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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 36 (06/09/2021 – 12/09/2021) 

 
 
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 06/09/2021 (RAPEX – Report 36) έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζην Σύζηεκα 
17 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 17 πξντόληα θαηαλεκήζεθαλ γηα ζθνπνύο ειέγρνπ ηεο αγνξάο σο αθνινύζσο:  
 
 

 Ορηώ (8) ζηελ Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, κε πέληε (5) από απηά λα 
έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζην ζύζηεκα από ηελ Κύπξν. 

 Έλα (1) ζην Τκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ. 
 Τξία (3) ζην Τκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Υπεξεζηώλ. 
 Τξία (3) ζην Τκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. 
 Γύν (2) ζην Τκήκα Φαξκαθεπηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

 
 

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 Φαληεδί αλαπηήξεο ζε κνξθή βξαζηήξα 
λεξνύ άγλσζηεο κάξθαο θαη κε άγλσζηε 
ρώξα θαηαζθεπήο. 
 
Κίνδσνος πσρκαγιάς και εγκασμάηων 
ιόγσ ηνπ όηη είλαη ειθπζηηθνί ζηα παηδηά θαη 
κπνξεί λα εθιεθζνύλ ζαλ παηρλίδηα.  
Γνωζηοποιήθηκε ζηο ζύζηημα από ηην 
Κύπρο. Δνηοπίζηηκαν ζηην εηαιρεία 
STYLE LTD και έτοσν αποζσρθεί από 
ηην αγορά έηζι ώζηε να μη ηίθεηαι ζε 
κίνδσνο η αζθάλεια ηων παιδιών. 
 

 

2 Φαληεδί αλαπηήξεο πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε 
θνθθηλάδη κάξθαο MXM CHINA, κνληέιν 
P10-X08 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδσνος πσρκαγιάς και εγκασμάηων 
ιόγσ ηνπ όηη είλαη ειθπζηηθνί ζηα παηδηά θαη 
κπνξεί λα εθιεθζνύλ ζαλ παηρλίδηα.  
Γνωζηοποιήθηκε ζηο ζύζηημα από ηην 
Κύπρο. Δνηοπίζηηκαν ζηην εηαιρεία 
STYLE LTD και έτοσν αποζσρθεί από 
ηην αγορά έηζι ώζηε να μη ηίθεηαι ζε 
κίνδσνο η αζθάλεια ηων παιδιών. 
 

 

3 Μάζθα ακθίεζεο ζε κνξθή θνινθύζαο 
κάξθαο GoDan, κνληέιν TZ-MPDY, κε 
γξακκνθώδηθα 5902973137293 θαη κε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 
 
Κίνδσνος εγκασμάηων λόγω σψηλής 
εσθλεκηόηηηας ηης μάζκας. 

  

4 Κνξηηζίζηηθν θόξεκα κάξθαο Joyce, 
κνληέιν 21546 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 
ηελ Διιάδα. 
 
Κίνδσνος ηρασμαηιζμού από ηελ 
παξνπζία ηηξαληώλ κε ειεύζεξεο άθξεο 
πνπ δέλνπλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ ώκνπ. 
Γνωζηοποιήθηκε ζηο ζύζηημα από ηην 
Κύπρο. Δνηοπίζηηκαν ζηην εηαιρεία 
M.A. PROFILE COLLECTION LTD και 
έτοσν αποζσρθεί από ηην αγορά έηζι 
ώζηε να μη ηίθεηαι ζε κίνδσνο η 
αζθάλεια ηων παιδιών. 
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Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

5 Ψεζηαξηά θάξβνπλνπ κάξθαο Naterial, 
κνληέιν 62356973, κε γξακκνθώδηθα 
3276000413639 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 
ηελ Κίλα. 
 
Κίνδσνος πσρκαγιάς και εγκασμάηων 
ιόγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ηεο 
ςεζηαξηάο θαη κε ζπκκόξθσζήο ηεο κε ην 
ζρεηηθό πξόηππν αζθαιείαο. 
Γνωζηοποιήθηκε ζηο ζύζηημα από ηην 
Κύπρο. Έγινε ανάκληζη απο ηην 
εηαιρεία SCB DIY COMPANY LTD 
(LEROY MERLIN CYPRUS) έηζι ώζηε να 
μη ηίθεηαι ζε κίνδσνο η αζθάλεια ηων 
καηαναλωηών. 
 

 

6 Μαιαθό παηρλίδη θνύθια θαη κπξειόθ ζε 
κνξθή αξθνύδαο, κάξθαο PARASTU θαη 
κε ρώξα θαηαζθεπήο ην Βέιγην. 
 
 
Κίνδσνος πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 
ησλ κηθξώλ καηηώλ πνπ απνζπώληαη από 
ηηο θνύθιεο όπσο θαη ν δαρηύιηνο (key ring) 

από ηελ κνξθή αξθνύδαο. 
 

 

 

7 Κνξηηζίζηηθν ζέη κάξθαο EBITA, κνληέιν 
214062 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ 
Τπξθία. 
 
Κίνδσνος ηρασμαηιζμού από ηελ 
παξνπζία θνξδνληώλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
κέζεο ηνπ ελδύκαηνο ην κήθνο ησλ νπνίσλ 
ππεξβαίλεη ηα 28 εθαηνζηά όηαλ ην έλδπκα 
είλαη ζε ραιαξή δηάηαμε. 
Γνωζηοποιήθηκε ζηο ζύζηημα από ηην 
Κύπρο. Δνηοπίζηηκαν ζηην εηαιρεία 
M.A. PROFILE COLLECTION LTD και 
έτοσν αποζσρθεί από ηην αγορά έηζι 
ώζηε να μη ηίθεηαι ζε κίνδσνο η 
αζθάλεια ηων παιδιών. 
 

 

8 Ξύιηλν θνπληζηό αινγάθη άγλσζηεο 
κάξθαο, κνληέιν DG 340 θαη κε ρώξα 
θαηαζθεπήο ηελ Πνισλία. 
 
Κίνδσνος ηρασμαηιζμού ηοσ παιδιού 

λόγω ηοσ όηι η κινηηική ενέργεια είναι 
μεγαλύηερη ηοσ επιηρεπόμενοσ ορίοσ . 
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ΤΣΑΔΙ – ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ 
 
Σεκεηώλεηαη όηη από ηα πην πάλσ δεθαεπηά (17) πξντόληα, ηα πέληε (5) έρνπλ 
εληνπηζηεί αξρηθά από ηελ ΥΠΚ ζηελ αγνξά ηεο Κύπξνπ (ρσξίο λα έρνπλ 
πξνεγνπκέλσο εληνπηζηεί ζηηο άιιεο ρώξεο κέιε) θαη έρεη πξνρσξήζεη κε δέζκεπζε 
θαη απόζπξζε ηνπο. 
Τα ππόινηπα πξντόληα, είλαη πηζαλό λα βξίζθνληαη ζηελ αγνξά ηεο Κύπξνπ θαη λα 
απεηινύλ άκεζα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηώλ θαη θπξίσο ησλ παηδηώλ. Η 
Υπεξεζία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή έρεη ήδε αξρίζεη εληαηηθνύο ειέγρνπο ηεο αγνξάο 
γηα ηπρόλ εληνπηζκό ησλ πξντόλησλ.  
 
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).  

 
 
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 22200927 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/

