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ΥΕΕΒ: 8.13.3.3 27 Νοεμβρίου  2020 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
 

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη                    
Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Safety Gate RAPEX 

 
 

Δελτίο 48 (23/11/2020 – 29/11/2020) 
 
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 
23/11/2020 (RAPEX – Report 48) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 98 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 98 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  
 
 Τριανταεπτά (37) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με έξι (6) από αυτά να 

έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Εικοσιδύο (22) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 
 Δεκαέξι (16) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με δύο (2) από αυτά να έχουν 

κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. 
 Εννιά (9) στο Τμήμα Γεωργίας. 
 Οκτώ (8) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 
 Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

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

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σετ με ξύλινα παζλ σε φιγούρες ζώων 
μάρκας KidUs, μοντέλο KT-6063, με κωδικό 
133263999097, με γραμμοκώδικα 
6970625313769 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 
φιγούρες. 
 

 

2 Μπρελόκ με μαλακό παιχνίδι που 
προσομοιάζει με γλυκό, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο QQF-133, με γραμμοκώδικα 
1806221330761 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα γιατί το μαλακό παιχνίδι 
μπορεί να εκληφθεί σαν τρόφιμο από τους 
καταναλωτές και κυρίως από τα παιδιά και ως 
εκ τούτου να το βάλουν στο στόμα, να το 
γλύψουν ή να το καταπιούν. Επιπλέον, 
ενέχεται κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση του μεταλλικού δακτύλιου που 
αποσπάται από το μπρελόκ. 
 

 

3 Παιδική φόρμα μάρκας U.S. POLO ASSN, 
μοντέλο 52604-52319A, με γραμμοκώδικα 
52604-52319A-1COL-8Y και με χώρα 
κατασκευής το Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία C & C 
LONDOU BROS LIMITED και έχει αποσυρθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών.  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Περιπατητής μωρών άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα G1091-RLB00132 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τον 
περιπατητή. 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του μωρού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του περιπατητή  και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
  

5 Παιδική φόρμα μάρκας NCLG, μοντέλο 9033, 
με γραμμοκώδικα 5200002075647 και με 
χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Δ & Μ 
ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ και έχει επιδιορθωθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
  

6 Παιδικό σετ ρούχων μάρκας FRENZY, μοντέλο 
63025257, με γραμμοκώδικα 5200000432770 
και με χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην κουκούλα του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Δ & Μ 
ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ και έχει επιδιορθωθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Περιπατητής μωρών μάρκας Locaso, με 
κωδικό παραγωγής BBWLK-BLD και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από τον 
περιπατητή. 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του μωρού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του περιπατητή  και μη συμμόρφωσης του με 
το σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
  

8 Κοριτσίστικο σακάκι μάρκας New GoLieGe, 
μοντέλο 31-10500, με γραμμοκώδικα 
5200002075647 και με χώρα κατασκευής την 
Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Δ & Μ 
ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ και έχει επιδιορθωθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
  

9 Προβολείς ομίχλης αυτοκινήτων με φωτεινή 
πηγή λέιζερ, άγνωστης μάρκας, μοντέλο Auto 
Laser Fog Lamp και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 
λέιζερ. 
 

 

  10 Κοριτσίστικο σετ ρούχων μάρκας Mamma 
natura, μοντέλο W20-5555 και με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο ένδυμα τα οποία 
δένουν στο πίσω μέρος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία A. P. S. 
ATHIENITES LTD και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

11 Παιδική φόρμα μάρκας Look at me, μοντέλο 
202550J, με κωδικό παραγωγής W092020, με 
γραμμοκώδικα 3831109016879 και με χώρα 
κατασκευής το Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην κουκούλα του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
SKLAVENITIS CYPRUS LIMITED και έχει 
αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

12 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
κροκόδειλου μάρκας MTTXGS και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
  

13 Παιδικό γιλέκο μάρκας COCCODRILLO, 
μοντέλο Z19178401TRE-015-092, με 
γραμμοκώδικα 590470542443515092 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού, των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
  

14 Ξύλινο τρενάκι μάρκας Little Tom, μοντέλο 
12814, με κωδικό EPR-HE-115, με κωδικό 
κατασκευής 4260218340459 και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που υπάρχουν στο 
παιχνίδι. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

15 Παιδικό τρίτροχο πατίνι άγνωστης μάρκας, με 
κωδικό παραγωγής ZH1588PK/BL και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
παρουσίας ανοιγμάτων στο πατίνι που 
επιτρέπουν τη παγίδευση των δακτύλων και 
από πιθανή πτώση του παιδιού, λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του πατινιού και 
μη συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι 
η νάιλον συσκευασία του πατινιού έχει πάχος 
μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

16 Ξύλινο συρόμενο σαλιγκάρι μάρκας Playwood, 
με κωδικό παραγωγής 292097 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
σαλιγκάρι. 
  

17 Ξύλινη κουδουνίστρα άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο H-TOY-379 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 
λαβής της κουδουνίστρας που μπορεί να 
σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού και από  
πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που 
αποσπώνται από τη κουδουνίστρα. 
 

 

18 Ξύλινη κουδουνίστρα καμπανούλα μάρκας 
ToyWoo και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τη 
κουδουνίστρα. 
  

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

19 Ξύλινο παιχνίδι γατάκι μάρκας Waldfabrik 
BLACK FOREST, μοντέλο 2106-1, με κωδικό 
Rollies, με γραμμοκώδικα 250867800091 και 
με χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

20 Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας I’m 
Toy, μοντέλο 87300, με κωδικό παραγωγής 
I3011817051, με γραμμοκώδικα 
8850714873009 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

21 Ξύλινο φορτηγάκι μάρκας Primi Passi, μοντέλο 
PP 1008, με γραμμοκώδικα 8711811629855 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των  
μικρών τροχών που αποσπώνται από τα 
παιχνίδια. 
  

22 Παιχνίδι σετ με μαλακά παραγεμισμένα 
σκυλάκια μάρκας Mundo Diver, μοντέλο 650, 
με κωδικό παραγωγής 01/2020, 24006507  και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των  
ματιών που αποσπώνται από τα σκυλάκια. 
 

 

23 Ξύλινο συρόμενο ζωάκι άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο TUB 14, με γραμμοκώδικα 
5251040005387 και με χώρα κατασκευής την 
Πολωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
ζωάκι. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
https://www.facebook.com/ConsumerGovCy/
http://twitter.com/ConsumerGovCy
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

24 Ξύλινο συρόμενο τρακτέρ μάρκας Thimble 
Toys, με κωδικό παραγωγής 3800966004565 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
  

25 Ξύλινο αριθμητήριο μάρκας Woody, μοντέλο 
90241, με κωδικό παραγωγής 8591864902415 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
αριθμητήριο. 
  

26 Ξύλινο όχημα αστυνομίας μάρκας Toi-Toys, 
μοντέλο 82511, με κωδικό παραγωγής 814602 
και με χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση των 
τροχών που αποσπώνται από το αυτοκινητάκι. 
  

27 Ξύλινο τρενάκι μάρκας Scratch, μοντέλο 
6181060, με κωδικό παραγωγής 
221540031601012, με γραμμοκώδικα 
5414561810605 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
τρενάκι. 
  

28 Παιχνίδι σετ πυροσβεστικής μάρκας Janod / 
JURATOYS, μοντέλο 08515, με κωδικό 
παραγωγής 3700217385156 και με χώρα 
κατασκευής την Γαλλία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 
φιγούρες. 
 

 

http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

29 Παιχνίδι ξύλινη φωτογραφική μάρκας Janod / 
JURATOYS, μοντέλο 05335, με γραμμοκώδικα 
3700217353353 και με χώρα κατασκευής την 
Γαλλία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από την 
φωτογραφική. 
  

30 Ξύλινο συρόμενο σκυλάκι μάρκας Janod / 
JURATOYS, μοντέλο 08240, με γραμμοκώδικα 
3700217382407 και με χώρα κατασκευής την 
Γαλλία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
σκυλάκι. 
  

31 Ξύλινος συρόμενος πειρατής μάρκας BEEBOO, 
μοντέλο 42801194, με κωδικό παραγωγής 
2170/06/2016 με γραμμοκώδικα 
4018501035663 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρού κομματιού που αποσπάται από τον 
πειρατή. 
 

 

32 Ξύλινο συρόμενο σκυλάκι μάρκας VIGA TOYS, 
μοντέλο 50381, με γραμμοκώδικα 
6934510503819 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση της 
ουράς που αποσπάται από το σκυλάκι. 
  

33 Ξύλινο συρόμενο παιχνίδι δραστηριοτήτων 
μάρκας Primi Passi, μοντέλο PP 1059 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρού κομματιού που αποσπάται από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

34 Ξύλινο μουσικό παιχνίδι με κινούμενες 
φιγούρες μάρκας BigJigs, μοντέλο BJ184, με 
γραμμοκώδικα 691621001844 και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 
φιγούρες. 
  

35 Ξύλινο μουσικό παιχνίδι με κινούμενες 
φιγούρες μάρκας TROUSSELIER, μοντέλο 
S95063, με κωδικό 1946-01-17, με 
γραμμοκώδικα 3457010951957 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 
φιγούρες. 
 

 

36 Παιχνίδι πλαστική τσάντα που εκπέμπει φως, 
άγνωστης μάρκας και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από τη 
τσάντα. 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

37 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
πάντα, μάρκας BabyBus και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της  
μικρής μύτης που αποσπάται από το πάντα. 
  

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω τριανταεπτά (37) προϊόντα, τα έξι (6) έχουν εντοπιστεί 
αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί 
στις άλλες χώρες μέλη) και έχει προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους. 
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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).  
 
 
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 22200930 και 22200925  
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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