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ΤΕΕΒ: 8.13.3.3 24 Ιανουαρίου  2020 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

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

 
 

Δελτίο 04 (20/01/2020 – 26/01/2020) 
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και 
Βιομθχανίασ, 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 
20/01/2020 (GRAS-RAPEX – Report 04) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Σφςτθμα 62 προϊόντα που 
παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα προϊόντα αυτά 
εντοπίςτθκαν 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 62 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Τριαντατζςςερα (34) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Εννιά (9) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Οκτϊ (8) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Πζντε (5) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Τζςςερα (4) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Δφο (2) 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 23 και 24 , ζχουν αξιολογθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προϊόντα  χαμθλοφ κινδφνου.  
 
 

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

1 Παιδικό πουκάμιςο μάρκασ EBOS και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
ελεφκερων κορδονιϊν ςτθν κουκοφλα του 
πουκαμίςου. 
  

2 Παιδικι φόρμα μάρκασ BENETI, μοντζλο B-
2758, με γραμμοκϊδικα 86809146202077 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
ελεφκερων κορδονιϊν ςτθν κουκοφλα τθσ 
φόρμασ. 
  

3 Μαλακό παραγεμιςμζνο παιχνίδι ςε μορφι 
ψαριοφ άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο SPC 
181644 H40A, με γραμμοκϊδικα 
9777661816448 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 

Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ τθσ 
βεντοφηασ που αποςπάται από το παιχνίδι. 
    

4 Ξφλινο παιχνίδι δραςτθριοτιτων άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο F90310, με κωδικό 
1720062096, με γραμμοκϊδικα 
5900851620967 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
παιχνίδι. 
   

 

5 Παιχνίδι ςετ με φορτθγά μάρκασ Playtive 
Junior, μοντζλο 322000_1901, με κωδικό 
παραγωγισ 07/2019, με γραμμοκϊδικα 
4056232664691 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν αντικειμζνων που 
υπάρχουν/αποςπϊνται από τα  παιχνίδια. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιχνίδι τηελ μάρκασ Popular, μοντζλο 
625022, με γραμμοκϊδικα 5607776250223 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

7 Παιχνίδι τηελ μάρκασ Maso, μοντζλο 
OB171010.YMSTT79, με κωδικό παραγωγισ 
S26565 - HY17109 brown, με γραμμοκϊδικα 
5605340246986 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

8 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ INTENZE, 
μοντζλο ST1004GY, με κωδικό 
1037C00416K24090604, με κωδικό παραγωγισ 
W128WP002HCY001, αρ. παρτίδασ SS245, με 
θμερομθνία λιξθσ 10/31/2021 και με χϊρα 
καταςκευισ τθσ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
 

 

9 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ INTENZE, 
μοντζλο ST1015LG, με κωδικό 
1036C01518D02101007, με κωδικό 
παραγωγισ HCY010W140G96IMX40, αρ. 
παρτίδασ SS270, με θμερομθνία λιξθσ 
4/30/2023 και με χϊρα καταςκευισ τθσ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  



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

/ConsumerGovCy @ConsumerGovCy  Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

  10 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ INTENZE, 
Advanced Tattoo Ink, μοντζλο ST1067DSM, με 
κωδικό 1036C06716K26130050, με κωδικό 
παραγωγισ W128Y83O78B83IMX40, αρ. 
παρτίδασ SS245, με θμερομθνία λιξθσ 
10/31/2021 και με χϊρα καταςκευισ τθσ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο μελάνι. 
  

11 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Tina Davies, 
μοντζλο 2 Blonde, με κωδικό παραγωγισ 0209 
και με χϊρα καταςκευισ τθσ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

12 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Solid Ink, 
μοντζλο Matte Black, με κωδικό παραγωγισ 
08.13.18, με θμερομθνία λιξθσ 08.2022 και με 
χϊρα καταςκευισ τθσ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
  
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο μελάνι. 
  

13 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Lushcolor, 
μοντζλο Black Brown, με κωδικό παραγωγισ 
0634 και με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
  
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο μελάνι. 
  

14 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Eternal Ink, 
μοντζλο Lining & Shading, με κωδικό 
παραγωγισ 08/10/18 και με χϊρα καταςκευισ 
τθσ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

15 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Tina Davies, 
μοντζλο 1 Grey, με κωδικό παραγωγισ 
B20209, με θμερομθνία λιξεωσ 08/20/21  και 
με χϊρα καταςκευισ τθσ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

16 Μαλακό παιχνίδι που παράγει ιχουσ μάρκασ 
PEPCO, μοντζλο SKU 25720301, με κωδικό 
257203, με γραμμοκϊδικα 2572034518656 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ ςτα δάκτυλα  του 
παιδιοφ από τθν πολφ ψθλι δφναμθ 
ανάςυρςθσ του ςχοινιοφ που ςυνδζεται με το 
παιχνίδι.  
 

 

17 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ FABbrows, με 
κωδικό παραγωγισ LU201811, με θμερομθνία 
λιξεωσ 11-01-2021  και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο μελάνι. 
  

18 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ XPMU, με 
κωδικό παραγωγισ LU2019010231 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο μελάνι. 
  

19 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Eternal Ink, 
με κωδικό παραγωγισ M-157, με θμερομθνία 
λιξεωσ 11.2020 και με χϊρα καταςκευισ τθσ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

20 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Beauty by 
Honia, μοντζλο Dream Brown, με κωδικό 
παραγωγισ LU1904012, με θμερομθνία 
λιξεωσ 4/12/22 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
  
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων χθμικϊν ουςιϊν 
ςτο μελάνι. 
  

21 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Icolor, 
μοντζλο Nude Pink, με κωδικό παραγωγισ 
Ch.nr. 947919 και με χϊρα καταςκευισ τθσ 
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

22 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Dynamic, 
μοντζλο Black, με κωδικό παραγωγισ 
22021140, με θμερομθνία λιξεωσ 04/11/2022  
και με χϊρα καταςκευισ τθσ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

23 Μελάνι δερματοςτιξίασ, μάρκασ Icolor, 
μοντζλο Natural Brown, με κωδικό παραγωγισ 
643755 και με χϊρα καταςκευισ τθν Λετονία. 
  
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ καρκινογόνων αρωματικϊν 
αμίνων ςτο μελάνι. 
  

24 Μαλακό παραγεμιςμζνο ςκυλάκι SUN-DAY, 
μοντζλο P2098, με γραμμοκϊδικα 
5904073115447 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των ραφϊν, με πικανι κατάποςθ του υλικοφ 
που φζρει ςτο εςωτερικό του το ςκυλάκι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

25 Μαλακό παραγεμιςμζνο αρκουδάκι μάρκασ  
SUN-DAY, μοντζλο M3418, με γραμμοκϊδικα 
5904073148025 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω μειωμζνθσ αντοχισ 
των ραφϊν, με πικανι κατάποςθ του υλικοφ 
που φζρει ςτο εςωτερικό του το αρκουδάκι. 
  

 26 Στολι αμφίεςθσ μάρκασ Pudcoco και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν που αποςπϊνται από 
τθ ςτολι. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ τθσ 
ςτολισ. 
  

27 Κάλυμμα καλωδίων που προςομοιάηει με 
παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ και με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του μεγζκουσ του 
παιχνιδιοφ που μπορεί να ςφθνωκεί ςτο 
λάρυγγα του παιδιοφ.  
  

28 Παιχνίδια μουςικά όργανα άγνωςτθσ μάρκασ 
και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του μεγζκουσ τθσ 
λαβισ των παιχνιδιϊν που μπορεί να 
ςφθνωκοφν ςτο λάρυγγα του παιδιοφ. 
  

29 Βρεφικόσ υπνόςακοσ άγνωςτθσ μάρκασ και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
κουμπιϊν που αποςπϊνται από τον 
υπνόςακο. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

30 Βρεφικζσ ξφλινεσ κουδουνίςτρεσ άγνωςτθσ 
μάρκασ και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν αντικειμζνων που υπάρχουν ςτισ 
κουδουνίςτρεσ. 
  

31 Παιχνίδι οδοντοφυΐασ άγνωςτθσ μάρκασ και 
με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ λόγω του μεγζκουσ του 
παιχνιδιοφ που μπορεί να ςφθνωκεί ςτο 
λάρυγγα του παιδιοφ.  
  

32 Βρεφικζσ ξφλινεσ κουδουνίςτρεσ άγνωςτθσ 
μάρκασ και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν αντικειμζνων που αποςπϊνται από τισ 
κουδουνίςτρεσ. 
  

33 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ άγνωςτθσ μάρκασ και 
με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν αντικειμζνων που αποςπϊνται από τα 
προϊόντα. 
  

34 Παιχνίδια τηελ ςε αυγοειδι ςυςκευαςίεσ, 
διαφόρων χρωμάτων, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο B077Z2BJ7Z και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί τουσ ειςαγωγείσ, διανομείσ, πωλθτζσ που 
τυχόν διακζτουν τζτοια προϊόντα να ςταματιςουν αμζςωσ τθν διάκεςθ τουσ και να 
ειδοποιιςουν  τθν Υπθρεςία. 
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί επίςθσ τουσ καταναλωτζσ ςε περίπτωςθ που 

κατζχουν τα πιο πάνω προϊόντα να ςταματιςουν να τα χρθςιμοποιοφν και να τα 

επιςτρζψουν ςτον πωλθτι, δθλαδι από το κατάςτθμα από τα οποία τα ζχουν 

προμθκευτεί και παράλλθλα να τθν  ενθμερϊςουν ςχετικά.  
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Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τον περί Οριςμζνων Πτυχϊν τθσ Πϊλθςθσ Καταναλωτικϊν 

Αγακϊν και των Συναφϊν Εγγυιςεων Νόμο, ςε περίπτωςθ αγοράσ μθ αςφαλοφσ 

προϊόντοσ, ο καταναλωτισ δικαιοφται ςε αντικατάςταςθ του προϊόντοσ, ϊςτε το προϊόν 

να είναι ςφμφωνο προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, 

τότε ο καταναλωτισ δικαιοφται να υπαναχωριςει, δθλαδι να επιςτρζψει το προϊόν ςτον 

πωλθτι και να λάβει πίςω το πλιρεσ ποςό που πλιρωςε. Υπενκυμίηεται ότι τα πιο πάνω 

δικαιϊματα ιςχφουν για περίοδο 2 ετϊν από τθν αρχικι παράδοςθ του προϊόντοσ ςτον 

καταναλωτι και ότι τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ζναντι του καταναλωτι ζχει πάντα ο τελικόσ 

πωλθτισ. 

 

Στθν περίπτωςθ που ο πωλθτισ αρνείται να ανταποκρικεί ςτα πιο πάνω δικαιϊματα του 

καταναλωτι, καλείται ο καταναλωτισ να υποβάλει γραπτϊσ το παράπονο του μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ τθσ Υπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι (www.consumer.gov.cy).  

 
 

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 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχϊςτου  24816160 

 

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

