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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 (14/12/2020 – 20/12/2020)
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 14/12/2020 (RAPEX – Report 51) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα
74 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 74 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:









Εικοσιεννιά (29) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δεκαοκτώ (18) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Δεκατρία (13) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Δέκα (10) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Υπουργείο Υγείας.
Ένα (1) στο Τμήμα Γεωργίας.
Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

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 28, έχουν αξιολογηθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου, ενώ το προϊόν με
αριθμό 29 έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλότερου
κινδύνου.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

1

Παιδικό κρεβατάκι μάρκας Treppy, με
κωδικό παραγωγής 1900005 BA2 και με
χώρα κατασκευής την Αυστρία.

Φωτογραφία

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού
λόγω
παρουσίας
ανοιγμάτων
στο
κρεβατάκι που επιτρέπουν τη παγίδευση
των ποδιών του.
2

Φορητός φορτιστής (powerbank), μάρκας
Colux, μοντέλο 121 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων
από πιθανή υπερθέρμανση της συσκευής.

3

Παιδικό κρεβατάκι μάρκας Bopita, μοντέλο
11401796,
με
γραμμοκώδικα
8712657043973 και με χώρα κατασκευής
την Ολλανδία.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού
λόγω
παρουσίας
ανοιγμάτων
στο
κρεβατάκι που επιτρέπουν τη παγίδευση
των ποδιών του.

4

Καδένα στήριξης πιπίλας μάρκας Miko και
με χώρα κατασκευής την Πολωνία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από
τη καδένα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την
παρουσία ιμάντα στη καδένα, του οποίου
το μήκος είναι μεγαλύτερο από το
επιτρεπόμενο.

5

Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι άγνωστης
μάρκας,
μοντέλο
589621,
με
γραμμοκώδικα 3856007589621 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από
το παιχνίδι.
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Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Παιδικά καθίσματα αυτοκίνητου άγνωστης
μάρκας και με άγνωστη χώρα κατασκευής.

Φωτογραφία

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού,
όπου μπορεί να προκληθεί μετά από
τροχαία σύγκρουση, λόγω ελαττωματικής
κατασκευής του προϊόντος και μη
συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο
ασφαλείας.
7

Παιδική μπλούζα μάρκας Derhy Kids,
μοντέλο DIANA 700 COULEURS, με
γραμμοκώδικα 3613332175192 και με
χώρα κατασκευής την Ινδία.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την
παρουσία διακοσμητικών κορδονιών στην
περιοχή του λαιμού, των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

8

Παιχνίδι
όπλο
μάρκας
B
&
G
International, μοντέλο 29022, με κωδικό
παραγωγής CF160002 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα
σφαιρίδια
είναι
μεγαλύτερη
του
επιτρεπόμενου ορίου.

9

Παιχνίδι όπλο μάρκας SENYE, μοντέλο
SY005, LG2032, με κωδικό παραγωγής
105AO1915 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα
σφαιρίδια
είναι
μεγαλύτερη
του
επιτρεπόμενου ορίου.

10 Παιδική φόρμα μάρκας Elevenparis,
μοντέλο 20S6LH14 GIMS HC, με
γραμμοκώδικα
1926970049957,
3607893075626 και με χώρα κατασκευής
την Ινδία.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την
παρουσία κορδονιών στην κουκούλα του
ενδύματος.
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Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

11 Ξύλινη βρεφική κουδουνίστρα άγνωστης
μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του σχήματος
της κουδουνίστρας που μπορεί να
σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού.
12 Ξύλινο τρενάκι μάρκας EICHHORN,
μοντέλο 100001200, με κωδικό 44441013,
με γραμμοκώδικα 4003046012002 και με
άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από
το παιχνίδι.
13 Ξύλινο τρενάκι με μαγνήτες μάρκας Viga
Toys, μοντέλο 51615, με κωδικό 2465//pmi
617.E.5.D,
SN:MM1903, με κωδικό
παραγωγής 6934510516154 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης,
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του
ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός
μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν
να έλξη το ένα το άλλο.
14 Παιχνίδι σετ όπλα με βέλη άγνωστης
μάρκας, μοντέλο Great Wars C070011, με
γραμμοκώδικα 5881800070111 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
των βεντούζων που αποσπώνται από τα
βέλη.
15 Παιχνίδι σετ όπλα με βέλη μάρκας XIN WU,
μοντέλο C07013 Police Force, με
γραμμοκώδικα 5881800070135 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
των βεντούζων που αποσπώνται από τα
βέλη.
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Φωτογραφία

16 Δείκτης λέιζερ μάρκας Faburo, μοντέλο
FCV2-IT-RWS01,
με
γραμμοκώδικα
X0013R1W9F και με χώρα κατασκευής την
Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης
λέιζερ.
17 Παιχνίδι σετ όπλα με βέλη άγνωστης
μάρκας, μοντέλο 320, με κωδικό Gunplay
C07010,
με
γραμμοκώδικα
5881800070104 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
των βεντούζων που αποσπώνται από τα
βέλη.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.
18 Μαλακό παραγεμισμένο γατάκι σε τσάντα
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 508546, με
γραμμοκώδικα 641265085466 και με
χώρα κατασκευής το Χονγκ Κονγκ.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
της μικρής μύτης που αποσπάται από το
γατάκι.
19 Παιχνίδι τζελ μάρκας Innovatsionnye
Tekhnologii LLC, Krievija, μοντέλο
16919,
με
κωδικό
010819,
με
γραμμοκώδικα 4634444169199 και με
χώρα κατασκευής την Ρωσία.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία
υψηλής
συγκέντρωσης
βόριου
στο
παιχνίδι.
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Φωτογραφία

20 Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν
περιπατητής μάρκας Kruzzel, μοντέλο
W11B128,
με
γραμμοκώδικα
5902802909954 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
της μικρών αντικειμένων που αποσπώνται
από το παιχνίδι.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του
ότι η συσκευασία του παιχνιδιού έχει πάχος
μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου.
21 Επαναφορτιζόμενος
δείκτης
λέιζερ
άγνωστης μάρκας, μοντέλο Laser 303, με
γραμμοκώδικα 6908721911534 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης
λέιζερ.
22 Παιχνίδι παιδικό όχημα άγνωστης μάρκας,
μοντέλο
9168,
με
γραμμοκώδικα
5902802913715 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από
αιχμηρές ακμές που υπάρχουν στην
περιοχή του τιμονιού του οχήματος.
23 Παιχνίδι με μπάλες – μαγνήτες άγνωστης
μάρκας, μοντέλο Magnetic balls 5mm
multicolour,
με
γραμμοκώδικα
7340161323215 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης,
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του
ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός
μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν
να έλξη το ένα το άλλο.
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Φωτογραφία

24 Επαναφορτιζόμενος
δείκτης
λέιζερ
άγνωστης μάρκας, μοντέλο B008, 16340
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης
λέιζερ.
25 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας Derhy Kids,
μοντέλο P001018, με γραμμοκώδικα
3613332174751 και με χώρα κατασκευής
την Ινδία.
Κίνδυνος
τραυματισμού
από
την
παρουσία τιραντών που δένουν στο πάνω
μέρος του ώμου.
26 Παιδική φόρμα μάρκας Interest και με
χώρα κατασκευής την Τουρκία.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την
παρουσία κορδονιών στην κουκούλα του
ενδύματος.
27 Μαλακά παραγεμισμένα κρεμαστά ψάρια
μάρκας nickelodeon pinkfong, μοντέλο
PMI
S
3563,
με
γραμμοκώδικα
7290104319679 και με χώρα κατασκευής
το Ισραήλ.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
της μικρών αντικειμένων που αποσπώνται
από τα παιχνίδια.
28 Παιχνίδι ξύλινη φωτογραφική άγνωστης
μάρκας και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρού αντικειμένου που αποσπάται από
το παιχνίδι.
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω του ότι το
λουρί που υπάρχει στο παιχνίδι δεν έχει
μηχανισμό γρήγορης αποδέσμευσης.
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Φωτογραφία

29 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι μάρκας
Towelsoft
με
κωδικό
παραγωγής
TEDDYBROBESEWN
και
με
χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης
αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση
του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το
παιχνίδι.

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 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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