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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 1 Ιουλίου 2022 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

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

 
Δελτίο 26 (27/06/2022 – 03/07/2022) 

 
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 27/06/2022 (RAPEX – Report 26) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
34 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 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Οκτώ (8) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Εφτά (7) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Τέσσερα (4) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 Τέσσερα (4) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Γεωργίας. 
 

 
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 6, έχουν αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα 7 
και 8 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλότερου 
κινδύνου. 
 
 
 

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/


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

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σετ πιστόλια με βέλη μάρκας HS, 
He Shun Toys, μοντέλο Spielzeugpistole 
mit Saugnapf-Pfeilen, και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βεντούζων που αποσπώνται από τα 
βέλη. 
 

 

2 Παιδικό σετ ρούχων, όπου το πάνω μέρος 
φέρει κουκούλα, μάρκας Suzie, μοντέλο  
35103, size 104 cm και με χώρα 
κατασκευής την Ουκρανία. 
 

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

3 Κοριτσίστικες πιτζάμες όπου το πάνω 
μέρος τους φέρει κορδόνια που δένουν 
στην περιοχή της μέσης, μάρκας Woody, 
μοντέλο 221-1-BST-S/822 - meisjes-dames 
Pyjama, hemelblauw, με γραμμοκώδικα 
5400574553455 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελεύθερων κορδονιών που 
δένουν στη περιοχή της μέσης τα οποία 
έχουν μήκος μεγαλύτερο των 14 εκ.  
 

 

4 Παιδικός υπνόσακος μάρκας Cubus, 
μοντέλο 7323551 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του μωρού από 
πιθανή μετακίνηση του προς τα μέσα του 
υπνόσακου, λόγω του μεγάλου ανοίγματος 
στην περιοχή του λαιμού του υπνόσακου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας 
Woody, μοντέλο 211-7-KLI-V/843, velvet + 
zipper Limoges, με γραμμοκώδικα 
2900001371681 και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 
απαγορεύονται. 
  

6 Παιχνίδι πιστόλι με βέλη άγνωστης μάρκας,   
μοντέλο Spielzeugpistole "Polizia Set" 
ohne GTIN, και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βεντούζων που αποσπώνται από τα 
βέλη. 
  

7 Παιχνίδι βαλλίστρα, που το ιπτάμενο 
αντικείμενό της φέρει φωτεινή πηγή LED, 
μάρκας PMS, μοντέλο 312028, με 
γραμμοκώδικα 5050565314116 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
   

8 Παιχνίδι σετ με πλαστικά, μαλακά 
αρκουδάκια άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
Quietsche-Bären, με γραμμοκώδικα 
6516240476252 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
του μικρού ακροφύσιου, που αποσπάται 
από τα παιχνίδια. 
 

 

 
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.  
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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 / 22200925 / 22200923 

• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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