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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  20 Απριλίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ ΕΕ 
για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 

 
 

Δελτίο 16 (16/04/2018 – 22/04/2018) 
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, 
Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ, ωσ αρμόδια αρχι ςτθν Κφπρο για τθ λειτουργία και 
διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Ταχείασ Ανταλλαγισ Πλθροφοριϊν για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν 
εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 16/04/2018 (GRAS-RAPEX – Report 16) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 29 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτισ αγορζσ διαφόρων κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτθ ςυνζχεια κοινοποιικθκαν ςτο Σφςτθμα GRAS-RAPEX. 
 
Οι καταναλωτζσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα επικίνδυνα προϊόντα ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ ΥΠΚ ςτθ διεφκυνςθ www.consumer.gov.cy.  
 
Τα 29 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκαζξι (16) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Ζνα (1) ςτθν Τμιμα Δομικϊν Υλικϊν. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
 
 
 

http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι ςε μορφι ηελζ, μάρκασ GOGOPO 
/GOOBANDS, μοντζλο GP074, με γραμμοκϊδικα 
5037832308658 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

2 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο no: 77742, με γραμμοκϊδικα 
5902082910213 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα.  
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
ςφυρίχτρασ λόγω του μικροφ τθσ μεγζκουσ. 

 

3 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ BioTouch 
USA, με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

4 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ BioTouch 
USA, με κωδικό 9RM και με χϊρα καταςκευισ 
τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
 

 

5 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
με κωδικό 17.12.14 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ World 
Famous Tattoo ink, με κωδικό WFGWY 161804 
και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
 

 

7 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Dragon 
tattoo, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
 

 

8 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
μοντζλο Chukes Vol 1 Seasonal spectrum, με 
κωδικό 10-10-14 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

9 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
με κωδικό 16446 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

10 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
με κωδικό X-142 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
μοντζλο Premium tattoo ink, με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
 

 

12 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Goochie, 
μοντζλο 215, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων ουςιϊν ςτο 
μελάνι. 
 

 

13 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Lush Color, 
με κωδικό #6358Z και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
 

 

14 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Mastor, 
μοντζλο  M323, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων ουςιϊν ςτο 
μελάνι. 
 

 

15 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Mbs 
Permanent makeup, μοντζλο M501, με κωδικό 
A01151 και με χϊρα καταςκευισ τθ Βοςνία και 
Ερηεγοβίνθ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων ουςιϊν ςτο 
μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Radiant 
Colors, με κωδικό 006 και με χϊρα καταςκευισ 
τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
 

 
 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πικανό να βρίςκονται ςτθν αγορά τθσ Κφπρου 
και να απειλοφν άμεςα τθν υγεία και αςφάλεια των καταναλωτϊν και κυρίωσ των 
παιδιϊν. Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι ζχει ιδθ αρχίςει εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ 
αγοράσ για τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων. Στθν περίπτωςθ που εντοπιςκοφν τζτοια 
προϊόντα κα προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ.    
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί τουσ ειςαγωγείσ, διανομείσ, πωλθτζσ ι 
καταναλωτζσ που τυχόν κατζχουν τζτοια προϊόντα να ςταματιςουν αμζςωσ τθν διάκεςθ ι 
τθ χριςθ τουσ και να ειδοποιιςουν  τθν Υπθρεςία. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν με τθν Υπθρεςία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ (www.consumer.gov.cy) ι ςτα 
τθλζφωνα: 

 Γραμμι Καταναλωτι 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ 22200930, 22200923 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχϊςτου  24816160 

Σθμειϊνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του 
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν κρικεί ωσ μθ αςφαλι, με αποτζλεςμα να απαγορευκεί θ 
διάκεςι τουσ ςτθν αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, ζχοντασ εντοπίςει κάποιο δυνθτικό 
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουςιάςουν, ζχουν προβεί ςε εκελοφςια απόςυρςι τουσ 
από τθν αγορά και ανάκλθςι τουσ από τουσ καταναλωτζσ. Η απαγόρευςθ διάκεςισ τουσ 
ςτθν αγορά μπορεί να αρκεί ςτισ περιπτϊςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να 
τα καταςτιςει αςφαλι. 
 

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

