας από πιθανή 
κατάποση των βεντούζων που 
αποσπώνται από τα βέλη. 
  

16 Παιδικό σακάκι με κουκούλα μάρκας 
Bembi, μοντέλο BE_KT212-R01, με 
κωδικό κατασκευής 33212013335, με 
γραμμοκώδικα 4823109601635 και με 
χώρα κατασκευής την Ουκρανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

17 Παιδικό αδιάβροχο μάρκας Bembi, 
μοντέλο BE_KT180-Z01L, με κωδικό 
κατασκευής 33180023339, με 
γραμμοκώδικα 4823101640472 και με 
χώρα κατασκευής την Ουκρανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

 
 
 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαεπτά (17) προϊόντα, τα έξι (6) έχουν εντοπιστεί 
αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν 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. 
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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).  

 
 
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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