
  

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος |  e-mail: ccps@meci.gov.cy  |  website: www.consumer.gov.cy 

 /ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429  

  

ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 14 Ιουνίου  2021 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
Δελτίο 23 (07/06/2021 – 13/06/2021) 

 
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 07/06/2021 (RAPEX – Report 23) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
60 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 60 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκαοκτώ (18) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με δύο (2) από αυτά 
να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Εικοσιένα (21) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Οκτώ (8) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

 
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 16, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με 
αύξοντες αριθμούς 17 και 18  έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
προϊόντα  χαμηλότερου κινδύνου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Δείκτης λέιζερ μάρκας Winnes, μοντέλο 
SD 303 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης 
λέιζερ. 
   

2 Παιδικό σακάκι με κουκούλα μάρκας 
Bembi, μοντέλο KT222-Y00, με κωδικό 
παραγωγής 33222023340, με 
γραμμοκώδικα 4823109602618 και με 
χώρα κατασκευής την Ουκρανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

3 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή γλυκίσματος 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 2440CKS, με 
κωδικό παραγωγής 20191025, με 
γραμμοκώδικα 0498982000031 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στο 
παιχνίδι. 
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. 
 

 

4 Σετ με μαύρα μπαλόνια μάρκας METALLIC 
BALLOONS, μοντέλο SL-10-1, με κωδικό 
παραγωγής WRC2019Z0037, με 
γραμμοκώδικα 0497593000034 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 
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 

5 Βρεφική κούνια – φωλιά μάρκας Tinéo, 
μοντέλο 703771, τύπου 33x73cm - 
réversible, με γραμμοκώδικα 
3275057037713 και με χώρα κατασκευής 
την Γαλλία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στο κάτω μέρος του 
προϊόντος. 
Κίνδυνος ασφυξίας από την παρουσία 
ανοιγμάτων στο προϊόν που επιτρέπουν 
την παγίδευση του κεφαλιού του μωρού. 
 

 

6 Φουσκωτό παιχνίδι αναρρίχησης ύψους 6 
μέτρων, μάρκας Zizo Inflatables και με 
χώρα κατασκευής το Βέλγιο. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 
αφού η βάση του φουσκωτού είναι 
μικρότερη του επιτρεπόμενου ορίου και σε 
πιθανό πέσιμο, η προσγείωση του παιδιού 
θα γίνει σε χώρο έξω από το φουσκωτό.  
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας του  
υλικού που είναι κατασκευασμένο το 
φουσκωτό. 
 

 

7 Φουσκωτό παιχνίδι αναρρίχησης ύψους 2 
μέτρων, μάρκας Zizo Inflatables και με 
χώρα κατασκευής το Βέλγιο. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 
λόγω απουσίας πλαϊνών προστατευτικών 
στο φουσκωτό.  
  

8 Σετ με 36 πολύχρωμα μπαλόνια μάρκας 
Clas Ohlson, μοντέλο 31-5988, που 
κατασκευάστηκαν το 2020, με 
γραμμοκώδικα 7393173324299 και με 
χώρα κατασκευής την Ισπανία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα 
μπαλόνια με σκούρο μπλε χρώμα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Παιχνίδι σετ με πολύχρωμα πλαστικά 
τουβλάκια μάρκας Güclü, μοντέλο 2535, 
με γραμμοκώδικα 8695593792535 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
τα παιχνίδια.  
  

10 Παιχνίδι πλαστικό ελικόπτερο μάρκας 
Güclü, μοντέλο 2849, με γραμμοκώδικα 
8695593792849 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών τροχών που αποσπώνται από 
το ελικόπτερο.  
 

 

11 Κοριτσίστικο σακάκι μάρκας YZ 
IMPREUNA, μοντέλο YZ-D-2-4 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών, που 
εκτείνονται πέραν του κατώτερου σημείου 
του ενδύματος, τα οποία απαγορεύονται. 
  

12 Παιχνίδι σετ τύμπανο με ντραμς άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 906, με κωδικό 
παραγωγής PO-C19/01PAN, με 
γραμμοκώδικα 8888888009061 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών ελατηρίων που αποσπώνται 
από το πλαϊνό μέρος του τύμπανου.  
  

13 Παιχνίδι γιογιό με μαλακή μπάλα με 
προεξοχές που εκπέμπει φως άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο LSB1362, με 
γραμμοκώδικα 5902729420051 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το 
ελαστικό κορδόνι του γιογιό μπορεί να 
τεντωθεί και να τυλιχτεί γύρο από το λαιμό 
του παιδιού. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

14 Βρεφική κούνια – φωλιά μάρκας OOTDTY 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στο προϊόν, των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
του φερμουάρ που αποσπάται από το 
προϊόν. 
 

 

15 Φορητός φορτιστής (powerbank), μάρκας 
XTORM, μοντέλο AL490 41.600 mAh, BX-
240200 (charger), με γραμμοκώδικα 
8718182273281  και με χώρα κατασκευής 
την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 
επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 
μέρη. 
  

16 Δείκτης λέιζερ άγνωστης μάρκας και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης 
λέιζερ. 
  

17 Κούνιες εξωτερικού χώρου μάρκας 
MAXITOYS, μοντέλο 0131251 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 

Κίνδυνος ασφυξίας από την παρουσία 
ανοίγματος μεταξύ του καθίσματος και της 
πλάτης του καθίσματος, με πιθανή 
παγίδευση του κεφαλιού του παιδιού. 
 

 

18 Πλαστική καρέκλα εξωτερικού χώρου 
μάρκας Progarden - Altea Bianca, με 
γραμμοκώδικα 8009271862678 και με 
χώρα κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη 
λόγω αιχμηρών ακμών που υπάρχουν 
στην καρέκλα. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαοκτώ (18) προϊόντα, τα δύο (2) 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.  

 

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 
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