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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 50 (07/12/2020 – 13/12/2020) 
 
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 
07/12/2020 (RAPEX – Report 50) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 36 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 36 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Εικοσιεπτά (27) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με δύο (2) από αυτά να 
έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Πέντε (5) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με ένα (1) από αυτά να έχει 
κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Τρία (3) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο 

σύστημα από την Κύπρο. 
 

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 23, έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με αύξοντες 
αριθμούς 24 μέχρι 27  έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  
χαμηλότερου 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/


 

 
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 

1 Δερμάτινη καδένα στήριξης πιπίλας μάρκας 
Bezisa, μοντέλα 405002, 405004, 405008, 
405010, 405014, 405021, 405029, 405036, 
405038, 405056, 405057 και με χώρα 
κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από την 
καδένα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το μήκος της 
καδένας είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο 
  

2 Παιχνίδι που κρέμεται πάνω από παιδικά 
κρεβατάκια μάρκας Bezisa, μοντέλα 353355 
και 353358 και με χώρα κατασκευής την 
Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

3 Παιχνίδι κολιέ μάρκας Liefs Laura και με χώρα 
κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
  

4 Παιχνίδι ξύλινο κουκλόσπιτο μάρκας Mini 
Matters, μοντέλο 2578644, με κωδικό 
παραγωγής 05/19, με γραμμοκώδικα 
8718964072750 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

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

5 Πλαστικό παιχνίδι φιδάκι με σφυρίχτρα 
μάρκας Triunfo Bonus, μοντέλο 32246, με 
γραμμοκώδικα 5606858322469 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση της  
μικρής σφυρίχτρας που αποσπάται από το 
παιχνίδι. 
  

6 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας Hauck, 
μοντέλο 597255, με ημερομηνία κατασκευής 
08.2019 με γραμμοκώδικα 4007923597255  
και με χώρα κατασκευής τη Γερμανία.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της πόρτας και μη συμμόρφωσης 
της με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
 

 

7 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 
μηχανισμό στήριξης πιπίλας μάρκας Happy 
Horse, μοντέλα Grey Rabbit Reece Tuttle 
132372,  Blue Rabbit Reece Tuttle 130664, Pink 
Rabbit Reece Tuttle 130614, με αντίστοιχους 
γραμμοκώδικες 8711811093915, 
8711811085959 και 8711811085927 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 

Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το μήκος του 
μηχανισμού στήριξης της πιπίλας είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο. 
 

 

8 Παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας Huadada, 
και με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

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

9 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι σε τσάντα, 
διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 
δίσκους, μάρκας Simba, μοντέλο 102192612, 
με γραμμοκώδικα 4006592040901 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα  
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των 
μικρών γυαλιστερών δίσκων που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
 

 

  10 Παιδικό κρεβατάκι μάρκας Coming Kids, 
μοντέλο LOFT 10631101, με γραμμοκώδικα 
718924916315 και με χώρα κατασκευής την 
Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
παρουσίας ανοιγμάτων στο κρεβατάκι που 
επιτρέπουν τη παγίδευση των ποδιών. 
  

11 Παιχνίδι σφεντόνα, που εκσφενδονίζει 
πλαστική ρουκέτα, μάρκας MERX, μοντέλο 
ESA756, MRX01746, με γραμμοκώδικα 
6900718101133 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού στα δάχτυλα του 
παιδιού λόγω μεταλλικής βίδας που υπάρχει 
στο παιχνίδι. 
 

 

12 Μαλακό παραγεμισμένο γατάκι, 
διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 
δίσκους, μάρκας TY.UK.LTD, μοντέλο The Ty 
Flippables Limited collection / Zoey 
1118/15626, με γραμμοκώδικα 008421366729 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των 
μικρών γυαλιστερών δίσκων που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
  

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


 

 
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 

13 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
φλαμίνγκο, διακοσμημένο με μικρούς 
γυαλιστερούς δίσκους, μάρκας Glitzies / PMS 
International Group PLC, μοντέλο 453111, με 
κωδικό παραγωγής 714244, με γραμμοκώδικα 
5050565387707 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των 
μικρών γυαλιστερών δίσκων που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
 

 

14 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, 
διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 
δίσκους, μάρκας Glitzies PMS International 
Group PLC, μοντέλο 453028, με κωδικό 
παραγωγής 713910 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των 
μικρών γυαλιστερών δίσκων που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
 

 

15 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, 
διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 
δίσκους, μάρκας Beverly Hills Teddy Bear Co. / 
Shimmeez, μοντέλο Polly Pig Reg.No. 18699 
(CN) F/YK032018, Phil 4:13, με γραμμοκώδικα 
0603154010200 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των 
μικρών γυαλιστερών δίσκων που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
 

 

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

16 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, 
διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 
δίσκους, μάρκας Beverly Hills Teddy Bear Co. / 
Sambro, μοντέλο Shimmeez / Bear Benji 
F/YK032018 PA RegNo. 18699 PHIL 4:13, με 
γραμμοκώδικα 603154010064 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των 
μικρών γυαλιστερών δίσκων που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
 

 

17 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι άγνωστης 
μάρκας και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση της 
μύτης, των ματιών που αποσπώνται από το 
αρκουδάκι, αλλά και του εύκολα προσβάσιμου 
υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 
παιχνίδι.  
  

18 Παιχνίδι κούκλα που εκπέμπει φως και ήχο 
μάρκας BL, με γραμμοκώδικα 8965440642413 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
σύνθλιψη των δαχτύλων του παιδιού στο 
μηχανισμό των τροχών του παιχνιδιού.  
  

19 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, 
διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 
δίσκους, μάρκας TY.UK.LTD, μοντέλο Ty Inc. / 
Diamand Polyester & Pet 0918/17179, με 
γραμμοκώδικα 00842136265 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των 
μικρών γυαλιστερών δίσκων που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
  

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

20 Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια, 
διακοσμημένα με μικρούς γυαλιστερούς 
δίσκους, μάρκας Sequin Glitzies / PMS 
International Group PLc, μοντέλο Magic 
Sequin Friends Gosh! Designs PMS 
International Group PLS Item No. 453184, με 
κωδικό παραγωγής 714522, με γραμμοκώδικα 
5050565394484 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών γυαλιστερών δίσκων που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
 

 

21 Ξύλινο μουσικό παιχνίδι με κινούμενες 
φιγούρες, μάρκας Playwood, μοντέλο RS439, 
με κωδικό παραγωγής ZY305, με 
γραμμοκώδικα 8719348002554 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 
φιγούρες. 
 

 

22 Κοριτσίστικο σετ ρούχων μάρκας Mamma 
natura, μοντέλο W20-5585 και με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού και στραγγαλισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του στήθους.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία A. P. S. 
ATHIENITES LTD και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

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

23 Κοριτσίστικο σετ ρούχων μάρκας Fashion, 
μοντέλο RS 012, με γραμμοκώδικα 
2210000372689 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην κουκούλα του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία SIROCCO 
STORES LTD και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

24 Παιδικό κοντό παντελόνι μάρκας Roly, 
μοντέλο T-069 GA και με χώρα κατασκευής τη 
Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος. 
 

 

25 Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια, 
διακοσμημένα με μικρούς γυαλιστερούς 
δίσκους, μάρκας Sambra International, 
μοντέλο SQP-002-NCDU-AC, με κωδικό 
κατασκευής BH/11/2018, με γραμμοκώδικα 
5056219028729 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών γυαλιστερών δίσκων που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
 

 

26 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας 
Kidsriver, μοντέλο 74400254, με ημερομηνία 
κατασκευής 11/19 με γραμμοκώδικα 
8717973585497  και με χώρα κατασκευής το 
Βιετνάμ.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
προϊόν. 
  

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

27 Βρεφικό χαλί για παιχνίδι, άγνωστης μάρκας 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
χαλί. 
 

 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαεπτά (27) 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).  
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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 22200930 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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