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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 37 (13/09/2021 – 19/09/2021)
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 13/09/2021 (RAPEX – Report 37) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα
33 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 33 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:






Δέκα (10) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με ένα (1) από αυτά να
έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
Δεκατέσσερα (14) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Έξι (6) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

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

1

Παιχνίδι σετ με μπάλες μάρκας Happy
World, μοντέλο 22269, με κωδικό
παραγωγής 20-398, με γραμμοκώδικα
8711866222698 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής.

Φωτογραφία

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία
υψηλής
συγκέντρωσης
επικίνδυνων
χημικών ουσιών στις μπάλες.
2

Μαλακό
αρκουδάκι
με
προεξοχές
άγνωστης μάρκας, με γραμμοκώδικα
4058411009392 και με χώρα κατασκευής
την Γερμανία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρού αντικειμένου που αποσπάται από
το αρκουδάκι.

3

Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή
λιονταριού μάρκας Funnies και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το
παιχνίδι.

4

Ψησταριά κάρβουνου μάρκας CASA Smokey BBQ, με κωδικό παραγωγής
111484.01 και με χώρα κατασκευής την
Ταιβάν.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων
λόγω ελαττωματικής κατασκευής της
ψησταριάς και μη συμμόρφωσής της με το
σχετικό πρότυπο ασφαλείας.

5

Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους και
εκπέμπει φως μάρκας Pegaz Toys,
μοντέλο CY1013-7C, με γραμμοκώδικα
5902385964791 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά
επίπεδα έντασης του ήχου που παράγει το
παιχνίδι.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

6

Παιχνίδι
σετ
επιστήμης
μάρκας
Science4You, μοντέλο 918922, με κωδικό
παραγωγής 1013299001 και με χώρα
κατασκευής την Πορτογαλία.

Φωτογραφία

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση
των μικρών μπαταριών, που υπάρχουν σε
μέρη του σετ, και που αποσπώνται εύκολα
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών.
7

Φαντεζί αναπτήρες σε μορφή πιστολιού,
μάρκας
AK,
με
γραμμοκώδικα
6600656000023 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων
λόγω του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και
μπορεί να εκληφθούν σαν παιχνίδια.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία
STYLE LTD και έχουν αποσυρθεί από
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

8

Μεταλλική κούνια εξωτερικού χώρου
μάρκας
Conradi
Kaiser,
μοντέλο
512519401 και με χώρα κατασκευής την
Γερμανία.
Κίνδυνος
τραυματισμού
από
την
παρουσία ακάλυπτων αιχμηρών ακμών
στην κούνια.

9

Παιχνίδι σετ με σφυρίχτρες σε διάφορους
χρωματισμούς, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
TG
364911,
με
γραμμοκώδικα
5902280877684 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
των μικρών σφυρίχτρων.
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Α/Α

Περιγραφή – Κίνδυνος

Φωτογραφία

10 Παιχνίδι τζελ σε μορφή παγωτού,
άγνωστης μάρκας, με γραμμοκώδικα
7300009650279 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία
υψηλής
συγκέντρωσης
βόριου
στο
παιχνίδι.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω δέκα (10) 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
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).
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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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