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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 28 Μαΐου  2021 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
Δελτίο 21 (24/05/2021 – 30/05/2021) 

 
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 24/05/2021 (RAPEX – Report 21) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
59 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 59 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 
 Τριανταένα (31) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Δώδεκα (12) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τέσσερα (4) 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.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Δείκτης λέιζερ μάρκας Topcom και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης 
λέιζερ. 
 

 

2 Δείκτης λέιζερ μάρκας Topcom και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης 
λέιζερ. 
  

3 Δείκτης λέιζερ μάρκας 303 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο δείκτης 
λέιζερ. 
 

   

4 Κοριτσίστικη φόρμα με κουκούλα,  
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 1118 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
 

 

5 Κοριτσίστικη φόρμα με κουκούλα μάρκας 
Likee, μοντέλο 1055.9 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

6 Κοριτσίστικη φόρμα με κουκούλα μάρκας 
Cherry love και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Κοριτσίστικο φόρεμα με κουκούλα μάρκας 
Lilax και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία  
απαγορεύονται. 
 

 

8 Παιδικό σετ ρούχων μάρκας Jeliboom και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

9 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας Dgs 
kids και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

 10 Φαντεζί αναπτήρας μάρκας Deltasun, 
μοντέλο 2М-14441 30, με  γραμμοκώδικα   
8 697440 356266 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι είναι ελκυστικός στα παιδιά 
και μπορεί να εκληφθεί σαν παιχνίδι. 
  

11 Φαντεζί αναπτήρας, μάρκας Take Eagle 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι είναι ελκυστικός στα παιδιά 
και μπορεί να εκληφθεί σαν παιχνίδι. 
  

12 Φουσκωτά παιχνίδια εξωτερικού χώρου, 
μάρκας Zizo Inflatables και με χώρα 
κατασκευής την Βέλγιο. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας του  
υλικού που είναι κατασκευασμένο το 
φουσκωτό. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

13 Φουσκωτά παιχνίδια εξωτερικού χώρου, 
μάρκας Zizo Inflatables και με χώρα 
κατασκευής την Βέλγιο. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας του  
υλικού που είναι κατασκευασμένο το 
φουσκωτό. 
 

 

14 Είδη σερβιρίσματος, μάρκας IKEA, 
μοντέλα 30417479-TALRIKA mug 25 cl 
light red 4-p, 10417480-TALRIKA side 
plate 19 dark blue 4-p, 90417481-TALRIKA 
deep plate 20 light green 4-p, 00421411-
HEROISK side plate 19 blue/light red 2-p, 
30426860-HEROISK mug 25 cl light 
red/yellow 2-p, 40414140- HEROISK bowl 
14 green/yellow, 80414143-HEROISK 
plate w 3 comp 22 light red/green 2-p, που 
πωλήθηκαν από τον Αύγουστο του 2019 
μέχρι τον Μάη του 2021 και με χώρα 
κατασκευής Ταιβάν. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων και 
τραυματισμού από πιθανό σπάσιμο κατά 
την χρήση τους, με ενδεχόμενο καψίματος 
λόγω ζεστού περιεχομένου (φαγητού ή 
ποτού).  
Έγινε εθελούσια ανάκληση από την 
εταιρεία H.M. HOUSEMARKET LTD 
(ΙΚΕΑ ΚΥΠΡΟΥ) και έχουν αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
καταναλωτών. 
 

 

15 Ξύλινο παζλ  σε μορφή αγελάδας, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 62685, με 
γραμμοκώδικα  8588588626857 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών αυτιών και της ουράς που 
περιέχονται στο παζλ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

16 Βρεφικό σετ με κουδουνίστρες άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 40740, με γραμμοκώδικα 
8588588407401 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 
λαβής των κουδουνίστρων που μπορεί να 
σφηνωθουν στο λάρυγγα του βρέφους.  
  

17 Προσαρμογέας άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
9618 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 
επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 
μέρη. 
  

18 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 
βεντούζα, σε μορφή ελέφαντα άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο CA4504, με 
γραμμοκώδικα 5881800045041 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κουμπιών και της βεντούζας που 
αποσπώνται από το παιχνίδι. 
  

19 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 8584156202959 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
  

20 Παιχνίδι όπλο με κίτρινα βέλη από 
αφρώδες υλικό και βεντούζες, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο C04254, με κωδικό 684-2, 
με γραμμοκώδικα 5881800042545 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βεντούζων που αποσπώνται από τα 
βέλη. 
    

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

21 Παιχνίδι τζελ σε μπουκάλα μάρκας Mega 
Creative, μοντέλο INDEKS 429791, με 
κωδικό CL-750A, με γραμμοκώδικα 
5902643645288 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
  

22 Σετ με 6 δακτυλομπογιές μάρκας NOVA 
COLOR®, μοντέλο NC-138, με 
γραμμοκώδικα 8697405223862 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης μόλυβδου στο 
άσπρο χρώμα του σετ. 
  

23 Παιχνίδι σε σχήμα αυγού, που μέσα 
περιέχει φιγούρα ζώου που διογκώνεται 
όταν έρθει σε επαφή με υγρά, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο ADR20945, με 
γραμμοκώδικα 5903321116427 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποκόπτονται από 
τις φιγούρες και διογκώνονται περισσότερο 
από το μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν 
έρθουν σε επαφή με υγρά. 
 

 

24 Παιδική φόρμα μάρκας Deco Dass, 
μοντέλο 6842, με γραμμοκώδικα 0 01 
59197 400534 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

25 Σετ με παιδικές φόρμες μάρκας dmr-x 
CREATE THE LIFE STYLE, μοντέλο 7030, 
με γραμμοκώδικα 8 697030 256150 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται και κίνδυνος 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος, το μήκος των οποίων 
υπερβαίνει τα 20 εκατοστά όταν το ένδυμα 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
  

26 Παιδική φόρμα μάρκας CEGISA, μοντέλο 
6651 και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

27 Σετ με λευκά μπαλόνια μάρκας 
DONGFANG, μοντέλο A3, με 
γραμμοκώδικα 8595500000039 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα 
μπαλόνια. 
   

28 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας Blue 
Day's kids club και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 
απαγορεύονται. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

29 Παιχνίδι γιογιό με μαλακή μπάλα με 
προεξοχές που εκπέμπει φως, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 1001294, με 
γραμμοκώδικα 5902444012944 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το 
ελαστικό κορδόνι του γιογιό μπορεί να 
τεντωθεί και να τυλιχτεί γύρο από το λαιμό 
του παιδιού. 
 

 

30 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας Shun 
Long, μοντέλο 2803-3, με γραμμοκώδικα 
0631339000005 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 
λαβής της κουδουνίστρας που μπορεί να 
σφηνωθεί στο λάρυγγα του βρέφους. 
  

31 Φαντεζί αναπτήρας σε μορφή μπίλιας του  
μπιλιάρδου, άγνωστης μάρκας και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι είναι ελκυστικός στα παιδιά 
και μπορεί να εκληφθεί σαν 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. 
 

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος |  e-mail: ccps@meci.gov.cy  |  website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

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 22200927 και 22200925  
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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