
 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Ανακοίνωση για  αποκριάτικα προϊόντα Σελίδα 1 από 6 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   

ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11  30 Ιανουαρίου 2015 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Ενημέρωση των καταναλωτών για επικίνδυνα αποκριάτικα προϊόντα 
 

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εν όψει των εκδηλώσεων για τις 
Απόκριες, επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές για ακατάλληλα αποκριάτικα 
προϊόντα, των οποίων η ζήτηση και η χρήση είναι αυξημένη κατά την περίοδο αυτή, 
τα οποία έχουν κοινοποιηθεί ως επικίνδυνα στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής 
Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX), τα τελευταία δύο χρόνια. 
 
Τα προϊόντα αυτά, που περιλαμβάνουν μάσκες, περούκες, στολές αμφίεσης κ.α., 
κρίθηκαν επικίνδυνα λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας του υλικού που είναι 
κατασκευασμένα, της ύπαρξης επικίνδυνων κορδονιών και της παρουσίας αιχμηρών 
ακμών. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αναφερόμενα προϊόντα και οι 
κίνδυνοι που περικλείουν:  
 
 

 Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

   

1. Περούκα αμφίεσης, μάρκας Funny Box, 
μοντέλο YIFUN018, με γραμμοκώδικα 
5999554004754 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της περούκας. 
  

   

2. Περούκα αμφίεσης, μάρκας WIDMANN, 
μοντέλο 6293I, με γραμμοκώδικα  
8003558629305 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της περούκας.  
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3. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας BT (Boys 
Toys), μοντέλο NW12B00004, με 
γραμμοκώδικα 8422562104071 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. 

 

   

4. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας Toyworld 
Toys, μοντέλο 75639, με γραμμοκώδικα  
6430033457344 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. 

 

   

5. Μάσκα αμφίεσης, άγνωστης  μάρκας, 
μοντέλο 563010, με γραμμοκώδικα 
3856007563010 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από 
την παρουσία αιχμηρών ακμών γύρω από 
τις τρύπες των ματιών της μάσκας.  

   

6. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας SOUZA FOR 
KIDS, μοντέλο VICTORIA 178, με 
γραμμοκώδικα 8718144580204 και με 
χώρα κατασκευής την  Ολλανδία.                                                                                                                                                                                                                                       
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 
περιοχή της μέσης του ενδύματος των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο, που είναι 14 εκατοστά. 

 

   

7. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας SOUZA FOR 
KIDS, μοντέλο ELIZABETH 301, με 
γραμμοκώδικα 8718403981001 και με 
χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. 
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8. Κοστούμι αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 8269, με γραμμοκώδικα 
5602029092520 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού  του ενδύματος. 
 

 

   

9. Κουστούμι αμφίεσης με πλαστική μάσκα,  
άγνωστης μάρκας, μοντέλο CJ 0529085, 
με γραμμοκώδικα 5998273718812 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του κουστουμιού 
αμφίεσης. 
 

 

   

10. Κουστούμι αμφίεσης σε μορφή τίγρη, 
μάρκας Clown Republic, μοντέλο 37502, 
με γραμμοκώδικα  5203359375026 και με 
χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών τα οποία αποσπώνται 
εύκολα από το κουστούμι. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την  
παρουσία θηλιάς της οποίας η περιφέρεια 
είναι μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο 
όριο. 
 

 

   

11. Κουστούμι αμφίεσης σε μορφή μέλισσας, 
μάρκας Clown Republic, μοντέλο  12918, 
με γραμμοκώδικα 5203359129186 και με 
χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία αιχμηρών σημείων στο 
κουστούμι. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την  
παρουσία θηλιάς της οποίας η περιφέρεια 
είναι μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο 
όριο. 
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12. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας BOYS TOYS, 
μοντέλο NW10B00467, με γραμμοκώδικα 
8422562697405 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία λειτουργικών κορδονιών που 
δένουν στο πίσω μέρος του ενδύματος. 

 

   

13. Γενειάδα και μουστάκι αμφίεσης, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 1617, με 
γραμμοκώδικα 8435268216177 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.  

   

14. Kουστούμι αμφίεσης, μάρκας BOYS TOYS, 
μοντέλο NW11B00261, με γραμμοκώδικα 
8422562367551 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. 

 

   

15. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας RUBIE´S, 
μοντέλο 503103, με γραμμοκώδικα 
8422971531031 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. 

 

   

16. Περούκα αμφίεσης, μάρκας EL 
CARNAVAL, μοντέλο 369, με 
γραμμοκώδικα 8420995103692 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω υψηλής ευφλεκτότητας της 
περούκας.  
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17. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας  Rose & 
Romeo (R&R), μοντέλο 10028, με 
γραμμοκώδικα  8718403983586 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. 

 

   

18. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας 
CREACIONES LLOPIS, μοντέλο 30000, με 
γραμμοκώδικα 8422802300003 και με 
χώρα κατασκευής την Ταϊβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία διακοσμητικών κορδονιών στην 
περιοχή της μέσης του κουστουμιού. 

 

   

19. Καπέλο αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο ref. 839825, με γραμμοκώδικα 
3245675744638 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας του καπέλου. 

 

   

20. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας 
CENTROXOGO, μοντέλο CB3008, με 
γραμμοκώδικα 7346560030082 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 
ότι η συσκευασία έχει περίμετρο 
ανοίγματος μεγαλύτερη και πάχος 
μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 
  

   

21. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας WIDMANN, 
μοντέλο 3477Q, με γραμμοκώδικα 
8003558347704 και με χώρα κατασκευής  
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος.  
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22. Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας 
CARNAVALITO, μοντέλα 73413, 73414 και 
73415  με γραμμοκώδικα 8412741734113 
και με χώρα κατασκευής την  Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. 
  

   

 

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις  
Τα πιο πάνω προϊόντα, πιθανόν να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να 
απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. 
Ως εκ τούτου η Υπηρεσία συνεχίζει τους ελέγχους για εντοπισμό τους στην αγορά με 
γνώμονα πάντα την ασφάλεια των καταναλωτών. Περαιτέρω η Υπηρεσία καλεί τους 
εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια 
προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή τη χρήση τους.  
 

Τέλος, η Υπηρεσία υπενθυμίζει τους καταναλωτές  ότι μπορούν να ενημερώνονται 
για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή μέσω της 
ιστοσελίδας του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα 
Προϊόντα (GRAS-RAPEX) στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. 
 
Επικοινωνία με την Υπηρεσία 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377 

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150  

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610 
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