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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 

Γημοζίεσζη Δβδομαδιαίων Κοινοποιήζεων ηης ΔΔ για μη Αζθαλή 
Προϊόνηα ποσ Γνωζηοποιούνηαι ζηο ύζηημα Safety Gate RAPEX 

 
Γεληίο 01 (28/12/2020 – 10/01/2021) 

 
Η Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (ΥΠΚ) ηνπ Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ 
θαη Βηνκεραλίαο, σο αξκόδηα αξρή ζηελ Κύπξν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ 
Δπξσπατθνύ Σπζηήκαηνο Ταρείαο Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηώλ γηα Δπηθίλδπλα 
Πξντόληα πνπ δελ είλαη ηξόθηκα, πιεξνθνξεί ηνπο θαηαλαισηέο όηη ηελ εβδνκάδα 
πνπ αξρίδεη ζηηο 28/12/2020 (RAPEX – Report 01) έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζην Σύζηεκα 
19 πξντόληα πνπ παξνπζηάδνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Τα 
πξντόληα απηά εληνπίζηεθαλ ζηηο αγνξέο δηαθόξσλ θξαηώλ – κειώλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθαλ ζην Σύζηεκα Safety Gate 
RAPEX. 
 
 
Οη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα επηθίλδπλα πξντόληα ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΥΠΚ ζηε δηεύζπλζε www.consumer.gov.cy.  
 
Τα 19 πξντόληα θαηαλεκήζεθαλ γηα ζθνπνύο ειέγρνπ ηεο αγνξάο σο αθνινύζσο:  
 

 Γύν (2) ζηελ Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. 
 Έμη (6) ζην Τκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ. 
 Τξία (3) ζην Τκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Υπεξεζηώλ. 
 Τέζζεξα (4) ζην Τκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο κε έλα (1) από απηά λα έρεη 

θνηλνπνηεζεί ζην ζύζηεκα από ηελ Κύπξν. 
 Γύν (2) ζην Τκήκα Φαξκαθεπηηθώλ Υπεξεζηώλ. 
 Γύν (2) ζηελ Υπεξεζία Μεηαιιείσλ.. 

 
 
 

Τα πξντόληα πνπ αθνξνύλ ηελ Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαζώο θαη νη 
αληίζηνηρνη ζπλεπαγόκελνη θίλδπλνη πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  
 
. 
 
 
 
 

http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

1 Κεξηά γελεζιίσλ κάξθαο Cromus Festas, 
κε γξακκνθώδηθα 7909107973138 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδσνος πσρκαγιάς και εγκασμάηων 
ιόγσ πςειήο επθιεθηόηεηαο ησλ 
πξντόλησλ. 
 

 

2 Παηδηθό ζεη θαγεηνύ κάξθαο 
VERBAUDET, κνληέια 70323-0179-6390 
(κπιέ), 70323-0179-6470 (θίηξηλν) , 70323-
0179-6630 (ξνδ), κε θσδηθό θαηαζθεπήο 
33817635000, κε γξακκνθώδηθα 
0301090638176 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 
ηελ Κίλα. 
 
Κίνδσνος πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
κηθξνύ θνκκαηηνύ πνπ απνθόπηεηαη από ην 
πηξνύλη. 
 

 

 
 
ΤΣΑΔΙ – ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ 
 
Η Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαιεί ηνπο εηζαγσγείο, δηαλνκείο, πσιεηέο πνπ 
ηπρόλ δηαζέηνπλ ηέηνηα πξντόληα λα ζηακαηήζνπλ ακέζσο ηελ δηάζεζε ηνπο θαη λα 
εηδνπνηήζνπλ  ηελ Υπεξεζία. 
 
Η Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαιεί επίζεο ηνπο θαηαλαισηέο ζε πεξίπησζε 

πνπ θαηέρνπλ ηα πην πάλσ πξντόληα λα ζηακαηήζνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα ηα 

επηζηξέςνπλ ζηνλ πσιεηή, δειαδή από ην θαηάζηεκα από ηα νπνία ηα έρνπλ 

πξνκεζεπηεί θαη παξάιιεια λα ηελ  ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά.  

 

Σεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Οξηζκέλσλ Πηπρώλ ηεο Πώιεζεο 

Καηαλαισηηθώλ Αγαζώλ θαη ησλ Σπλαθώλ Δγγπήζεσλ Νόκν, ζε πεξίπησζε αγνξάο 

κε αζθαινύο πξντόληνο, ν θαηαλαισηήο δηθαηνύηαη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο, 

ώζηε ην πξντόλ λα είλαη ζύκθσλν πξνο ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο πώιεζεο. Αλ 

απηό δελ είλαη εθηθηό, ηόηε ν θαηαλαισηήο δηθαηνύηαη λα ππαλαρσξήζεη, δειαδή λα 

επηζηξέςεη ην πξντόλ ζηνλ πσιεηή θαη λα ιάβεη πίζσ ην πιήξεο πνζό πνπ 

πιήξσζε. Υπελζπκίδεηαη όηη ηα πην πάλσ δηθαηώκαηα ηζρύνπλ γηα πεξίνδν 2 εηώλ 

από ηελ αξρηθή παξάδνζε ηνπ πξντόληνο ζηνλ θαηαλαισηή θαη όηη ηελ απνθιεηζηηθή 

επζύλε έλαληη ηνπ θαηαλαισηή έρεη πάληα ν ηειηθόο πσιεηήο. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν πσιεηήο αξλείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηα πην πάλσ δηθαηώκαηα 

ηνπ θαηαλαισηή, θαιείηαη ν θαηαλαισηήο λα ππνβάιεη γξαπηώο ην παξάπνλν ηνπ 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Υπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή 

(www.consumer.gov.cy).  

 
 
 

http://www.consumer.gov.cy/
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ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή γηα ππνβνιή θαηαγγειίαο νη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα 
επηθνηλσλνύλ κε ηελ Υπεξεζία κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο (www.consumer.gov.cy) ή 
ζηα ηειέθσλα: 

 Γξακκή Καηαλαισηή 1429 

 Κεληξηθά Γξαθεία Λεπθσζίαο 22200930 θαη 22200925  

 Δπαξρηαθό Γξαθείν Λεκεζνύ 25819150 

 Δπαξρηαθό Γξαθείν Πάθνπ 26804613 

 Δπαξρηαθό Γξαθείν Λάξλαθαο /Ακκνρώζηνπ  24816160 

 

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

