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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     
 

 

ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11                                                                                                             22 Ιανουαρίου 2016 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της Ε.Ε. 

για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 
 

 Δελτίο 3 (18/01/2016 – 24/01/2016) 

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 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 18/01/2016 (GRAS-RAPEX – Report 3) 
έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 40 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές 
διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο 
Σύστημα GRAS-RAPEX. 

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα 
της Υ.Α.&Π.Κ. στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 40 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

Δεκατρία (13) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Οκτώ (8) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

Ένα (1) στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Ένα (1) στο Τμήμα Δομικών Υλικών. 

 

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που 

  
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 13, έχει αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλού κινδύνου. 
 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

   
1 Παιχνίδι σκούτερ, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο Jrl204033, με γραμμοκώδικα 
6900012040336 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του πατινιού. 
 

 

   
2 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας 

Starbrite, με κωδικό 03/ TBL 1177-5 και με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων 
ουσιών στο μελάνι. 
 

 

   
3 Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Intenze 

/ Mario Barth, μοντέλο Mario Light Green, 
με κωδικό Y53W57G4IMX40, SS70 και με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων 
ουσιών στο μελάνι. 
 

 

   
4 Μελάνια για δερματοστιξία, μάρκας 

Intenze, μοντέλα Lime Green, Lemon 
Yellow, Golden Yellow, Golden Rod, Persian 
Red, Cherry Bomb και Cherry Bomb Mario 
Gold, με κωδικούς Y73W121G84IMX40/ 
SS201, W102Y68G78IMX40/SS163, 
W121Y74/SS204, Y67O60IMX40/SS145,  
M63O61W103RD58IMX40/ SS163, 
M63O59W100RD58IMX40/SS145 και με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων 
ουσιών στα μελάνια. 
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5 Παιχνίδι σετ ζωγραφικής, μάρκας OXYBUL, 

μοντέλο 320903, κωδικό  2515, με 
γραμμοκώδικα 3700371938137 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 
παρουσία μικροοργανισμών στην πράσινη 
μπογιά. 

 

   
6 Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας STREET-TEENS 

BOYS, μοντέλο CSL 199-3, με 
γραμμοκώδικα 3569700007384 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του παιδιού λόγω μειωμένης 
αντοχής του τιμονιού του σκούτερ. 

 

   
7 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας TINGBA, 

μοντέλο ZRMT64555, με γραμμοκώδικα 
6938073845553 και με άγνωστή χώρα 
κατασκευής.  
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών με ελεύθερα άκρα στην περιοχή 
της κουκούλας και της μέσης του 
ενδύματος. 

 

   
8 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας CROSSFIRE, 

μοντέλο CF-1004, με γραμμοκώδικα 
1020000033906 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης με ελεύθερα άκρα 
στην περιοχή της μέσης του ενδύματος. 

 

   
9 Παιδικό μπικίνι, μάρκας KEYTI, μοντέλο 

IGA, με γραμμοκώδικα 5907441610360 και 
με χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού, της μέσης και κορδονιών που 
δένουν στο πίσω μέρος  του ενδύματος. 
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10 Παιδικά κοριτσίστικα σαντάλια, μάρκας 
Agatha Ruiz de la Prada, μοντέλο 162957, 
με γραμμοκώδικα 8434198108279 και  με 
χώρα κατασκευής την Αλβανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών χαντρών που 
αποσπώνται εύκολα από τα σαντάλια. 

 

   
11 Παιδικά κοριτσίστικα σαντάλια, μάρκας 

Garvalin, μοντέλο 162610, με 
γραμμοκώδικα 8434198068054 και  με 
χώρα κατασκευής την Αλβανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών χαντρών που 
αποσπώνται εύκολα από τα σαντάλια. 

 

   
12 Σκάλα αλουμινίου, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο 680301, με γραμμοκώδικα 
4750649066603 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της σκάλας.  

   
13 Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας KIDDIELAND, 

μοντέλο NO. 045575/ 10150414, με 
γραμμοκώδικα 0661148455758 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του παιδιού λόγω αστάθειας του 
σκούτερ. 
 

 

   
 
 

  Συστάσεις - Προειδοποιήσεις 
 

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου 
και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και     κυρίως των 
παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει 
εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που 
εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους.    
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Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, 
διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν 
αμέσως την διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν  την Υπηρεσία. 
 
 

  Επικοινωνία 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να 
επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377 και 22867130  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του 
συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η 
διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό 
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους 
από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους 
στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να 
τα καταστήσει ασφαλή. 
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