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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 43 (19/10/2020 – 25/10/2020) 
 
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 
19/10/2020 (RAPEX – Report 43) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 39 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 39 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 
 Δεκαεπτά (17) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με ένα (1) από αυτά να 

έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 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 13, έχουν αξιολογηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με αύξοντες 
αριθμούς 14 μέχρι 17  έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  
χαμηλότερου κινδύνου. 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

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/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Βρεφική πλεκτή ζακέτα μάρκας Metsola, 
μοντέλο Bunny cardigan 2020, και με χώρα 
κατασκευής την Φινλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών διακοσμητικών κουμπιών που 
αποσπώνται από τη ζακέτα.  
  

2 Μπρελόκ με μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι 
σε μορφή πασχαλίτσας μάρκας Hanya, 
μοντέλο P201106A-N/12 cm και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
μύτης που αποσπάται από την πασχαλίτσα 
και του μεταλλικού δακτύλιου που αποσπάται 
από το μπρελόκ.  
  

3 Ηλεκτρικό παιχνίδι δεινόσαυρος, που 
εκπέμπει ήχους και φως, μάρκας NANYU, 
μοντέλο NY018-B, με γραμμοκώδικα 
7698489473242 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των  
μικρών αυγών που περιέχονται στο παιχνίδι.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία S.MANIA 
TRADING LTD και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

4 Παιχνίδι σετ αστυνομικού που περιέχει όπλο 
με βέλη μάρκας XIN YE, μοντέλο MKL556322, 
με κωδικό 2019-95, με γραμμοκώδικα 
6991205563220 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. 
  

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

5 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα μάρκας QX, 
μοντέλο 847240, με γραμμοκώδικα 
5996524054368 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από την 
κούκλα αλλά και λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό της η κούκλα. 
  

6 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι μάρκας Moweo, 
μοντέλα 884357 και 884358 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
του ελαττωματικού ιμάντα πρόσδεσης. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από πιθανή 
παγίδευση του κεφαλιού του παιδιού μεταξύ 
του δίσκου και της καρέκλας. 
  

7 Παιδικά ξύλινα μαχαιροπίρουνα μάρκας 
TRIXIE, μοντέλα Crab, Crocodile, Elephant, 
Flamingo, Fox, Lion, Polar Bear, Rabbit, 
Raccoon, με γραμμοκώδικες 5400858953858 / 
95-385 και με χώρα κατασκευής το Βέλγιο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού κομματιού που αποκόπτεται από το 
πιρούνι. 
 

 

8 Παιχνίδι σετ με μαλακά παιχνίδια μάρκας 
Toys Group, μοντέλο TG416125-BC238-6S- 
1264, με γραμμοκώδικα 5902553822137 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μολύβδου στα παιχνίδια. 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρουν στο εσωτερικό τους τα παιχνίδια. 
 

 

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 κουνελάκι μάρκας 
PLAY BY PLAY, μοντέλο 760017875, με 
γραμμοκώδικα 8425611378751 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
κουνελάκι. 
  

  10 Περιπατητής μωρών μάρκας Helian και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του μωρού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του περιπατητή  και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
  

11 Περιπατητής μωρών μάρκας MamaKids, 
μοντέλα 5712, 5711 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του μωρού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του περιπατητή  και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
  

12 Παιδική φόρμα μάρκας How to kiss a frog, 
μοντέλο AW1930-2Y, με γραμμοκώδικα 
7333032012332 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. 
  

13 Παιχνίδι πλαστική άμαξα άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο HD928, με γραμμοκώδικα 
9402018108692 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται ή 
αποκόπτονται από το παιχνίδι. 
 

 

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

14 Χαλάκι παζλ για παιχνίδι άγνωστης μάρκας και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

15 Παιδική κούνια μάρκας MEGA PLAST, μοντέλο 
S001, με κωδικό παραγωγής 
VD190251/385/01, με γραμμοκώδικα 
8606006424622 και με χώρα κατασκευής την 
Σερβία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από 
πιθανή ανατροπή του καθίσματος λόγω  
ελαττωματικής κατασκευής της κούνιας. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από πιθανή 
παγίδευση του κεφαλιού του παιδιού σε θηλιά  
που ενδέχεται να δημιουργηθεί λόγω των 
ελαττωματικών σχοινιών. 
 

 

16 Παιχνίδι πλαστελίνη μάρκας Nugar, μοντέλο 
35681TD, με κωδικό παραγωγής 1900372, με 
γραμμοκώδικα 62549001241000000200 και με 
χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στην πλαστελίνη. 
  

17 Παιχνίδι πλαστικό αυτοκίνητο μάρκας Vida`s 
toy candy, μοντέλο 1013, με κωδικό 
παραγωγής L151809042, με γραμμοκώδικα 
6920017100699 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
αυτοκίνητο. 
 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δεκαεπτά (17) προϊόντα, το ένα (1) έχει εντοπιστεί 
αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί στις 
άλλες χώρες μέλη) και έχει προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση του. 
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 

http://www.consumer.gov.cy/
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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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