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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  19 Ιανουαρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 3 (15/01/2018 – 21/01/2018) 
 
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 15/01/2018 (GRAS-RAPEX – Report 3) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 51 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 51 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Δεκατζςςερα (14) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Δεκαοκτϊ (18) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Δζκα (10) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Πζντε (5) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τζςςερα (4) ςτθν Υπθρεςία Μεταλλείων. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα με αφξοντεσ αρικμοφσ 13 και 14, ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 
 

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 Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκασ URCHIN, 
μοντζλο FH6809, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ  τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι  τθσ μζςθσ του 
ενδφματοσ.  
 

 

2 Μαγνθτικό παιχνίδι ςυναρμολόγθςθσ, μάρκασ 
ITS IMAGICAL, μοντζλο 702006, με 
γραμμοκϊδικα 8809134369005 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
 

 

3 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze, με 
κωδικό SS241 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
 

 

4 Τραμπολίνο, μάρκασ Lifestyle ProAktiv, μοντζλο 
LS-T185-PA6, με κωδικό 10000 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του τραμπολίνου. 

 

5 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
μοντζλο 16488, με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
 

 

7 Τραμπολίνο, μάρκασ Exit toys, μοντζλο Exit 
twist 366 green, κωδικό 2015DS009-2, με 
γραμμοκϊδικα  8718469464975 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του τραμπολίνου. 

 

8 Επαναφορτιηόμενθ μθχανι κουρζματοσ, μάρκασ 
BaByliss, μοντζλο 7426U, με κωδικό 2416PT2 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ από πικανι 
υπερκζρμανςθ τθσ μπαταρίασ. 

 

9 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ Belly babies 
UNDERWRAPS, μοντζλα CS810107/M, 
CS810107/L και CS810107/XL, με 
γραμμοκϊδικεσ  897164581373, 897164581380 
και  897164581397 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
κουςτοφμι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

10 Μάςκεσ αμφίεςθσ, μάρκασ JOJA, μοντζλο HAL 
311, κωδικό CH7070-0364-01, με γραμμοκϊδικα 
352471016846 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

  

11 Παιχνίδι για ανακοφφιςθ του παιδιοφ κατά τθν 
περίοδο τθσ οδοντοφυΐασ, μάρκασ Playgro, 
μοντζλο 0183858 0m + , με κωδικό 005475, με 
γραμμοκϊδικα 9321104838582 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνθσ ουςίασ ςτο παιχνίδι. 
  

12 Τραμπολίνο, μάρκασ Sixbros, μοντζλο185/6FTTB 
185/Blue/ON, με κωδικό RKS-2015001 και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του τραμπολίνου. 

 

13 Καλϊδια εκκινιςεωσ οχθμάτων, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο Rozruchowe, 900 Amp, με 
γραμμοκϊδικα 5900768423514 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Πολωνία. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω ελαττωματικισ 
μόνωςθσ των καλωδίων. 

 

14 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ Belly babies 
UNDERWRAPS, μοντζλα CS810115/XL, 
CS810115/M και CS810115/L, με 
γραμμοκϊδικεσ 897164611681, 897164611674 
και 897164611681 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ του 
υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το κεφάλι 
τθσ αμφίεςθσ. 
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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/

