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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 51 (20/12/2021 – 26/12/2021) 

 
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 20/12/2021 (RAPEX – Report 51) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
106 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 106 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Εικοσιοκτώ (28) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με τρία (3) από 
αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 

 Εικοσιεννέα (29) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Εικοσιένα (21) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 
 Δεκαπέντε (15) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 Δύο (2) 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 25, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με 
αύξοντες αριθμούς 26 μέχρι 28  έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
προϊόντα  χαμηλότερου κινδύνου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Καδένα στήριξης πιπίλας μάρκας Baby 
Bruin, μοντέλο BPC021, με κωδικό 
κατασκευής 55043214 BPC021, με 
γραμμοκώδικα 5997953118614 και με 
χώρα κατασκευής την Ουγγαρία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
την καδένα. 
  

2 Παιδικό αξεσουάρ μαλλιών με φωτάκι LED, 
μάρκας H&M, μοντέλο PN 1008955 O/N 
243549, 121102; art. 001-09-090, season 4 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 
εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή 
χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο 
κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των 
μπαταριών. 
Εντοπίστηκε στην Κύπρο. 
Έγινε εθελούσια ανάκληση από τα 
καταστήματα H&M και έχει αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

3 Παιχνίδι σέτ μαγειρικής μάρκας MILE 
STAR, μοντέλο No. 133-1, με 
γραμμοκώδικα 6972997671843 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
την «εστία γκαζιού» που υπάρχει στο σετ.  
  

4 Παιχνίδι ξυλόφωνο μάρκας Primark, 
μοντέλο 7494501 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
το ξυλόφωνο.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Παιχνίδι που στερεώνεται σε κρεβατάκια, 
μάρκας Heng Run Toys, μοντέλο D136, με 
γραμμοκώδικα 1968072067279 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
το παιχνίδι.  
  

6 Αξεσουάρ αμφίεσης άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 9005, με γραμμοκώδικα 
5997446738572 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του αξεσουάρ. 
  

7 Βρεφικό σετ φαγητού που περιλαμβάνει  
κουτάλι πιρούνι μάρκας Herobility , 
μοντέλα Pink, Blue, με γραμμοκώδικες 
7350004050932, 7350004050949 και με 
χώρα κατασκευής την Σουηδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποκόπτονται από 
τα σκεύη.  
  

8 Παιχνίδι σετ τόξο με βέλη μάρκας YOU 
SHENG DA, μοντέλο 679499 / 1104672, 
με γραμμοκώδικα 6991206794999 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βεντουζών που αποσπώνται από τα 
βέλη.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
KOSTAKIS D. KOUREAS & SON LTD και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η υγεία 
και η ασφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Βρεφικό κρεβατάκι μάρκας “COUNTRY”, 
μοντέλο COUNTRY και  με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του βρέφους λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του κρεβατιού και μη 
συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας 
 

 

10 Παιχνίδι σετ όπλο με βέλη άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 135, με γραμμοκώδικα 
5291410134958 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βελών που υπάρχουν στο παιχνίδι.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία G.G 
MEGATOYS LTD και έχει αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 
παιδιών. 
  

11 Βρεφική κουδουνίστρα οδοντοφυΐας 
μάρκας Giocattoli Clementoni, μοντέλα 
17326C, 17324A, 96387, 98005, 98005TS, 
με γραμμοκώδικες 8005125173600, 
8005125173266 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από  
την κουδουνίστρα. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. 
Έγινε εθελούσια ανάκληση από την 
εταιρεία AS Compani Cyprus Ltd και 
έχουν αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των καταναλωτών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

12 Φουσκωτό θαλάσσης σε μορφή 
αυτοκινήτου, μάρκας O-Kinee, μοντέλο 
X001DFEJS3 LK-Car Swimming Ring-
Purple Yellow, με γραμμοκώδικα 
X001DFEJS3 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από  
το προϊόν. 
  

13 Βρεφική κουδουνίστρα άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο LLX5248 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από  
την κουδουνίστρα και λόγω του μεγέθους 
της λαβής της κουδουνίστρας που μπορεί 
να σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

14 Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή κάβουρα 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 888-2, με 
γραμμοκώδικα 6870650187772 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
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. 
  

15 Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 890-27, με γραμμοκώδικα 
6972765500030 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από  
τα μουσικά όργανα. 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που παράγονται 
από τα παιχνίδια. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω του ότι το 
λουρί που υπάρχει στο παιχνίδι δεν έχει 
μηχανισμό γρήγορης αποδέσμευσης. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

16 Βρεφική κουδουνίστρα σε μορφή αρκούδου 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 311 JT-SH 
Toy_1144 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από  
την κουδουνίστρα. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

17 Παιχνίδι σετ τόξο με βέλη άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 2015-3 / 7786 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βεντουζών που αποσπώνται από τα 
βέλη. 
  

18 Ξύλινο κρεβάτι άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
Code 1, με κωδικό κατασκευής 0018 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. 
  

19 Βρεφικό πλεκτό μάρκας Happy House, 
μοντέλο BL-298/2A και με χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών προσαρτημάτων  
που αποσπώνται από  το ένδυμα. 
  

20 Δείκτης λέιζερ άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 8518383486547  και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης 
λέιζερ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

21 Βρεφική ζακέτα μάρκας Safari, για μωρά   
0 – 1 χρονού, και με χώρα κατασκευής τη 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών προσαρτημάτων  
που αποσπώνται από  το ένδυμα. 
  

22 Δείκτης λέιζερ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
Laser AL–303 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης 
λέιζερ. 
 

 

23 Βρεφική πιπίλα μάρκας FRIGG και με 
χώρα κατασκευής την Δανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
της θηλής που αποσπάται από την πιπίλα. 
  

24 Παιχνίδι μπάνιου σε μορφή βιβλίου μάρκας 
kidsme, μοντέλο 9653 ON, με 
γραμμοκώδικα 4893014874929 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων 
ουσιών στο παιχνίδι. 
  

25 Παιχνίδι τζελ μάρκας Cool Things, 
μοντέλο CT-19720, με γραμμοκώδικα 
977182820750600184 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

26 Πλαστικό παιχνίδι ραβδί που εκπέμπει ήχο 
και φως άγνωστης μάρκας, μοντέλο 14669, 
με γραμμοκώδικα 5995858146695 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 
των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 
εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή 
χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο 
κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των 
μπαταριών. 
  

27 Βρεφικός υπνόσακος μάρκας Prénatal, 
μοντέλο Easy Chic, με κωδικόυς 
κατασκευής 352828/21237/536106001; 
899 Fashion Core, με γραμμοκώδικα 
8052473239861 και με χώρα κατασκευής 
την Ινδία. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του μωρού από 
πιθανή μετακίνηση του προς τα μέσα του 
υπνόσακου, λόγω του μεγάλου ανοίγματος 
στην περιοχή του λαιμού του υπνόσακου. 
  

28 Ηλεκτρικό όργανο γυμναστικής για 
γράμμωση σώματος μάρκας 
VIBROSHAPER, μοντέλο M12156 / E380, 
με γραμμοκώδικα 9010041004005 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από 
πιθανή αποκοπή των ελαστικών ιμάντων. 
 

 

 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
 
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω εικοσιοκτώ (28) προϊόντα, τα τρια (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. 
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http://twitter.com/ConsumerGovCy
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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 Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021, 

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 22200926 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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