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ΤΕΕΒΣ: 8.13.06.11  19 Μαΐου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 20 (15/05/2017 – 21/05/2017) 
 
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 15/05/2017 (GRAS-RAPEX – Report 20) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 50 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 Ένωςθσ 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 50 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Τριάντα δφο (32) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι.   
 Έντεκα (11) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Έξι (6) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Ένα (1) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
Επιςθμαίνεται ότι το προϊόν με αφξων αρικμό 32, ζχει αξιολογθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ωσ προϊόν  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 Χαλάκι πάηλ για παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο ref. T6020-4/ NOZ 4306345, με 
γραμμοκϊδικα 3596234306345 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το πάηλ. 

 

2 Μαλακό αρκουδάκι με φωτάκι νυκτόσ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο NR 69345, κωδικό 2028261, με 
γραμμοκϊδικα  4012093693454 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή/και χημικών εγκαυμάτων 
από πικανι κατάποςθ των μικρϊν μπαταριϊν 
που αποςπϊνται εφκολα χωρίσ τθν χριςθ 
εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο 
κινιςεων για το άνοιγμα του καλάμου των 
μπαταριϊν.  

3 Παιχνίδι μαξιλαράκι, μάρκασ CHARACTER 
WORLD, μοντζλο PO 12307, με γραμμοκϊδικα  
5055285346645 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
μαξιλαράκι. 
 

 

4 Παιχνίδι ςβοφρα, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 878-
1, με γραμμοκϊδικα 5998665725480 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

5 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, μάρκασ WONDER KIDS – 
WDK, μοντζλο A1100003, κωδικό WDK-PE2014-1, 
με γραμμοκϊδικα 3437017111066 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Χαλάκι πάηλ για παιχνίδι, μάρκασ t'mimi, μοντζλο 
Nobuco TMMF 16, με γραμμοκϊδικα  
3393142404476 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το πάηλ. 

 

7 Ανιχνευτισ μονοξειδίου του άνκρακα, μάρκασ 
DIXNEUF, με γραμμοκϊδικα 3542641553851 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω μθ επαρκοφσ 
ευαιςκθςίασ του προϊόντοσ κατά τθν ανίχνευςθ 
του μονοξειδίου του άνκρακα. 
  

8 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ Trixie Les rêves 
d'Anaïs, μοντζλο 073, με γραμμοκϊδικα 
5420047050731 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ και πνιγμοφ του 
παιδιοφ λόγω του ότι δεν ςυμμορφϊνεται με το 
ςχετικό πρότυπο αςφάλειασ.  

 

 

9 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, μάρκασ GUIRCA, μοντζλο 
ref. 81016 , κωδικό 010220153, με γραμμοκϊδικα 
8434077810163 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
κουςτοφμι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

10 Εκπαιδευτικό παιχνίδι ςε μορφι χελϊνασ, μάρκασ 
ZHONG TING, μοντζλο No 1225, με 
γραμμοκϊδικα 8421794123560 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που υπάρχουν ςτο παιχνίδι. 
 

 

11 Παιχνίδι αυτοκινθτάκι, μάρκασ RT (RAMA 
TRITTON), μοντζλο 92073, κωδικό  RP4386/12, με 
γραμμοκϊδικα 8436019692073 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 

 

12 Μουςικό παιχνίδι, μάρκασ Twins Toys, μοντζλο 
NO:138A /HWA801964, με γραμμοκϊδικα 
5901353613921 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ ή/και χημικών εγκαυμάτων 
από πικανι κατάποςθ των μικρϊν μπαταριϊν 
που αποςπϊνται εφκολα χωρίσ τθν χριςθ 
εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο 
κινιςεων για το άνοιγμα του καλάμου των 
μπαταριϊν. 

 

 

13 Παιχνίδι ςε μορφι ςαλιγκαριοφ, μάρκασ Playing 
Kids, μοντζλα 25730  και 25731, με 
γραμμοκϊδικεσ 4894532160686  και  
4894532160693 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από το 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

14 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Kokkai Sumi 
Ink, με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
 

 

15 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze, με 
κωδικό BK103IMX40 /REF: 9C16214B19140018 
και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
 

 

16 
 

Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Dynamic, με 
κωδικό 71020370 και με χϊρα καταςκευισ τισ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 

 

17 Μελάνι για δερματοςτιξία, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο Black / Ref #KS91808, με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ.  
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 

 

18 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Alla Prima, 
μοντζλο Colour Black, με κωδικό TG 160415 / 020 
και 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 

19 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Derma 
International, μοντζλο 9 Black, με κωδικό  
X2009777 και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
 

 

20 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Derma 
International, μοντζλο BB Best Black, με κωδικό 
XI 2011 και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
 

 

21 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
μοντζλο Triple black, με κωδικό 10.07.15 και με 
χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
 

 

22 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze, 
μοντζλο Dimension black, κωδικό BK103DIS / 
SS18015 και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
 

 

23 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze, 
μοντζλο True black, με κωδικό  BK122IMX40/ 
SS211 και 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 

24 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze, 
μοντζλο Lining black, με κωδικό BK124IMX40 
/SS219 και με χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 

 

25 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Fusion, 
μοντζλο power black, με κωδικό 009 και με χϊρα 
καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 

 

26 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal Ink, 
μοντζλο Triple black, με κωδικό 29.10.14 και με 
χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 

 

27 Μελάνι για δερματοςτιξία, άγνωςτθσ μάρκασ, με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 

 

28 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Kuro Sumi, 
μοντζλο 4452585959575, με κωδικό KSOL 142209 
και με χϊρα καταςκευισ το Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

29 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Intenze, 
μοντζλο Lining Black, κωδικό BK99IMX40, Ref 
305513H2101, SS157 και με χϊρα καταςκευισ το 
Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 

 

30 Μελάνι για δερματοςτιξία, μάρκασ Eternal, 
μοντζλο triple black ink. , κωδικό 06/04/15 και με 
χϊρα καταςκευισ τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο μελάνι. 

 

31 Μάςκεσ αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλα 
9801 (γάτα) και PG-001 (κουνζλι), με 
γραμμοκϊδικεσ 5999527940614 και  
5999555722770 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
 

  

32 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκασ EAST COAST NURSE 
(BABIES R US),  μοντζλο ALBA, κωδικό 5/16, με 
γραμμοκϊδικα 5021669709955 και με χϊρα 
καταςκευισ το Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ του κρεβατιοφ και μθ 
ςυμμόρφωςθσ του με το ςχετικό πρότυπο 
αςφάλειασ. 
 

 

 

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. 



 
ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος | e-mail: ccps@mcit.gov.cy | website: www.consumer.gov.cy 

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

 

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 Ένωςθσ 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. 
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