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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

   
ΥΕΕΒΤ:  8.13.06.11           31 Οκτωβρίου 2014 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     

 Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτή  

     

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

 
 Δελτίο 43 (27/10/2014 – 02/11/2014) 

 

     

 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 27/10/2014 (GRAS-RAPEX – Report 43) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 57 
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 57 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

     Τριάντα τρία (33) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.   

     Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

     Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

     Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

      

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς 
και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. 
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Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 32 και 33, έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι έξι (6) από τα τριάντα τρία (33) προϊόντα (με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 6), 
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 Power Flower, 
μοντέλο F542, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο 
πίσω μέρος και στη μέση του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται να αναδύονται 
κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά ή 
διακοσμητικά από το πίσω μέρος του 
ενδύματος ή να δένουν στην πλάτη. 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 Giftland 
και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          2. Παιδικό φούτερ, μάρκας Champion, μοντέλο 
402567, με γραμμοκώδικα  8055357193389 
και με χώρα κατασκευής την Καμπότζη. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στα καταστήματα 
Famous Friends και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
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          3. Παιδικό φόρεμα, μάρκας J & M, μοντέλο 
583/B, με γραμμοκώδικα 5290677042266 και 
με χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του 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 V & P 
Manoli Ltd  και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε 
να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 

 

 

 

     

          4. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Somas accessories, 
μοντέλο FP 107, με χώρα κατασκευής την 
Ινδονησία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή του 
στήθους του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 
Loukizetta Kiosk  και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 

 

 

 

     

          5. Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας Alex & Paul, 
μοντέλο YL-ALEX/GSH 50300, με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Limanaki 
Shopping Center και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
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          6. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Bouny Baby, 
μοντέλο AH-2215, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια 
περίσφιξης στην περιοχή της μέσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 14 εκατοστά όταν το ρούχο 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα Limanaki 
Shopping Center και έχει επιδιορθωθεί έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

 

 

     

          7. Εξοπλισμός για σκι, μάρκας Rottefella, 
μοντέλο Xcelerator, με χώρα κατασκευής την 
Νορβηγία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής. 
 

 

 

 

     

          8. Παιδική πλεκτή ζακέτα, μάρκας Young 
Dimension, μοντέλα 7708121 και 7708138, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ρούχινης ζώνης στην περιοχή της μέσης, η 
οποία δένει στο μπροστινό μέρος του 
ενδύματος. Σημειώνεται ότι απαγορεύονται οι 
ρούχινες ζώνες που δένουν στο μπροστινό 
μέρος στη περιοχή της μέσης του ενδύματος 
που όταν είναι λυτές έχουν μήκος μεγαλύτερο 
των 360 mm μετρούμενες από το σημείο 
δεσίματός τους. 
 

 

 

 

     

          9. Παιχνίδι αυτοκινητάκι, μάρκας Menta Limón, 
μοντέλο M – 14103, με γραμμοκώδικα  
8435217601979 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 

 

 

 

     



 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία  

 http://www.mcit.gov.cy          
Α.Θ Σελίδα 5 από 10 

 

          10. Παιδικό μπικίνι, μάρκας TRIBORD, μοντέλο 
1813.125/ 707.804, με γραμμοκώδικα  
3608459815601 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
διακοσμητικά κορδόνια στην περιοχή της 
μέσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 14 
εκατοστά όταν το ρούχο είναι σε χαλαρή 
διάταξη 
 

 

 

 

     

          11. Παιχνίδι-φουσκωτή μπάλα παραλίας, μάρκας 
ATOSA, μοντέλο Ref. 87693, με γραμμοκώδικα 
8422259083320 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
καπακιού της βαλβίδας που αποσπάται 
εύκολα από την μπάλα. 
 

 

 

 

     

          12. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Leonado, με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού 
από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και κορδονιών που δένουν στην 
πλάτη. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. Επίσης, 
απαγορεύεται να αναδύονται κορδόνια 
περίσφιξης, λειτουργικά ή διακοσμητικά από 
το πίσω μέρος του ενδύματος ή να δένουν 
στην πλάτη. 
 

 

 

 

     

          13. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 
ADELEQ, μοντέλο 15-97/TNAA1013, με 
γραμμοκώδικα 5205014003756 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
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          14. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας GOLDEN APPLE, 
μοντέλο HTZT-530, με γραμμοκώδικα  
4893940053030 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής.  
 
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. 
 

 

 

 

     

         15. Παιδικό γιλέκο, μάρκας H&S, μοντέλο L-832C, 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή του 
λαιμού του ενδύματος. Σημειώνεται ότι η 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης σε αυτήν την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
 

 

 

 

     

          16. Συρόμενο παιχνίδι, μάρκας  Huang Da, 
μοντέλο No. 2201, με γραμμοκώδικα 
8713145157981 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         17. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας HAPPY TREE, 
μοντέλο HR 9612, 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 την 
περιοχή για ενδύματα που προορίζονται για 
παιδιά κάτω το 7 ετών απαγορεύεται. 
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         18. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, 
μοντέλο 158 E09/ CI 12315/ CI 77911, με χώρα 
κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 
 

 

 

 

     

         19. Ξύλινες μαράκες, μάρκας Wilko, μοντέλο 
130828, με κωδικό  3197189 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω του ότι η χειρολαβή 
των μαράκων είναι πιο μεγάλη από το 
επιτρεπόμενο όριο με πιθανότητα να 
σφηνωθεί στο φάρυγγα του παιδιού. 
 

 

 

 

     

         20. Παιχνίδι κουδουνίστρα σε μορφή  κιθάρας, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 13923, με 
γραμμοκώδικα 5901680139231 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         21. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε φιγούρα 
στρατιώτη, μάρκας Tykkimäki, μοντέλο no. 
20130005, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
βεντούζας που αποσπάται εύκολα από το 
παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         22. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε φιγούρα 
αλόγου, μάρκας Tykkimäki, μοντέλο no. 
20130006, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
βεντούζας που αποσπάται εύκολα από το 
παιχνίδι. 
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         23. Πλαστικά παιχνίδια παραλίας, μάρκας Goo 
Toys, μοντέλο no. 114635/139-3, με 
γραμμοκώδικα 2011031146351 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

 

 

     

         24. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Eternal Ink, 
μοντέλα CI 21095 και CI 77891, με κωδικό  No 
03.12.13 και με χώρα κατασκευής τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 
 

 

 

 

     

         25. Μελάνι για δερματοστιξία, μάρκας Hao 
Tattoo, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 
 

 

 

 

     

         26. Παιχνίδι που αναπηδά σε μορφή πονυ, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο no. 245729, με 
γραμμοκώδικα  6410412457295 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
βαλβίδας που αποσπάται εύκολα από το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω του ότι το 
χαλινάρι σχηματίζει θηλιά της οποίας η 
περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από το 
επιτρεπόμενο όριο.  
 

 

  

 

     

          27. Βελόνα για δερματοστιξία, μάρκας 
Professional Body Supply , μοντέλο 0614/ 
1007RL, 2017/06, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 

Μικροβιολογικός κίνδυνος λόγω 
λανθασμένης αποστείρωσης του προϊόντος. 
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         28. Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια σε 
συνδυασμό με μπρελόκ, μάρκας Menta Limón, 
μοντέλα 14240, 14245, 14246, 14252, 14256, 
14260, 14261, 14264, 14268 και 14270, με 
γραμμοκώδικες 8435217602068, 
8435217602075,  8435217602082, 
8435217602099, 8435717602105, 
8435217602112, 8435217602129, 
8435217602136 και 8435217602143 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 

 

 

 

 

     

         29. Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλα HC31-4, HC31-5 και HC31-6, με 
γραμμοκώδικες 4752062029074, 
4752062029081 και 4752062029098 
αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της καρέκλας. 

 

 

 

     

         30. Παιδικό αδιάβροχο σακάκι, μάρκας SL, 
μοντέλο G002, με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της 
κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια περίσφιξης με  ελεύθερες άκρες στη 
περιοχή της κουκούλας απαγορεύονται. 

 

 

 

     

         31. Φουσκωτό κάθισμα θαλάσσης, άγνωστης 
μάρκας, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού του παιδιού λόγω του ότι το 
κάθισμα δεν συμμορφώνεται με το σχετικό 
πρότυπο ασφάλειας. 

 

 

 

     

         32. Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας 
TERMÁL, μοντέλο TDF2-16, με γραμμοκώδικα 
5998312744871 και με χώρα κατασκευής την 
Ουγγαρία. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
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         33. Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας KAI YUAN DA 
TOYS, μοντέλο 17338, με γραμμοκώδικα  
5901680173389 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στο 
μηχανισμό αναδίπλωσης του καροτσιού. 

 

 

 

     
    

 

    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. 

 

 


