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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 05 (31/01/2022 – 06/02/2022) 

 
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 31/01/2022 (RAPEX – Report 05) έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζην Σύζηεκα 
34 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 34 πξντόληα θαηαλεκήζεθαλ γηα ζθνπνύο ειέγρνπ ηεο αγνξάο σο αθνινύζσο:  
 

 Δλλέα (9) ζηελ Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. 
 Πέληε (5) ζην Τκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ. 
 Οθηώ (8) ζην Τκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Υπεξεζηώλ. 
 Οθηώ (8) ζην Τκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. 
 Γύν (2) ζην Τκήκα Φαξκαθεπηηθώλ Υπεξεζηώλ. 
 Έλα (1) ζηελ Υπεξεζία Μεηαιιείσλ. 
 Έλα (1) ζηηο Υγεηνλνκηθέο Υπεξεζίεο. 

 
Τα πξντόληα πνπ αθνξνύλ ηελ Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαζώο θαη νη 
αληίζηνηρνη ζπλεπαγόκελνη θίλδπλνη πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα πξντόληα κε αύμνληεο αξηζκνύο 1 κέρξη 6, έρνπλ αμηνινγεζεί 
από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο πξντόληα  ζνβαξνύ θηλδύλνπ, ελώ ηα πξντόληα κε 
αύμνληεο αξηζκνύο 7 κέρξη 9  έρνπλ αμηνινγεζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο 
πξντόληα  ρακειόηεξνπ θηλδύλνπ. 
 
 
 
 

http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/


ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ  
ηατ. διεύθσνζη: 1421 Λεσκωζία, Κύπρος |  e-mail: ccps@meci.gov.cy  |  website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καηαναλωηή: 1429 

Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

1 Μαιαθό παηρλίδη κε πξνεμνρέο, ζε κνξθή 
ζαξαληαπνδαξνύζαο, πνπ παξάγεη θσο, 
κάξθαο B.F., κνληέιν 1401383, κε 
γξακκνθώδηθα 8000014013838 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδσνος πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
ηνπ ζαιάκνπ ησλ κηθξώλ κπαηαξηώλ πνπ 
απνζπάηαη εύθνια ρσξίο ηελ ρξήζε 
εξγαιείσλ ή ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε 
εθηέιεζε δύν θηλήζεσλ. 
  

2 Βξεθηθό παληειόλη κάξθαο Glass Bear, 
κνληέιν 8P-7180, κε γξακκνθώδηθα 
1909230013363 θαη κε άγλσζηε ρώξα 
θαηαζθεπήο. 
 
Κίνδσνος πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
ησλ κηθξώλ δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ 
πνπ απνζπώληαη από  ην παληειόλη. 
  

3 Παηδηθέο θαξέθιεο κάξθαο Jabadabado 
AB, κνληέιν H13227, πνπ πσιήζεθαλ από 
ην Σεπηέκβξην ηνπ 2020 κέρξη ηνλ 
Ννέκβξην 2021,  κε γξακκνθώδηθα 
7332599132279 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 
ηελ Κίλα. 
 
Κίνδσνος ζηραγγαλιζμού από πηζαλή 
παγίδεπζε ηνπ θεθαιηνύ ηνπ παηδηνύ ζηελ 
πιάηε ηεο θαξέθιαο. 
 

 

4 Μπάια κε πξνεμνρέο, πνπ εθπέκπεη θσο 
κάξθαο Tengda, κνληέιν YE23034, κε 
γξακκνθώδηθα 5680710230345 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδσνος πνιγμού αλλά και τημικός 
κίνδσνος από πηζαλή θαηάπνζε ησλ 
κηθξώλ κπαηαξηώλ πνπ απνζπώληαη 
εύθνια ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ή 
ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε εθηέιεζε δύν 
θηλήζεσλ γηα ην άλνηγκα ηνπ ζαιάκνπ ησλ 
κπαηαξηώλ. 
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Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

5 Παηδηθό ζεη κε θόξκεο, πνπ ην πάλσ 
κέξνο θέξεη θνπθνύια, κάξθαο 
AquAmarine, κνληέιν 3050, κέγεζνο 
134/140 cm θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ 
Κίλα. 
 
Κίνδσνος ζηραγγαλιζμού από ηελ 
παξνπζία θνξδνληώλ ζηελ θνπθνύια ηνπ 
ελδύκαηνο ηα νπνία απαγνξεύνληαη. 
  

6 Παηδηθόο ηξνρόο ζαιάζζεο κάξθαο Loco 
Baby θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδσνος πνιγμού από πηζαλή πηώζε ηνπ 
παηδηνύ ζηε ζάιαζζα ιόγσ ησλ 
ειαηησκαηηθώλ ηκάλησλ πξόζδεζεο. 
 

 

7 Παηρλίδη πηάλν, πνπ εθπέκπεη ήρνπο θαη 
παξάγεη θσο, άγλσζηεο κάξθαο, κνληέιν 
RG20018-1, κε γξακκνθώδηθα 
9582001800014 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 
ηελ Κίλα. 
 
Υημικός κίνδσνος από πηζαλή θαηάπνζε 
ησλ κηθξώλ κπαηαξηώλ πνπ απνζπώληαη 
εύθνια ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ή 
ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε εθηέιεζε δύν 
θηλήζεσλ γηα ην άλνηγκα ηνπ ζαιάκνπ ησλ 
κπαηαξηώλ. 
  

 

8 Πνιπζξόλα – πνπθ άγλσζηεο κάξθαο, 
κνληέιν JA415 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 
ηελ Ληζνπαλία. 
 
Κίνδσνος ηρασμαηιζμού ηνπ ρξήζηε από 
πηζαλή αλαηξνπή ιόγσ αζηάζεηαο ηεο 
πνιπζξόλαο. 
 

 

9 Παηρλίδηα κπαιόληα κε θσηάθηα led 
άγλσζηεο κάξθαο, κνληέιν LED Balloon 
P162403-1145177/001 θαη κε ρώξα 
θαηαζθεπήο ηελ Οιιαλδία. 
 
Υημικός κίνδσνος από πηζαλή θαηάπνζε 
ησλ κηθξώλ κπαηαξηώλ πνπ απνζπώληαη 
εύθνια ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ή 
ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε εθηέιεζε δύν 
θηλήζεσλ γηα ην άλνηγκα ηνπ ζαιάκνπ ησλ 
κπαηαξηώλ. 
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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 Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή Νόκν ηνπ 2021, 

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).  

 
 
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 22200926 θαη 22200925  

 Δπαξρηαθό Γξαθείν Λεκεζνύ 25819150 

 Δπαξρηαθό Γξαθείν Πάθνπ 26804613 

 Δπαξρηαθό Γξαθείν Λάξλαθαο /Ακκνρώζηνπ  24816160 

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

