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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 06 Μαΐου 2022 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
Δελτίο 18 (02/05/2022 – 08/05/2022) 

 
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 02/05/2022 (RAPEX – Report 18) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
49 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 49 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Δεκατρία (13) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Τέσσερα (4) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

 
 
 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 Σετ με 50 πολύχρωμα μπαλόνια μάρκας 
Riethmüller, μοντέλο 9192, με κωδικό 
κατασκευής 21061, με γραμμοκώδικα 
4009775919216 και με χώρα κατασκευής 
την Ισπανία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα 
μπαλόνια. 
 

 

2 Παιχνίδι τζελ μάρκας Tasso, μοντέλο CL-
830A, με γραμμοκώδικα 5903268207967 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
  

3 Παιχνίδι τζελ μάρκας midex, μοντέλο 
D30243, με γραμμοκώδικα 
5900733516470 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
  

4 Παιχνίδι πιστόλι με αφρώδη βέλη, 
άγνωστη μάρκας, μοντέλο 648-54, με 
κωδικό 004467, με γραμμοκώδικα 
5903631401855 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους 
των βελών που μπορεί να σφηνωθούν στο 
λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

5 Παιχνίδι τζελ μάρκας BIGTOYS, μοντέλο 
BPLA1922, με γραμμοκώδικα 
5902719721922 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
  

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

6 Παιχνίδι φορτηγό άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 602990606 (SG-2282), με 
γραμμοκώδικα 8800511829747 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 

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

 

7 Παιχνίδι τζελ μάρκας GLITZER GLIBBER, 
μοντέλο 1147547; WGR 912, με κωδικό 
κατασκευής 280621, με γραμμοκώδικα 
11475479121004000299 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
  

8 Παιχνίδι δραστηριοτήτων που κρέμεται 
πάνω από παιδικά κρεβατάκια μάρκας 
akuku, μοντέλο A0351, με κωδικό 
κατασκευής 202102HU, 2021/02, με 
γραμμοκώδικα 5907644003518 και με 
χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 

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

 

9 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας Gold Life, 
μοντέλο 26016 / 3Y, με γραμμοκώδικα 
8691456260166 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 
περιοχή της μέσης του φορέματος τα οποία 
εκτείνονται πέραν του κατώτερου σημείου 
του φορέματος. 
 

 

10 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας Next 
Star Kids, μοντέλο XN-9564 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 
απαγορεύονται. 
 

 

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

11 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας 
BRISTOL, μοντέλο 111040202 / size 116, 
με γραμμοκώδικα 10252221001 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

12 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας MODA, 
μοντέλο 407 και με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 
περιοχή της μέσης του ενδύματος των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
  

13 Κοριτσίστικο μπικίνι μάρκας, Yourexi, 
μοντέλο 32 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού που συγκρατούν το 
ένδυμα και περνούν από το σβέρκο των 
παιδιών, τα οποία απαγορεύονται. 
 

 

14 Παιχνίδι τρακτέρ άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο NGTI006281, με γραμμοκώδικα 
5903321136944 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 

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

 

15 Παιχνίδι αυτοκίνητο μάρκας TOYS, 
μοντέλο 6699-6, με γραμμοκώδικα 
2949654965663 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
το αυτοκίνητο. 
  

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

16 Παιδικό σετ με φόρμες, όπου το πάνω 
μέρος φέρει κουκούλα, μάρκας YES! DO 
KIDS, μοντέλο Y-2086 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

17 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας BeiYiMei, 
μοντέλο 635/No 8 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 
περιοχή της μέσης του φορέματος τα οποία 
εκτείνονται πέραν του κατώτερου σημείου 
του φορέματος. 
  

 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
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 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).  
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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 22200926 / 22200925 / 22200923 

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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