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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           11 Ιουλίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 27 (07/07/2014 – 13/07/2014) 

 

     

 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 07/07/2014 (GRAS-RAPEX – Report 27) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 58 
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 58 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Τριάντα δύο (32) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Δύο (2) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Δομικών Υλικών. 

     Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
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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 αύξοντες αριθμούς 31 και 32, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.  
Σημειώνεται ότι τέσσερα (4) από τα τριάντα δύο (32) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 
4), έχουν εντοπιστεί αρχικά από την Υ.Α.& Π.Κ. στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν 
προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-
Rapex. 

 Περιγραφή – Κίνδυνος                  Φωτογραφία 
 

     

           1. Παιδικό μπικίνι, μάρκας YIKE, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού, στο πίσω μέρος και στη μέση του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. Επίσης 
τα κορδόνια στην περιοχή της μέσης δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 14cm εκατοστά 
όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα K & Q 
Trading Ltd "China Town" και έχει 
επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

 

     
           2. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Yike, με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών, όπως επίσης τα κορδόνια 
τα οποία δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος απαγορεύονται.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα K & Q 
Trading Ltd "China Town" και έχει 
επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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           3. Παιδικό κοριτσίστικο μαγιό, μάρκας Yike, με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή της 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
λειτουργικά κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, 
που συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από 
το σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα K & Q 
Trading Ltd "China Town" και έχει 
επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     
           4. Μαλακά ελαστικά παιχνίδια με προεξοχές σε 

διάφορους χρωματισμούς, μάρκας YO-YO Ball, 
μοντέλο C391, με γραμμοκώδικα 
6920382123910 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού λόγω 
του ότι το μήκος του ελαστικού κορδονιού 
εκτείνεται πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, το 
οποίο είναι 22 εκατοστά. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία P.Ch. 
Intercontinental Trading και έχουν αποσυρθεί 
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

 

     
           5. Κάπα αμφίεσης, μάρκας PARTY FIESTA, 

μοντέλα 179588 και 179585, με 
γραμμοκώδικες 17958800100001 και 
1795850010000 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή της 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι 
λειτουργικά κορδόνια στην περιοχή του 
λαιμού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 7,5 
εκατοστά.   
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           6. Βρεφικό κάθισμα, μάρκας DEUTER, μοντέλο 
Kid Comfort III 36524, με χώρα κατασκευής το 
Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το κάθισμα. 

 

 

 

     
           7. Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων σε μορφή 

σκουληκιού, μάρκας Out of the blue, μοντέλο 
no.: 76/5169, με γραμμοκώδικα 
4029811279135 και με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     
           8. Παιδικό κάθισμα ποδηλάτου, μάρκας Baoqi, 

μοντέλο BG-5, με γραμμοκώδικα  
5999550395207 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικού μηχανισμού 
στερέωσης του καθίσματος στο ποδήλατο. 

 

 

 

     
           9. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 

SKROSS, μοντέλα Europe to UK και Combo 
World to UK, με γραμμοκώδικες 
7640112215508, 7640112218448, 
7640112215317 και 5411857343540 και με 
χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
 

 

  

 

     
          10. Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Fengxin Craft Toys, 

μοντέλο 613A, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος 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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          11. Ελαστικά σχοινιά πρόσδεσης αποσκευών, 

μάρκας C.R.A., μοντέλο 19748, με 
γραμμοκώδικα 8435265197486 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. Ποδήλατα, μάρκας SCOTT, μοντέλα Speedster 

30, Speedster 40, Contessa Speedster 25 και 
Contessa Speedster  35, με χώρα κατασκευής 
την Καμπότζη.                         
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής των μπροστινών πιρουνιών με 
αποτέλεσμα να σπάνε.     
                                          

 

 

 

     
          13. Βρεφική μπλούζα, μάρκας YOUNG 

DIMENSION/PRIMARK, μοντέλο 93379, με 
χώρα κατασκευής την Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κουμπιών που αποσπώνται εύκολα 
από το ένδυμα. 
 

 

 

 

     
          14. Βρεφικό μπάνιο με αναδιπλούμενη μεταλλική 

βάση, μάρκας Bébé Jou, μοντέλα 416001, 
616033 και 230101A - 103 Alu White, με 
γραμμοκώδικες 8714929160012, 
8714929160204 και 8714929304010 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
αστάθειας της μπανιέρα με αποτέλεσμα να 
ανατρέπεται. 
Κίνδυνος  πνιγμού από πιθανή κατάποση  του 
πλαστικού πώματος που αποσπάται εύκολα 
από την μπανιέρα.  
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          15. Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο PT131780/ No: 3399, με 
γραμμοκώδικα 2208142098895 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του ενός 
μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού 
αντικειμένου που είναι δυνατόν να έλξη το ένα 
το άλλο. 
 

 

 

 

     

          16. Παιχνίδι που περιλαμβάνει δύο φορτηγάκια, 
μάρκας Novel, μοντέλο LG024145, με 
γραμμοκώδικα 5413247024145 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
τροχών που αποσπώνται εύκολα από τα 
παιχνίδια. 
 

 

 

 

     

          17. Παιχνίδι πιστόλι δημιουργίας φουσκάλων σε 
μορφή ψαριού, μάρκας JIYONG, μοντέλο 
n.JY989-A, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μόλυβδου στο παιχνίδι. 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την υψηλή 
ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή. 
 

 

 

 

     

          18. Αναδιπλούμενο ποδήλατο, μάρκας B' Twin, 
μοντέλα TILT 5, 7, 9 και E-TILT 5 8202736, 
8202737, 8213950, 8233741, 8202739 και 
82451, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικού μηχανισμού 
ασφάλισης στο σημείο αναδίπλωσης του 
ποδηλάτου. 
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          19. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας CityCool, μοντέλο 
ZZM-228, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας και της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι η παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. Επίσης 
τα κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της 
μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 
εκατοστά όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή 
διάταξη. 

 

 

 

     

          20. Κεριά που προσομοιάζουν με γλύκισμα, 
μάρκας Hygge, μοντέλο CK008, με 
γραμμοκώδικα 6999032160117 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους 
καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ 
τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 

 

 

 

     

          21. Κεριά που προσομοιάζουν με γλύκισμα, 
μάρκας Hygge, μοντέλο EK005, με 
γραμμοκώδικα 6999032160131 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης 
του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να 
εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους 
καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ 
τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα 
γλύψουν ή να τα καταπιούν. 

 

 

 

     

          22. Χαλάκι για παιχνίδι σε παζλ, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο MPH65328, με 
γραμμοκώδικα 5900368653281 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα.  
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το χαλάκι. 
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          23. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας CITYCOOL, 
μοντέλο ZZM-230, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

          24. Παιδικό σακάκι, μάρκας B&Q kid’s Collection, 
μοντέλο NS 308, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

          25. Παιδικό σακάκι, μάρκας Setty Koop, μοντέλο 
NY 742, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

          26. Παιδικό σετ ρούχων, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο HR 1030, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
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          27. Παιδικό κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας 
HONG, μοντέλο A924, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 

 

 

 

     

          28. Παιδικό φούτερ, μάρκας H.Plenty, μοντέλο 
ZF8302 H88-0018, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 

 

 

 

     

          29. Τρίκυκλο ποδηλατάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No. KR-02, με γραμμοκώδικα 
6607083600215 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής των πεταλιών του 
ποδηλάτου. 

 

 

 

     

          30. Τρίκυκλο ποδηλατάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο No. KR-01, με γραμμοκώδικα 
6607083600208 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής των πεταλιών του 
ποδηλάτου. 

 

 

 

     

          31. Παιχνίδι πιστόλι που εκτοξεύει μικρούς 
δίσκους, άγνωστης μάρκας, μοντέλο HLX 
015740/ NO 7155, με γραμμοκώδικα  
0001251505795 και με χώρα κατασκευής το 
Χόνγκ Κόνγκ. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν οι δίσκοι 
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 
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          32. Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι που στο 
εσωτερικό του φέρει θερμοφόρα, μάρκας La 
Chaise Longue, μοντέλο 33-25-009, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
υλικού που είναι παραγεμισμένο το 
αρκουδάκι. 

 

 

 

     
  

 

    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 22867309, 22867377 και 22867130  

 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. 

 

 


