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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 04 Μαΐου  2020 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 18 (27/04/2020 – 03/05/2020) 
 
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 
27/04/2020 (RAPEX – Report 18) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 53 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 53 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Τριανταένα (31) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με τρία (3) από αυτά να 
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Δύο (2) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Δύο (2) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 Δύο (2) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες  

 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξον αριθμό το 29, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου.  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι τζελ μάρκας Toi Toys, με κωδικό 
παραγωγής 1800275, με γραμμοκώδικα 
8714627351507 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
  

2 Μπογιά τοίχου μάρκας Biltema, μοντέλο 36-
5845, Matt και με χώρα κατασκευής την 
Σουηδία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης αιθυλεξάνης στην μπογιά. 
  

3 Μπογιά τοίχου μάρκας Biltema, μοντέλο 36-
713, Glossy / Blank, με κωδικό παραγωγής 
201810525-B-18-42 και με χώρα κατασκευής 
την Σουηδία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης αιθυλεξάνης στην μπογιά. 
 

 

4 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 7300009650132 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
  

5 Κεριά που προσομοιάζουν με κοκτέιλ μάρκας 
Bomb Cosmetics, μοντέλο 330, με 
γραμμοκώδικα 5037028261507 και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
προϊόντα αφού μπορεί να εκληφθούν σαν 
τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως 
από παιδιά. 

 

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

6 Κεριά που προσομοιάζουν με κοκτέιλ μάρκας 
Bomb Cosmetics, μοντέλο 331, με 
γραμμοκώδικα 5037028261545 και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
προϊόντα αφού μπορεί να εκληφθούν σαν 
τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως 
από παιδιά. 

 

7 Κεριά που προσομοιάζουν με κοκτέιλ μάρκας 
Bomb Cosmetics, μοντέλο 327, με 
γραμμοκώδικα 5037028257579 και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
προϊόντα αφού μπορεί να εκληφθούν σαν 
τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως 
από παιδιά. 

 

8 Κεριά που προσομοιάζουν με κοκτέιλ μάρκας 
Bomb Cosmetics, μοντέλο 618, με 
γραμμοκώδικα 5037028260528 και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
προϊόντα αφού μπορεί να εκληφθούν σαν 
τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως 
από παιδιά. 

 

9 Κεριά που προσομοιάζουν με τρόφιμα 
μάρκας Bomb Cosmetics, μοντέλο 928, με 
γραμμοκώδικα 5037028253052 και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
προϊόντα αφού μπορεί να εκληφθούν σαν 
τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως 
από παιδιά. 

 

http://www.consumer.gov.cy/
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http://twitter.com/ConsumerGovCy


 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

  10 Κεριά που προσομοιάζουν με τρόφιμα 
μάρκας Bomb Cosmetics, με γραμμοκώδικα 
5037028257609 και με χώρα κατασκευής το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
προϊόντα αφού μπορεί να εκληφθούν σαν 
τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως 
από παιδιά. 

 

11 Σαπούνια μπάνιου που περιέχουν φιγούρα 
βάτραχου μάρκας Bomb Cosmetics και με 
χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας από πιθανή 
κατάποση της μικρής φιγούρας. 
  

12 Σαπούνια μπάνιου που περιέχουν φιγούρα 
γάτας μάρκας Bomb Cosmetics και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας από πιθανή 
κατάποση της μικρής φιγούρας. 
  

13 Σαπούνια μπάνιου που περιέχουν φιγούρα 
σκύλου μάρκας Bomb Cosmetics και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας από πιθανή 
κατάποση της μικρής φιγούρας. 
  

14 Σαπούνια μπάνιου που περιέχουν φιγούρα 
πάπιας μάρκας Bomb Cosmetics και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας από πιθανή 
κατάποση της μικρής φιγούρας. 
  

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

15 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
μικρού καρχαρία άγνωστης μάρκας και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται χωρίς την 
χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη 
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του 
θαλάμου των μπαταριών. 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 
 

 

16 Κεριά που προσομοιάζουν με κοκτέιλ μάρκας 
Bomb Cosmetics, μοντέλο 806, με 
γραμμοκώδικα 5037028261569 και με χώρα 
κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
προϊόντα αφού μπορεί να εκληφθούν σαν 
τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως 
από παιδιά. 
  

17 Παιχνίδι τζελ μάρκας Toi Toys, μοντέλο 
35682Z, με κωδικό παραγωγής 815339, με 
γραμμοκώδικα 8714627356823 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

18 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, με κωδικό 
παραγωγής GP080/2, με γραμμοκώδικα 
503783230819 και με χώρα κατασκευής το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy


 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

19 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας Solid Ink, 
μοντέλο Salmon, με αριθμό παρτίδας 
04.27.18, με ημερομηνία λήξης 04.2022 και με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης νικελίου και χαλκού στο μελάνι. 
  

20 Κούκλα με αξεσουάρ μάρκας Ledy Toys, 
μοντέλο LD9905E, με κωδικό 008.9905E, με 
γραμμοκώδικα 5204258084873 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού κομματιού που αποσπάται από το 
μπιμπερό που υπάρχει στο σετ. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Sklavenitis 
Κύπρου και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

21 Περιπατητής μωρών μάρκας bright start (KIDS 
II), μοντέλο 10139, με κωδικό παραγωγής DC 
LT 02678-57316 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του μωρού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του περιπατητή  και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
  

22 Παιχνίδια φιγούρες, σε μορφές διαφόρων 
θαλάσσιων οργανισμών, που διογκώνονται 
όταν έρθουν σε επαφή με υγρά, άγνωστης 
μάρκας με κωδικό παραγωγής 2158-2, με 
γραμμοκώδικα 6948558765542 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
φιγούρων που διογκώνονται περισσότερο από 
το μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν έρθουν 
σε επαφή με υγρά.  
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

23 Παιχνίδια φιγούρες δεινοσαύρων, που 
εμπεριέχονται σε αυγά και διογκώνονται όταν 
έρθουν σε επαφή με υγρά, άγνωστης μάρκας, 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποκόπτονται εύκολα 
από τις φιγούρες και διογκώνονται 
περισσότερο από το μέγιστο όριο που 
προβλέπεται όταν έρθουν σε επαφή με υγρά. 
  

24 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 2315C / 40cm, με 
γραμμοκώδικα 5290436719194 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών ματιών, που αποσπώνται από το 
αρκουδάκι. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία K.T.S. Ltd 
και έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

25 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας Troll, 
μοντέλο SAF-SC0299, με ημερομηνίες 
κατασκευής 11.07.2019 ή 15.07.2019, με 
γραμμοκώδικα 4751013120037 και με χώρα 
κατασκευής τη Λετονία.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της πόρτας και μη συμμόρφωσης 
της με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
 

 

26 Παιδικές παντόφλες άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο JY-008, με γραμμοκώδικα 
6953246980084 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από τις 
παντόφλες. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

27 Παιχνίδι κιθάρα που παράγει ήχους και 
εκπέμπει φώς μάρκας XUSHENG, μοντέλο 318-
10, E000700, με γραμμοκώδικα 
2200000100276 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από την 
κιθάρα. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία COSTAS 
KOUTSOULIS LIMITED και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια των παιδιών. 
  

28 Παιχνίδι ξυλόφωνο μάρκας Toys Toys, μοντέλο 
5989, με γραμμοκώδικα 6438159059893 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
ξυλόφωνο. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μολύβδου στο ξυλόφωνο. 
  

29 Παιχνίδι καροτσάκι για κούκλες μάρκας Doll 
Carrier, μοντέλο 0881M, με γραμμοκώδικα 
8592386005608 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω απουσίας 
κατάλληλου μηχανισμού ασφαλίσεως στο 
καροτσάκι και παρουσίας ανοιγμάτων και 
αιχμηρών ακμών στα μετακινούμενα μέρη που 
επιτρέπουν τραυματισμό στα δάκτυλα των 
παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

30 Προϊόντα που προσομοιάζουν με πράσινα 
μήλα και αχλάδια, άγνωστης μάρκας, μοντέλα 
LPN0131G, LPN0486N, με γραμμοκώδικες  
0432143000034, 0432146000031 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 
προϊόντα αφού μπορεί να εκληφθούν σαν 
τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως 
από παιδιά. 
  

31 Μαλακό παιχνίδι με προεξοχές άγνωστης 
μάρκας και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από τις 
προεξοχές. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω του ελαστικού 
κορδονιού του παιχνιδιού.  
  

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω τριανταένα (31) προϊόντα, τα τρία (3) 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. 
 
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.  

 

 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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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 22200930 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 

 

http://www.consumer.gov.cy/
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