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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 27 (04/07/2022 – 10/07/2022) 

 
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 04/07/2022 (RAPEX – Report 27) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 
55 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 55 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 

 Δεκατέσσερα (14) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 
 Είκοσι (20) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 
 Πέντε (5) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Δύο (2) στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας. 
 Ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 

 
 
 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Κράνος μοτοσυκλέτας μάρκας 
YANGJIANG BAOGANGTANG TRADE 
INDUSTRY CO., LTD., μοντέλο E1 
05300489/J, με κωδικό OF801 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη 
λόγω του ότι το κράνος δεν 
συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας. 
 

 

2 Ηλεκτρικός υγραντήρας μάρκας Steba, 
μοντέλο SPS-728, LB 9, με γραμμοκώδικα 
4011833302021 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος λόγω μη 
επαρκών οδηγιών συντήρησης με 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη μούχλας στο 
δοχείο του νερού. 
  

3 Ντουλάπι μπάνιου με πόρτα καθρέφτη, 
μάρκας GoodHome, μοντέλο Perma, με 
γραμμοκώδικες 5059340018140, 
5059340256986, 5059340018157, 
5059340256993, 5059340018690, 
5059340257228, 5059340018706, 
5059340257235, 5059340018249, 
5059340257075, 5059340018256, 
5059340257082 και με χώρα κατασκευής 
την Ρουμανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα 
γυαλιού, που δημιουργούνται από πιθανή 
πτώση και σπάσιμο του καθρέφτη.   
  

4 Βρεφικό παιχνίδι δραστηριοτήτων σε 
μορφή πυραμίδας, όπου στο πάνω μέρος 
φέρει κεφάλι σκύλου, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 1198, με γραμμοκώδικα 
5904361000943 και με χώρα κατασκευής 
την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών ματιών που αποσπώνται από 
το κεφάλι του σκύλου. 
  

https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 
μάρκας VERK GROUP, μοντέλο 18195, με 
γραμμοκώδικα 5907451323052 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του 
ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 
μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 
να έλξη το ένα το άλλο. 
 

 

6 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 
μάρκας VERK GROUP, μοντέλο 18196, με 
γραμμοκώδικα 5907451323069 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του 
ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 
μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 
να έλξη το ένα το άλλο. 
  

7 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 
μάρκας VERK GROUP, μοντέλο 18197, με 
γραμμοκώδικα 5907451323076 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του 
ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 
μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 
να έλξη το ένα το άλλο. 
  

8 Σκάλα μάρκας HAUSHALT, μοντέλο 1914, 
123000724, με κωδικό κατασκευής 
09/2021 με γραμμοκώδικα 3871880001558 
και με χώρα κατασκευής την Λιθουανία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της σκάλας και μη 
συμμόρφωσης της με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Πτυσσόμενη σκάλα μάρκας ATM® (ATES 
MADENI ESYA SAN. TIC. LTD. STI.), 
μοντέλο ATM-200, 202195, με 
γραμμοκώδικα 8691913101100 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της σκάλας και μη 
συμμόρφωσης της με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
  

10 Κούνια μάρκας Junior, μοντέλο 1227, με 
γραμμοκώδικα 5997421702277 και με 
χώρα κατασκευής την Ουγγαρία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικών 
σχοινιών. 
   

 

11 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας Pixel 
évolution, μοντέλο MEDI 05/2020 και με 
χώρα κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία διακοσμητικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού τα οποία 
απαγορεύονται. 
 

 

12 Κοριτσίστικο σετ ρούχων, όπου το πάνω 
μέρος φέρει κουκούλα, μάρκας 130 – 
hopscotch, μοντέλο 199055 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 
στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 
απαγορεύονται. 
 

 

13 Κοριτσίστικο σετ μπικίνι άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο C03532 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού του ενδύματος, τα 
οποία απαγορεύονται.   
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

14 Αρθρωτός άξονας στερέωσης σέλλας 
ποδηλάτου μάρκας freibeik, με 
γραμμοκώδικα 4066684063850 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω του 
ελαττωματικού μηχανισμού στερέωσης της 
σέλλας πάνω στο ποδήλατο.  
 

 

 
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.  

 

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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