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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           17  Ιανουαρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

 Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της Ε.Ε. 
για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex 

 
 Δελτίο 2 (13/01/2014 – 19/01/2014) 

 

     

 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 13/01/2014 (GRAS-RAPEX – Report 2) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 93 
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 του 
Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.)  στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. 

Τα 93 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Σαράντα ένα (41) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Είκοσι δύο (22) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Δεκαοκτώ (18) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Τέσσερα (4) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

     Ένα (1) στο Υπουργείο Εσωτερικών-Δομικά Υλικά. 
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Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με  τους αριθμούς 37 μέχρι 41, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.    

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

           1. Ξύλινη κουδουνίστρα, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο W071013/ 8681413, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από την κουδουνίστρα. 

 

 

 

     

           2. Διακοσμητική λυχνία παραφινέλαιου, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο H425A/ 217 969, 
με γραμμοκώδικα  8585023392308 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος λόγω απουσίας του 
προστατευτικού καπακιού του φυτιλιού με 
αποτέλεσμα να μην αποτρέπει τα παιδιά να 
έχουν πρόσβαση στο φυτίλι ή το καύσιμο. 

 

  

 

 

     

           3. Συνδυασμός μπρελόκ με μαλακό 
παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας Art Studio, 
μοντέλο No.:2558, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού μεταλλικού κομματιού που αποσπάται 
από το μπρελόκ. 

 

 

 

     
           4. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους σε 

μορφή κοτόπουλου, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο  WH-035, με γραμμοκώδικα  
8668337390007 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υπερθέρμανσης 
των μπαταριών πέραν του επιτρεπόμενου 
ορίου. 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
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           5. Παιδικό φούτερ, μάρκας Umbro, μοντέλο UMB 
ADAM JR HOODY, ART. NO. 131717, 0134, size 
128 cm, με γραμμοκώδικα 6410741518858 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 
 

 

 

 

     
           6. Παιχνίδι πιστόλι, μάρκας Ideal Westernland, 

μοντέλο Art. No 401 9151/DBGM 8632494, με 
χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που 
δημιουργούνται κατά την εκπυρσοκρότηση 
του καψουλιού. 

 

 

 

     
           7. Παιδική μπλούζα, μάρκας Primark, μοντέλο 

56585, με χώρα κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από το 
ένδυμα. 

 

 

 

     
           8. Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας DS, μοντέλο 

DS668115 (160 cm), με γραμμοκώδικα 
8433796681153 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα 
να αποσπάται εύκολα ο γάντζος από το 
ελαστικό σχοινί. 

 

 

 

     
           9. Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας LES PETITS, 

μοντέλο  OSO AZ 2496, ref. 71.9503 (ροζ) και 
71.9504 (μπλε), με χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από την καδένα. 
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           10. Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Chocolate Chus, 
μοντέλο MC50-C40, με χώρα κατασκευής την 
Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από το 
ένδυμα. 

 

 

 

     
           11. Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας LEIVA, με 

γραμμοκώδικα 8431487182200 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα 
να αποσπάται εύκολα ο γάντζος από το 
ελαστικό σχοινί. 

 

 

 

     
           12. Εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκας KIK, μοντέλο 

KIK 0003, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     
           13. Ελαστικοί ιμάντες, μάρκας HAPPY HOME, 

μοντέλο 91235, με γραμμοκώδικα  
8435207612350 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα 
να αποσπάται εύκολα ο γάντζος από το 
ελαστικό σχοινί. 

 

 

 

     
           14.  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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           15. Παιχνίδι σφεντόνα που εκτοξεύει βέλος σε 
μορφή αεροπλάνου, μάρκας Disney, μοντέλο 
239023 TPF 0413, με γραμμοκώδικα  
323433239023 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω του 
ότι η κινητική ενέργεια που αποκτά το βέλος 
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 

 

 

 

     
           16. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Dragon 

Tattoo Ink, μοντέλα TP-1: 77891, TP-2: 77891 
και TP-3: 77891, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 

 

 

 

     
           17. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Silverback 

Ink, μοντέλο Tattoo Color Black 11, με κωδικό  
44021213 και με χώρα κατασκευής τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων ουσιών στο 
μελάνι. 

 

 

 

     
           18. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας Xin Yin Dai 

Toys, μοντέλο 989/ CG4484-13A, με 
γραμμοκώδικα 7290005003240  και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα 
βέλη. 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι 
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 

 

 

 

     
           19. Εκπαιδευτικό παιχνίδι σε τηλέφωνο που 

παράγει ήχους, μάρκας Navystar, μοντέλο No: 
68016-T, με γραμμοκώδικα  4891622680161 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
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           20. Παιδικό φούτερ, μάρκας Claire, μοντέλο No: 
39528954, με γραμμοκώδικα  5711132154886 
και με χώρα κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 

 

 

 

     
           21. Φρένα ποδηλάτου, μάρκας SHIMANO, 

μοντέλο BR-CX75, BR-R515 και BR-R315, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής των φρένων. 

 

 

 

     
           22. Βρεφικά ενδύματα-Πλεκτό σακάκι και 

φορεματάκια, μάρκας Soleil, μοντέλα 13RW2, 
13R607, 13R501 και 13R605, με χώρα 
κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από τα 
ενδύματα. 

 

  

  

 

     
           23. Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας 

SWEET MANIA, μοντέλο PS95, με 
γραμμοκώδικα 8435124170544 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
αερόβιων μεσόφιλων μικροοργανισμών στο 
υγρό. 

 

 

 

     
           24. Σκάλα, μάρκας CODIVEN, μοντέλο MH-200, με 

γραμμοκώδικα 8422893922153 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω του 
ότι δεν συμμορφώνεται με  το σχετικό 
πρότυπο ασφάλειας. 

 

 

 

     
           25. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε φιγούρα 

"Hello Kitty", μάρκας Sanrio, μοντέλο A41999, 
με γραμμοκώδικα  3298061507133 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
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           26. Βρεφικά ενδύματα, μάρκας NICOLI, μοντέλο 

105424, 105123 και 105134, με χώρα 
κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από τα 
ενδύματα. 
 
 

 

   

 

 

     
           27. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο No: DS605B, με 
γραμμοκώδικα 6950010772111 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και 
να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 

 

 

 

     
           28. Παιδικό φούτερ, μάρκας Geggamoja, μοντέλο 

NO. 234SS131016, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος. 

 

 

 

     
           29. 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. 
 

 

 

 

     
           30. Βρεφική φανέλα, μάρκας Kiabi, μοντέλο ref. 

CV378622 ED982, με γραμμοκώδικα 
378622000002 και με χώρα κατασκευής το 
Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
κουμπιών που αποσπώνται εύκολα από τα 
ενδύματα. 
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           31.  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. 
 

 

 

 

     
           32. Ξύλινη κουδουνίστρα με μεταλλικά 

καμπανάκια, μάρκας  Merca Hogar Lin, 
μοντέλο ref. 8607 - ST 112633972, με 
γραμμοκώδικα  8600006986070 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 
λαβής της κουδουνίστρας που μπορεί να 
σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

 

 

     
          33. Συσκευασία που περιλαμβάνει πλαστικά 

παιχνίδια για πάρτυ, μάρκας Verbetena, 
μοντέλο 011300156, με γραμμοκώδικα  
8423138517332 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
κομματιών που υπάρχουν στα παιχνίδια λόγω 
του μικρού τους μεγέθους. 
 

 

 

 

     
          34. Μαλακά πλαστικά παιχνίδια σε διάφορες 

φιγούρες τα οποία ανάβουν όταν πιέζονται, 
μάρκας Alex Bog, μοντέλα  EJT-318, EJT-110, 
EJT- 518 WCY, EJT-617, EJT-512,  EJT-118, EJT-
109, EJT-112 και  EJT-411, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από τα 
παιχνίδια. 

 

  

 

 

     



 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ Σελίδα 9 από 11 

 

          35. Παιχνίδι που σπρώχνει το παιδί σε μορφή 
πεταλούδας,  άγνωστης μάρκας, μοντέλο 325, 
με γραμμοκώδικα 7290005012013 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και 
να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία 
δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 
 

 

 

 

     
          36. Παιδικά κοριτσίστικα παπούτσια, μάρκας 

Disney/Primark, μοντέλο 9140411 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα παπούτσια. 
 

 

 

 

     
          37. Παιχνίδια που δένονται σε παιδικές κούνιες, 

κρεβατάκια και καροτσάκια, μάρκας Silly U, 
μοντέλα 7-704 Forest, 7-240 Martian και 7-120 
Owl, με γραμμοκώδικες 5707152077045, 
5707152072408 και 5707152071203 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
απουσίας ετικέτας προειδοποιήσεων για την 
αφαίρεση της αλυσίδας όταν το παιδί θα είναι 
σε θέση να σηκωθεί στα χέρια και στα γόνατα. 
 

 

  

 

 

     
          38. Παιχνίδι που δένεται σε παιδικές κούνιες, 

κρεβατάκια και καροτσάκια, μάρκας Maki, 
μοντέλο no. 237, με γραμμοκώδικες 
25365550001212 / 4016977512909 και με 
χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
απουσίας ετικέτας προειδοποιήσεων για την 
αφαίρεση της αλυσίδας όταν το παιδί θα είναι 
σε θέση να σηκωθεί στα χέρια και στα γόνατα. 
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          39. Παιχνίδι που δένεται σε παιδικές κούνιες, 
κρεβατάκια και καροτσάκια, μάρκας 
Teddykompaniet, μοντέλο 2063, με 
γραμμοκώδικα 7331626020633 και με χώρα 
κατασκευής την Κορέα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
απουσίας ετικέτας προειδοποιήσεων για την 
αφαίρεση της αλυσίδας όταν το παιδί θα είναι 
σε θέση να σηκωθεί στα χέρια και στα γόνατα. 
 

 

 

 

     
          40. Παιχνίδι που δένεται σε παιδικές κούνιες, 

κρεβατάκια και καροτσάκια, μάρκας Grimm´s, 
μοντέλο  08630, με γραμμοκώδικα 
4048565086301 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
απουσίας ετικέτας προειδοποιήσεων για την 
αφαίρεση της αλυσίδας όταν το παιδί θα είναι 
σε θέση να σηκωθεί στα χέρια και στα γόνατα. 
 

 

 

 

     
          41. Παιχνίδι που δένεται σε παιδικές κούνιες, 

κρεβατάκια και καροτσάκια, μάρκας 
babyFEHN, μοντέλα 1242100 και 1242118, με 
γραμμοκώδικα 2000004294632 και με χώρα 
κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
απουσίας ετικέτας προειδοποιήσεων για την 
αφαίρεση της αλυσίδας όταν το παιδί θα είναι 
σε θέση να σηκωθεί στα χέρια και στα γόνατα. 
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    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 η διαδικασία   δέσμευσης και απόσυρσής τους.    

 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 ανάλογα την Υπηρεσία. 

 

   

 Επικοινωνία  

 
 

 

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

 Γραμμή Καταναλωτή 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867388, 22867309, 22867130 και 22867377  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 και 25819151 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610 και 26804618 

 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. 

 

 


