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ΥΕΕΒΤ: 8.13.06.11  02 Φεβρουαρίου 2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ενημέρωση των καταναλωτών για επικίνδυνα αποκριάτικα 
προϊόντα 

 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 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 μικρών αντικειμένων και μικρών μπαταριών που αποσπούνται εύκολα κλπ. Στον 
πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αναφερόμενα προϊόντα και οι κίνδυνοι που 
περικλείουν:  
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Γιρλάντα αμφίεσης με φωτάκι, μάρκας LA GRAN 
FAMILIA, μοντέλο GF24968, με γραμμοκώδικα 
8436025249681 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

2 Μάσκα αμφίεσης, μάρκας MO PEI, με 
γραμμοκώδικα 8820140528088 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

3 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας WIDMANN, 
μοντέλο ref. 86435, με γραμμοκώδικα 
8003558864300 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι η 
συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
  

4 Περούκα αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
Art.05763, με γραμμοκώδικα  8001843057635 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της περούκας. 
   

5 Βρεφικό κουστούμι αμφίεσης, μάρκας Gifi, 
μοντέλο 336318, με γραμμοκώδικα 
3491953363187 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών 
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
κουστούμι. 
 

  

6 Περούκα αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
92022, με γραμμοκώδικα 5999562190364 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της περούκας. 
 

 

7 Αξεσουάρ αμφίεσης πεταλούδας, μάρκας FUNNY 
FASHION, μοντέλο ref. 53132, με γραμμοκώδικα  
8712364531329 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι η 
συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

8 Μάσκα αμφίεσης, μάρκας MARVEL, με κωδικό 
JFR_FNSPK0001G και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
 

 

9 Κουστούμι αμφίεσης πυροσβέστη, μάρκας Party 
Pro, μοντέλα 8728750879 και 8728750846, 
κωδικό 871-43, με γραμμοκώδικες  
3700393632181 και 3700393632174 αντίστοιχα 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι η 
συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 

 

10 Φωσφορίζοντα γάντια αμφίεσης, μάρκας House 
of Fun, μοντέλο Code 997 19477, με 
γραμμοκώδικα 8004927194776 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την υψηλή συγκέντρωση 
καυστικής ουσίας (υπεροξειδίου του υδρογόνου) 
στο υγρό που υπάρχει μέσα στα γάντια.  

11 Φωσφορίζουσα μάσκα αμφίεσης, μάρκας House 
of Fun, μοντέλο 99744225, με γραμμοκώδικα 
8004927442259 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την υψηλή συγκέντρωση 
καυστικής ουσίας (υπεροξειδίου του υδρογόνου) 
στο υγρό που υπάρχει μέσα στα γάντια.  

12 Γιρλάντα αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
No: HD44204, με γραμμοκώδικα 8545233442040 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός ή πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

13 Μάσκα αμφίεσης, μάρκας Party Items, με 
γραμμοκώδικα 5823331119853 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της μάσκας. 
  

14 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας CHRISTYS, μοντέλο 
999482, με γραμμοκώδικα 0013051568146 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
κουστουμιού. 
 

 

15 Γιρλάντα αμφίεσης, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
ST7164, με γραμμοκώδικα 7392870071642 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού ή/και χημικών εγκαυμάτων 
από πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών 
που αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση 
εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο 
κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των 
μπαταριών. 
 

 

16 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας WIDMANN, 
μοντέλο 02526/ 0252, με γραμμοκώδικα 
8003558025268 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι η 
συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
 

 

17 Περούκα αμφίεσης, μάρκας V & F, μοντέλο 
Ref.64952, με γραμμοκώδικα  8882010649521 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του ότι το 
πάχος της συσκευασίας είναι μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

18 Σετ αμφίεσης πειρατή, μάρκας Yuan Yuan, 
μοντέλο Nº SR-180, με γραμμοκώδικα 
8856243211282 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 

 

19 Μάσκα αμφίεσης, μάρκας HM, με γραμμοκώδικα 
8820141015129 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
  

20 Μάσκες αμφίεσης, μάρκας Worldex, μοντέλο Art. 
505714, με γραμμοκώδικες 6412167004953 και  
6412165057142 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
 

  

 

21 Μάσκα αμφίεσης, μάρκας COBO REGALO, με 
γραμμοκώδικα  8820150507196 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.  

22 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας EM HOME, μοντέλο 
ref. 9993285, με γραμμοκώδικα 8435340632857 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.  

23 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας Ephéria, μοντέλο 
Ref. 112093, με γραμμοκώδικα 
0215121015HC007 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης.  
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

24 Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας DISFRACES 
GUIRCA, μοντέλο 81015, κωδικό 010220144, με 
γραμμοκώδικα 8435118236904 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών 
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το 
κουστούμι.  

25 Περούκες αμφίεσης, μάρκας Fright Nite, μοντέλα 
127038-Fright Nite Long Wig (Green, Blue, Black, 
Red, Pink). #115428-Fright Nite Short Bob Wig 
(Green, Blue, Black, Red, Pink),  #127039- Fright 
Nite Curly Wig (Green, Blue, Black, Red, Pink). 
#123716 – Long Wig (Pink/Blue/Blonde). #125690 
– Luxury Short Wig, με γραμμοκώδικες 
5054110002671, 5054110002688, 
5054110002695, 5054110002701, 
5054110002718, 5054110002626, 
5054110002633, 5054110002640, 
5054110002657, 5054110002664, 
5054110280475, 5054110280482, 
5054110280499, 5054110280505,  
5054110280512,  
5054110002725, 5054110002732, 
5054110002749, 5054110002756, 
5054110002763, 5053834237161, 
5054110421885, 5054110421892, 
5054110421908, 5053834256902, 
5054110285364, 5054110285371 και 
5054110285388 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 

  

 

 

26 Περούκες αμφίεσης, μάρκας The Creepy Crew, 
μοντέλο M 48175, κωδικούς 125466-A & -B, με 
γραμμοκώδικες 5050577481752 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

27 Καπέλα αμφίεσης, μάρκας Fright Nite, μοντέλο 
4356, με γραμμοκώδικες 5025066043568, 
5054110003241, 5054110003258, 
5054110003265 και 5054110003272 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
 

 

28 Περούκα αμφίεσης, μάρκας Fright Nite, μοντέλο 
148169, με γραμμοκώδικα 5053834481694 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της αμφίεσης. 
  

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

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. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στολές αμφίεσης δεν πρέπει να φέρουν 
επικίνδυνα κορδόνια, ιδιαίτερα στην περιοχή του λαιμού. Περισσότερες πληροφορίες για 
τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας, σε σχέση με τα κορδόνια στα παιδικά ενδύματα, 
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.  
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 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. Περαιτέρω 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. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα 
τηλέφωνα: 

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160 
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