ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012
Θέµα: ∆ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του
συστήµατος RAPEX
Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει µέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδοµάδα 19 έως 23 Μαρτίου 2012 για τα µη ασφαλή προϊόντα
του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον παρακάτω
πίνακα.
Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί
από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή,
µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας
εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε
εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των
υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των
Προϊόντων».
Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά
µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες.
Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων
κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική
γλώσσα, όπως µεταφέρθηκαν στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Κ. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efpolis.gr.
Η Γ.Γ.Κ. προβαίνει στη ∆ηµοσίευση αυτών και στον Τύπο, προκειµένου αφενός να υπάρχει
δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και αφετέρου οι τυχόν
διακινητές των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά να προβαίνουν σε άµεση απόσυρσή τους
και ταυτόχρονη ενηµέρωση της εκάστοτε αρµόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς,
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση
διαπίστωσης από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές οι οποίες ενεργοποιούνται αµέσως µετά από
κάθε ειδοποίηση µέσω του συστήµατος RAPEX ή ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών ότι τα
προϊόντα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, η Γ.Γ.Κ. θα επιβάλλει
αυστηρές διοικητικές κυρώσεις µε βάση το Νόµο 2251/94, σε όλους όσους εµπλέκονται στην
αλυσίδα διακίνησής των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά.

Σύστηµα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για ασφάλεια προϊόντων
πλην τροφίµων (RAPEX)
- Εβδοµαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων µέσω RAPEX –
Αναφορά 13 - 2012
Σηµείωση:
H αναφορά 1409/11 από την 50η εβδοµάδα του έτους 2011 έχει αποσυρθεί από την ιστοσελίδα
RAPEX ύστερα από συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την αξιολόγηση του κινδύνου
από την κοινοποιούσα αρχή. Η αναφορά 0600/11 από την 26η εβδοµάδα του έτους 2011 και η
αναφορά 0348/11 από την 15η εβδοµάδα του έτους 2011 έχουν αποσυρθεί οριστικά ύστερα
από διευκρινήσεις της εκτίµησης κινδύνου από τις κοινοποιούσες αρχές.

No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
0483/12

∆ΑΝΙΑ

Προϊόν

Κατηγορία: Πυροτεχνήµατα
Προϊόν: Πυροτεχνήµατα
"Gold Missil"
Μάρκα: JKC
Fyrværkeriimport ApS
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
∆ανέζικος αριθµός
καταχώρησης: SIK0272312403
Περιγραφή: Πύραυλος που
µοιάζει µε βλήµα. Το
αντικείµενο πρέπει να
τοποθετείται κάθετα στο
έδαφος, εκσφενδονίζεται
σε ύψος σχεδόν 25 µέτρων
και εκρήγνυται παράγοντας
αστέρια.

Φύση κινδύνου

Εγκαύµατα και
τραυµατισµοί

Μέτρα που έχουν
ληφθεί από την
Κοινοποιούσα
χώρα
Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
εγκαυµάτων επειδή
υπάρχει ο κίνδυνος το
πυροτέχνηµα να αποτύχει
να λειτουργήσει
υψηλότερα από τα 20
µέτρα, οπότε πέφτει στο
έδαφος και εκρήγνυται.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14035-27.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

2
0484/12

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αθλητικός
εξοπλισµός/ Χόµπι
Προϊόν: Εξοπλισµός χόµπι
(Slackline set)

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
τραυµατισµών επειδή τα
carabiners φέρουν σήµα

Εθελοντική παύση
πωλήσεων.

Μάρκα: Slakkline
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Κιτ µεσαίου και µικρού
µεγέθους
Περιγραφή: Slackline set
(µικρό και µεσαίο) µε
carabiners, που φέρει σήµα
CE, αριθµό εξεταστικού
κέντρου 0299 και τα
δεδοµένα απόδοσης να
αποτυπώνονται πάνω στο
carabiners.
Χώρα προέλευσης:
Νορβηγία

3
0485/12

ΙΣΠΑΝΙΑ

CE και αριθµό
εξεταστικού κέντρου, τα
οποία τα κάνουν να
φαίνονται ως κατάλληλος
εξοπλισµός αναρρίχησης,
ενώ δεν είναι.
Τα carabiners σπάνε ή
παραµορφώνονται σε
φορτία τα οποία είναι
µικρότερα από τα όρια
που αναφέρονται.
Η ένδειξη «Μόνον για
Slackline» είναι
ανεπίτρεπτη επειδή η
δήλωση απόδοσης και οι
απαιτήσεις της Οδηγίας
PPE δεν συµµορφώνονται
µε αυτά.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Ιπτάµενο παιχνίδι

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή η δίοδος
εκποµπής φωτός είναι
συνδεδεµένη µε την
µπαταρία µέσω ενός
γάντζου που καταλήγει
σε ένα αιχµηρό σηµείο το
οποίο πιέζει ένα
τερµατικό της µπαταρίας
και έτσι υπάρχει ο
κίνδυνος διάτρησης της
µπαταρίας και διαρροής
χηµικών. Επιπλέον, ο
χώρος που βρίσκονται οι
µπαταρίες µπορεί εύκολα
να ανοίξει, και να
καταποθούν.

Μάρκα: Άγνωστη
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Μοντέλο ST-F01, barcode:
8083000000012
Περιγραφή: Πλαστικό
παιχνίδι µε µπαταρίες και
φως, αποτελούµενο από
µια βάση εκκίνησης µε
λάστιχο και ένα βλήµα σε
σχήµα τόξου, το οποίο
φέρει ενσωµατωµένο φως
που υποστηρίζεται από
µπαταρία. Η συσκευασία
είναι διαφανής πλαστική
σακούλα.

Το προϊόν δεν

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
0486/12

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
αυτοκίνητο "Gran
Turismo", "Gran Cabrio"

συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και µε τα
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 62115 και
EN 71-1.

Τραυµατισµοί
Ένα πιθανό λάθος θα
µπορούσε να έχει ως
αποτέλεσµα να µην
λειτουργήσουν τα πίσω
φώτα.

Μάρκα: Maserati
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Περιγραφή: Επιβατικό
αυτοκίνητο
Χώρα προέλευσης: Ιταλία

Εθελοντική
διορθωτική ενέργεια
από τον
κατασκευαστή.
Σύµφωνα µε
δήλωση του
διανοµέα της
Maserati στη χώρα
µας, οι ιδιοκτήτες
των
επηρεαζόµενων
οχηµάτων θα
ενηµερωθούν
µέσω προσωπικών
επιστολών.

∆εν υπάρχει διαθέσιµη
εικόνα
5
0487/12

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός

Μάρκα: Overdo

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού εξαιτίας
της παρουσίας
λειτουργικών κορδονιών
στην κουκούλα.

Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Αριθµός µοντέλου K-08622, barcode
8690030826224

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Προϊόν: Τζιν τζάκετ για
βρέφη "Baby jeans"

Περιγραφή: Καλοκαιρινό
τζάκετ µε κουκούλα για
κορίτσια ηλικίας έως 2
ετών, µε καφέ χρώµα και
πορτοκαλί επένδυση και
φερµουάρ. Το τζάκετ φέρει
δύο ψεύτικες τσέπες και
µια καµηλοπάρδαλη στην
δεξιά πλευρά.
Χώρα προέλευσης: Τουρκία

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

6
0488/12

ΙΣΠΑΝΙΑ

7
0489/12

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία: Προστατευτικός Τραυµατισµοί
εξοπλισµός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
τραυµατισµών επειδή η
Προϊόν: Λουριά
συρραφή ασφαλείας, η
αναρρίχησης "Newton"
οποία κρατάει τους
κρίκους στο σηµείο
Μάρκα: Petzl
σύνδεσης στο στέρνο,
Τύπος / αριθµός µοντέλου: µπορεί να µην έχει
τοποθετηθεί σωστά, µε
Μοντέλο: Newton C73***, συνέπεια ο κρίκος να
ανοίξει και να οδηγήσει
Σειριακός αριθµός
σε πτώση τον χρήστη.
µικρότερος ή ίσος του
11365***
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Περιγραφή: Κίτρινα και
µαύρα λουριά αναρρίχησης Οδηγία Προσωπικού
Προστατευτικού
για επαγγελµατική χρήση.
εξοπλισµού.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Κούκλα "The
lovely girl"

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή το κεφάλι
της κούκλας περιέχει 34
% κατά βάρος δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP).

Μάρκα: Άγνωστη
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
NO.3011
Περιγραφή: Κούκλα σε
κουτί από χαρτόνι µε
διαφανές πλαστικό
παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP είναι
απαγορευµένες σε όλα τα
παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας, ενώ
οι φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP

Σύσταση στους
τελικούς χρήστες να
επιθεωρούν τα
προϊόντα.

Απόσυρση από την
αγορά και ανάκληση
από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη παιδικής
φροντίδας που µπορούν
τα παιδιά να τα βάλουν
στο στόµα.

8
0490/12

ΠΟΛΩΝΙΑ

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
τραυµατισµών καθώς
µπορεί να προκύψει
ξαφνική απώλεια της
Μάρκα: Dacia
απόδοσης πέδησης ως
συνέπεια µιας ρωγµής
Τύπος / αριθµός µοντέλου: στο σωληνάκι του
Οχήµατα που παρήχθησαν
φρένου, που µπορεί να
µέχρι τις 12 Απριλίου 2011. προκληθεί από την
συσσώρευση χιονιού σε
Περιγραφή: Επιβατικό
ένα βραχίονα στήριξης.
αυτοκίνητο.
Προϊόν: Επιβατικό
αυτοκίνητο "Duster 4x4"

Εθελοντική
διορθωτική ενέργεια
από τον
κατασκευαστή.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη δήλωση
του διανοµέα της
Dacia στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την επίσηµη
αντιπροσωπεία.

Χώρα προέλευσης:
Ρουµανία
∆εν υπάρχει διαθέσιµη
εικόνα
9
0491/12

ΓΑΛΛΙΑ

10
0492/12

ΒΕΛΓΙΟ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Ανιχνευτής καπνού Το προϊόν δεν είναι
"Détecteur de Fumée"
αποτελεσµατικά
ευαίσθητο στον καπνό. Η
Μάρκα: Franelec
αποτυχία του προϊόντος
να ανιχνεύσει τους
Τύπος / αριθµός µοντέλου: συνηθισµένους τύπους
DETECFU02, Παρτίδα:
καπνού δεν επιτρέπει
KDE1103241R
στον χρήστη και στους
άλλους γύρω από αυτόν
Περιγραφή: Οπτικός
να λάβουν τα απαραίτητα
ανιχνευτής καπνού που
µέτρα να αποφύγει τον
πωλείται σε πλαστική
κίνδυνο πυρκαγιάς.
συσκευασία µπλίστερ.
Το προϊόν δεν
Χώρα προέλευσης: Κίνα
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Κατασκευής
προϊόντων, και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο
EN 14604.

Κατηγορία: Φωτιστικός

Τραυµατισµοί

Εθελοντική
απόσυρση από την
αγορά και ανάκληση
από τους
καταναλωτές.

Εθελοντική
ανάκληση από τους

εξοπλισµός
Προϊόν: Φωτιστικό οροφής
"Classic Chandelier"
Μάρκα: Massive
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Τύπος: 38631/86/10,
Κωδικός προµηθευτή
907435, Barcode
5412253944379
Περιγραφή: Φωτιστικό
οροφής µε 9 λάµπες.
Ύψος: 1375 mm,
∆ιάµετρος: 900 mm, 9 x
E27, Max 60 W.

Η αλυσίδα που κρατάει το
φωτιστικό οροφής µπορεί
να σπάσει, µε
αποτέλεσµα να πέσει το
φωτιστικό
τραυµατίζοντας τους
ανθρώπους που είναι από
κάτω.
Έχουν αναφερθεί 4
περιστατικά.

καταναλωτές.
Έχει γίνει σχετική
δηµοσίευση στον
Τύπο για την
ενηµέρωση του
καταναλωτικού
κοινού µε το από
18/01/2012
∆ελτίο Τύπου.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

11
0493/12

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό παντελόνι
Μάρκα: TEX
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
No.1215277-ROZ-0311
barcode: 3 608144 045238
Περιγραφή: Αθλητικό
µακρύ παντελόνι ροζ
χρώµατος για παιδιά.
Χώρα προέλευσης:
Ρουµανία

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
τραυµατισµών εξαιτίας
της παρουσίας µη
στερεωµένων κορδονιών
στην περιοχή της µέσης.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.
Σύµφωνα µε
έγγραφη δήλωση
του διανοµέα στην
Ελλάδα, το προϊόν
έχει αποσυρθεί
από τα σηµεία
πώλησης. Η Γ.Γ.
Καταναλωτή
συνιστά στους
καταναλωτές, που
το έχουν στην
κατοχή τους, να το
χρησιµοποιούν
αφού αφαιρέσουν
τα κορδόνια της
µέσης.

12
0494/12

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Μάρκα: Fox Kids,

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
τραυµατισµών εξαιτίας
της παρουσίας µακριών
κορδονιών στην περιοχή
της µέσης.

Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Collection C19, COD
ARTICOL KGW9-7311ES,
barcode 812066250008

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Προϊόν: Παντελόνι για
κορίτσια "Young collection"

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Περιγραφή: Μακρύ ροζ
παντελόνι µε ελεύθερα
κορδόνια στην περιοχή της
µέσης, που απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας µέχρι 8
ετών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

13
0495/12

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Κούκλα "Charming
girls"

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή το κεφάλι
της κούκλας περιέχει 38
% κατά βάρος δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP).

Μάρκα: Άγνωστη
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
NO.TY-918A
Περιγραφή: Η κούκλα
εµπεριέχεται σε ένα κουτί
από χαρτόνι µε διαφανές
πλαστικό παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP είναι
απαγορευµένες σε όλα τα
παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας, ενώ
οι φθαλικές ενώσεις
DINP, DIDP και DNOP

Απόσυρση από την
αγορά και ανάκληση
από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη παιδικής
φροντίδας που µπορούν
τα παιδιά να τα βάλουν
στο στόµα.

14
0496/12

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός και
τραυµατισµοί

Προϊόν: Πουλόβερ για
κορίτσια

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
τραυµατισµών και
στραγγαλισµού εξαιτίας
της παρουσίας
διακοσµητικών
κορδονιών στο λαιµό και
στη µέση.

Μάρκα: Baby Candy
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Μοντέλο 130
Περιγραφή: Ροζ πουλόβερ
που απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας µέχρι 2 ετών. Το
πουλόβερ φέρει φερµουάρ
µπροστά και κεντηµένα
κυκλάµινο και πράσινα
λουλούδια ως διακόσµηση.
Το πουλόβερ φέρει
διακοσµητικά κορδόνια στο
λαιµό και στη µέση. Το
µήκος των κορδονιών στο
λαιµό είναι 540 mm, µε
ελεύθερα άκρα 160 mm.

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

15
0497/12

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικές πιτζάµες
Μάρκα: Aimico
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
No. 01071
Περιγραφή: Χειµωνιάτικες
πιτζάµες για παιδιά µε
κουκούλα και δύο
φερµουάρ. Οι πιτζάµες
είναι ανοιχτού πράσινου
χρώµατος µε ροζ
διακοσµήσεις, και

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού εξαιτίας
της παρουσίας κορδονιών
στην κουκούλα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

απευθύνονται σε παιδιά
µέχρι 3 µηνών. Η
κουκούλα φέρει ελεύθερο
διακοσµητικό κορδόνι 600
mm µε ελεύθερα άκρα 120
mm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

16
0498/12

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό τζάκετ
Μάρκα: Fullmax

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού εξαιτίας
της παρουσίας
λειτουργικών κορδονιών
στην κουκούλα.

Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcode: 9 914090 334000 Το προϊόν δεν
ή 9 914090 332006
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
Περιγραφή: Παιδικό τζάκετ πρότυπο EN 14682.
που απευθύνεται σε παιδιά
µέχρι 7 ετών, µε κουκούλα
εφοδιασµένη µε κορδόνια
περίσφιξης µε πλαστικά
άκρα. Φέρει επίσης
κορδόνια στο κατώτερο
µέρος του ενδύµατος και
µπροστά την ένδειξη
"Fullmax". Φέρει φερµουάρ
και 2 τσέπες. ∆ιατίθεται στα
µεγέθη: 28, 30, 32, 34, 36
και 38 και σε διάφορα
χρώµατα. Πωλείται χωρίς
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
Βουλγαρία

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

17
0499/12

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικές πιτζάµες
Μάρκα: Andrei
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
NR.532977, barcode:
0000000038744

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού εξαιτίας
της παρουσίας κορδονιών
στην κουκούλα.

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Περιγραφή: Παιδικές
χειµωνιάτικες πιτζάµες σε
µπλε χρώµα µε κουκούλα
και κεντρικό φερµουάρ,
που απευθύνεται σε παιδιά
µέχρι 3 µηνών. Η
κουκούλα φέρει ελεύθερα
διακοσµητικά κορδόνια
λευκού χρώµατος 100 cm
µε ελεύθερα άκρα 30 cm.
Χώρα προέλευσης:
Ρουµανία

18
0500/12

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Πιτζάµα για µωρά
Μάρκα: Flexi
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Περιγραφή: Χειµωνιάτικη
πιτζάµα για µωρά µε ροζ
κουκούλα και δύο
φερµουάρ. Απευθύνεται σε

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού εξαιτίας
της παρουσίας κορδονιών
στην κουκούλα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

παιδιά ηλικίας µέχρι 1
έτους. Η κουκούλα φέρει
ελεύθερα διακοσµητικά
κορδόνια 800 mm µε
ελεύθερα άκρα 180 mm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

19
0501/12

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Πιτζάµα για παιδιά
Μάρκα: T.M.Y.
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Περιγραφή: Χειµωνιάτικη
πιτζάµα για παιδιά σε
σκούρο µπλε χρώµα µε
κουκούλα και κεντρικό
φερµουάρ. Απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας µέχρι 2
ετών. Η κουκούλα φέρει
ελεύθερα διακοσµητικά
κορδόνια 800 mm µε
ελεύθερα άκρα 200 mm.

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού εξαιτίας
της παρουσίας κορδονιών
στην κουκούλα.

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

20
0502/12

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Σούπερ κόλλα
"Monolit"

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή περιέχει
16.7 % κατά βάρος
χλωροφόρµιο.

Μάρκα: Aviora
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
403-001, barcode:
4607006023086
Περιγραφή: Σωληνάριο
αλουµινίου 3g,

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Απόσυρση από την
αγορά και ανάκληση
από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

συσκευασµένο σε κουτί
από χαρτόνι, µε διαφανές
πλαστικό κάλυµµα. Στο
σωληνάριο και επί της
συσκευασίας υπάρχουν
ενδείξεις στα Ρωσικά.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

21
0503/12

ΕΛΛΑ∆Α

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτα
"Monster"
Μάρκα: Ducati
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
1100 EVO (όλες οι
εκδόσεις) MY2011 και
MY2012
Περιγραφή: Η ανάκληση
αφορά µοτοσικλέτες µε
VINs από
ZDMM511ABAB037440 έως
ZDMM511AACB056959.

Τραυµατισµοί
Πιθανή θραύση του πίσω
τροχού µετά από
εκτεταµένη χρήση
(χιλιόµετρα που
αντιστοιχούν σε εξαετή
χρήση βάσει του
εκτιµώµενου ετήσιου
µέσου όρου χρήσης –
10.000 µε 12.000 χλµ),
µε αποτέλεσµα την
πιθανή πτώση του
αναβάτη.

Χώρα προέλευσης: Ιταλία

Εθελοντική
διορθωτική ενέργεια
από τον
κατασκευαστή.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη δήλωση
του διανοµέα της
Ducati στη χώρα
µας, αφορά 11
µοτοσικλέτες, οι
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
ενηµερωθούν
µέσω των
αντιπροσώπων και
των
εξουσιοδοτηµένων
συνεργείων.

∆εν υπάρχει διαθέσιµη
εικόνα
22
0504/12

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια
Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια
"Rice Light"
Μάρκα: Multifunction
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Άγνωστη
Περιγραφή:
Χριστουγεννιάτικη αλυσίδα
µε 80 κόκκινα φωτάκια µε
πράσινο καλώδιο και
συσκευή ελέγχου
λειτουργίας. Συσκευασµένα
σε µπλε κουτί από χαρτόνι.

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας επειδή το
καλώδιο δεν είναι
επαρκώς στερεωµένο στη
συσκευή ελέγχου
λειτουργίας.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Εθελοντική
απόσυρση από την
αγορά.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

23
0505/12

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια
Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια "100 L Rice Light"
Μάρκα: Άγνωστη
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
BS-008. EAN code:
8201008130085
Περιγραφή:
Χριστουγεννιάτικη αλυσίδα
µε φωτάκια
κατασκευασµένη από PVC
µπλε χρώµατος µε 100
µικρά µπλε φωτάκια, και
εξοπλισµένη µε συσκευή
ελέγχου λειτουργίας.
Συσκευασµένο σε κόκκινο
κουτί από χαρτόνι µε
φωτογραφία του Αη Βασίλη
επισήµανση "100 L Rice
Light, Super bright bulbs".

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας αφού:
· η διατοµή των
καλωδίων δεν είναι
επαρκής,

Εθελοντική
απόσυρση από την
αγορά.
Απαγόρευση
πωλήσεων µε
εντολή των αρχών.

· η στερέωση των
καλωδίων στη συσκευή
ελέγχου λειτουργίας δεν
είναι επαρκής,
· η συσκευή ελέγχου
λειτουργίας µπορεί να
σπάσει.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

24
0506/12

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παλτό για κορίτσια
Μάρκα: Y.X.L. Yixinlong

Στραγγαλισµός
Το κορδόνι περίσφιξης
στην κουκούλα µε τις
πλαστικές µπαρέτες στα
άκρα ενέχει κίνδυνο

Απόσυρση από την
αγορά και ανάκληση
από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Μοντέλο: CR-826
Περιγραφή: Παλτό για
κορίτσια µε κουκούλα και
δύο τσέπες. Η κουκούλα
φέρει µη στερεωµένα
κορδόνια περίσφιξης µε
κόµπους και πλαστικές
µπαρέτες στα άκρα. Το
προϊόν είναι διακοσµηµένο
µε πεταλούδες και
λουλούδια. Οι πεταλούδες
είναι διακοσµηµένες µε
πούλιες. Οι τσέπες είναι
διακοσµηµένες µε κορδέλες
και φέρουν κόµπους και
χάντρες στα άκρα. Το
παλτό διατίθεται σε µωβ,
σκούρο µωβ, ανοικτό µωβ
και ροζ χρώµα. Μέγεθος:
13,14,15,16 (µικρότερη
των 7 ετών).

στραγγαλισµού στα
παιδιά.
Επιπλέον, οι χάντρες και
οι κόµποι στα άκρα της
κορδέλας στις τσέπες
µπορεί κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού να
πιαστούν, µε αποτέλεσµα
την πιθανή πτώση του
παιδιού και τον
τραυµατισµό του.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

25
0507/12

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Τζάκετ για αγόρια
Μάρκα: Nesyel
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Μοντέλο: N-8829C
Περιγραφή: Γκρι καρό
τζάκετ για αγόρια µε
κουκούλα και φερµουάρ. Η
κουκούλα φέρει µη
στερεωµένα κορδόνια
περίσφιξης µε κόµπους και
µεταλλικές µπαρέτες στα

Στραγγαλισµός
Το κορδόνι περίσφιξης
στην κουκούλα µε τις
µεταλλικές µπαρέτες στα
άκρα ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού στα
παιδιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Απόσυρση από την
αγορά και ανάκληση
από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

άκρα. Το προϊόν είναι
διακοσµηµένο µε την
ένδειξη: "H". Μέγεθος:
128.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

26
0508/12

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Boys' jacket
Μάρκα: Nesyel
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Μοντέλο: N-8191C
Περιγραφή: Σκούρο µπλε
καρό τζάκετ, για αγόρια µε
κουκούλα, επένδυση µπεζ
χρώµατος και φερµουάρ. Η
κουκούλα φέρει µη
στερεωµένα κορδόνια
περίσφιξης µε κόµπους και
µεταλλικές µπαρέτες στα
άκρα. Το προϊόν είναι
διακοσµηµένο µε την
ένδειξη: "H". Μέγεθος:
104, 116.

Στραγγαλισµός
Το κορδόνι περίσφιξης
στην κουκούλα µε τις
µεταλλικές µπαρέτες στα
άκρα ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού στα
παιδιά.

Απόσυρση από την
αγορά και ανάκληση
από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

27
0509/12

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός/
Τραυµατισµοί

Προϊόν: Παλτό για κορίτσια

Το κορδόνι περίσφιξης
στην κουκούλα µε
κόµπους και µπαρέτες

Μάρκα: Bocska

Απόσυρση από την
αγορά και ανάκληση
από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

στα άκρα ενέχει κίνδυνο
στραγγαλισµού.
Επιπλέον, εάν το παιδί
τραβήξει το ελαστικό
Περιγραφή: Παλτό µε
κορδόνι περίσφιξης οι
κουκούλα και γούνινη
µπαρέτες µπορεί να
επένδυση για νεαρά
χτυπήσουν το πρόσωπο
κορίτσια. Η κουκούλα φέρει και τα µάτια,
µη στερεωµένα ελαστικά
προκαλώντας
κορδόνια περίσφιξης µε
τραυµατισµούς.
κόµπους και πλαστικές
µπαρέτες στα άκρα. Το
Το προϊόν δεν
προϊόν είναι διακοσµηµένο
συµµορφώνεται µε το
µε καρδιές και
σχετικό Ευρωπαϊκό
τριαντάφυλλα. Το τζάκετ
πρότυπο EN 14682.
διατίθεται σε κόκκινο
χρώµα. Μέγεθος: 128.
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Μοντέλο: B-16 4

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

28
0510/12

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Συσκευές
υγραερίου και εξαρτήµατα
Προϊόν: Θερµοσίφωνες
"Advance"
Μάρκα: Cointra
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Μοντέλο: Advance EB-10
Περιγραφή: Θερµοσίφωνες
τύπου: Υγραερίου
βουτανίου µε σειριακούς
αριθµούς: 1041FB0558 και
1005FB2117, και φυσικού
αερίου µε σειριακό αριθµό:
0935FB0698.

Εγκαύµατα

Απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
Η θερµοκρασία του νερού των αρχών.
στην έξοδο του
θερµοσίφωνα είναι πολύ
υψηλή µε συνέπεια ο
χρήστης µπορεί να
ζεµατιστεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Συσκευών Αερίου
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 26.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
∆εν υπάρχει διαθέσιµη
εικόνα
29
0511/12

ΒΕΛΓΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Πυρκαγιά και
ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Ραδιοκασετόφωνο
εγγραφής µε 12 µπάντες

Είναι ανεπαρκής η
διατοµή του καλωδίου

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε από τις
τελωνειακές αρχές.
Απαγόρευση των

τροφοδοσίας.
Μάρκα: Waxiba
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
XB-481C
Περιγραφή:
Ραδιοκασετόφωνο
εγγραφής µαύρου
χρώµατος, που λειτουργεί
µε ρεύµα, ορθογώνιου
σχήµατος (27x15x7 cm)
AM/FM/TV/SW1-9 + LCD
ρολόι.

πωλήσεων µε
εντολή των αρχών.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60065.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

30
0512/12

ΒΕΛΓΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Πυρκαγιά και
ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Ραδιοκασετόφωνο
εγγραφής µε 5 µπάντες

Είναι ανεπαρκής η
διατοµή του καλωδίου
τροφοδοσίας.

Μάρκα: Waxiba
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
XB-771 C
Περιγραφή:
Ραδιοκασετόφωνο
εγγραφής, καφέ χρώµατος,
πλαστικό, φορητό,
σχήµατος ορθογωνίου
(24x13x7 cm)
AM/FM/TV/SW1/SW2 +
LCD ρολόι, λειτουργεί µε
ρεύµα.

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε από τις
τελωνειακές αρχές.
Απαγόρευση των
πωλήσεων µε
εντολή των αρχών.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60065.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

31
0513/12

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια
Προϊόν: Αλυσίδα µε

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας αφού:

Πληροφόρηση των
καταναλωτών µε
εντολή των αρχών.

φωτάκια "140L Rice Light"
Μάρκα: Άγνωστη
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
WZ 636C, 6901055088118
Περιγραφή:
Χριστουγεννιάτικη αλυσίδα
µε φωτάκια,
κατασκευασµένη από
σκούρο πράσινο PVC µε
140 µικρά µπλε φωτάκια,
εξοπλισµένη µε µονάδα
ελέγχου λειτουργίας.
Συσκευάζεται σε κόκκινο
κουτί από χαρτόνι, µε
εικόνα του προϊόντος.
Πληροφορίες για τους
χρήστες µόνο στην
Ουγγρική γλώσσα.

· η διατοµή των
καλωδίων δεν είναι
επαρκής,
· η στερέωση των
καλωδίων στη µονάδα
ελέγχου λειτουργίας δεν
είναι επαρκής,
· η µονάδα ελέγχου
λειτουργίας µπορεί να
σπάσει.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

32
0514/12

ΠΟΛΩΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Αντρικό τζιν
Μάρκα: Kik
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
EAN: 4790000083900
Τύπος: Herren-Hose Κωδ:
95587006461000000599,
saison: 210, WGR 646,
Auftr: 9558700
Περιγραφή: Τζιν από 100%
βαµβάκι. Στο εσωτερικό
του παντελονιού υπάρχει
ετικέτα µε εικονογράµµατα
οδηγιών φροντίδας, και
προδιαγραφές ύφανσης.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο καθώς περιέχει
αζωχρώµατα,
απελευθερώνοντας
βενζιδίνη 84.5 mg/kg.
Έχει αναφερθεί ένα
περιστατικό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντική
απόσυρση από την
αγορά.

33
0515/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα "Aromatic
potpourri"

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
και δηλητηρίασης.

Μάρκα: Fidel Mix
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcodes: 2700 0441 και
2700 0458.

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.

Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία
1g ή 3g. Ενδείξεις επί της
συσκευασίας και κατάλογος
συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"Το µίγµα fidel είναι ένα
εξωτικό αρωµατικό µίγµα
που όταν καίγεται
απελευθερώνει ένα πλούσιο
άρωµα", "∆εν είναι για
ανθρώπινη κατανάλωση",
"Φυλάξτε το µακριά από τα
παιδιά", και "περιέχει
βότανα και εκχυλίσµατα
συµεπριλαµβανοµένων
leonurus cardica, coltsfoot,
damiana, althea officinalis,
coconut leaf".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

34
0516/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα βοτάνων
Incenso de Hervas
Μάρκα: Pulse

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
και δηλητηρίασης.

Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcode: 0016, Barcode:
2000 2923, Barcode: 2100
0126 και Barcode: 2700

Έχουν αναφερθεί

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

1301.

περιστατικά.

Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία
400 mg, 500 mg, 1g ή 3g.
Ενδείξεις επί της
συσκευασίας και κατάλογος
συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"Πλούσιο άρωµα όταν
καίγεται", "∆εν είναι για
ανθρώπινη κατανάλωση",
"Φυλάξτε το µακριά από τα
παιδιά", και "Τα κύρια
συστατικά: Bay bean,
Damiana, Stevia leaf,
Lemon grass, Tribulus
Terrestris, Indian
Pennyworth, Rose,
Siberian motherwort,
Marsh mallow, Clove,
Hops, aroma essence".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

35
0517/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα βοτάνων
Incenso de Hervas

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
και δηλητηρίασης.

Μάρκα: Nirvana
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcode: 2000 0998 και
Barcode: 2000 2909.
Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία
1g ή 3g. Ενδείξεις επί της
συσκευασίας και κατάλογος
συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"Εξαιρετικά βότανα για να
αναζωογονήσετε το µυαλό
σας, που απελευθερώνουν
πλούσιο άρωµα κατά την
καύση. ∆εν περιέχει καπνό

Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

και νικοτίνη. Απολαύστε!",
"∆εν είναι για ανθρώπινη
κατανάλωση", "Φυλάξτε το
µακριά από τα παιδιά", και
"Τα κύρια συστατικά: Bay
bean, Damiana, Stevia
leaf, Lemon grass, Tribulus
Terrestris, Indian
Pennyworth, Rose,
Siberian motherwort,
Marsh mallow, Clove,
Hops, aroma essence".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

36
0518/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα βοτάνων
Incenso de Hervas

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
και δηλητηρίασης.

Μάρκα: Buzz
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcode: 2000 2305,
Barcode: 2700 0380 και
Barcode: 2700 0793.
Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία
400 mg, 1g ή 3g. Ενδείξεις
επί της συσκευασίας και
κατάλογος συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"Buzz είναι ένα εξωτικό
µίγµα εξαιρετικών βοτάνων
για την αναζωογόνηση του
µυαλού, που
απελευθερώνει πλούσια
αρώµατα κατά την καύση.
∆εν περιέχει καπνό και
νικοτίνη. Απολαύστε!",
"∆εν είναι για ανθρώπινη
κατανάλωση", "Φυλάξτε το
µακριά από τα παιδιά", και
"Τα κύρια συστατικά: Bay
bean, Damiana, Stevia
leaf, Lemon grass, Tribulus

Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Terrestris, Indian
Pennyworth, Rose,
Siberian motherwort,
Marshmallow, Clove, Hops,
aroma essence".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

37
0519/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα βοτάνων
Incenso de Hervas

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
και δηλητηρίασης.

Μάρκα: Fire ‘n’ ice
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcode: 2000 0394,
Barcode: 2100 0072, και
Barcode: 2800 0365.
Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία
0,4g, 0,5g, 1g ή 3g.
Ενδείξεις επί της
συσκευασίας και κατάλογος
συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"Πλούσιο άρωµα όταν
καίγεται", "∆εν είναι για
ανθρώπινη κατανάλωση",
"Φυλάξτε το µακριά από τα
παιδιά", και "Τα κύρια
συστατικά: Bay bean, Blue
Lotus, Damiana, Stevia
leaf, Lemon grass, Pink
lotus, Tribulus Terrestris,
Indian Pennyworth, Rose,
Siberian motherwort,
Marshmallow, Clove, Hops,
aroma essence".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

38
0520/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα
Μάρκα: Tribe

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
και δηλητηρίασης.

Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcode: 2000 0092,
Barcode: 2000 2299,
Barcode: 2000 3425,
Barcode: 2000 3562,
Barcode: 2600 0572 και
Barcode: 2700 1172.
Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία
0.5g, 1g ή 3g. Ενδείξεις επί
της συσκευασίας και
κατάλογος συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"Tribe είναι ένα εξωτικό
µίγµα εξαιρετικών βοτάνων
για την αναζωογόνηση του
µυαλού, που
απελευθερώνει πλούσια
αρώµατα κατά την καύση.
∆εν περιέχει καπνό και
νικοτίνη. Απολαύστε!",
"∆εν είναι για ανθρώπινη
κατανάλωση", "Φυλάξτε το
µακριά από τα παιδιά", και
"Τα κύρια συστατικά: Bay
bean, Blue Lotus,
Damiana, Stevia leaf,
Lemon grass, Pink Lotus,
Tribulus Terrestris, Indian
Pennyworth, Rose,
Siberian motherwort,
Marshmallow, Clove, Hops,
aroma essence".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

39
0521/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα "Hawaiian Το προϊόν ενέχει χηµικό
Ultra"
κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
Μάρκα: Hayze
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
Τύπος / αριθµός µοντέλου: και δηλητηρίασης.
Barcode: 2001 0805 και
Barcode: 2100 1741.
Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.
Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία
1.5g ή 5g.

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Ενδείξεις επί της
συσκευασίας και κατάλογος
συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"Εξωτικό µίγµα που
απελευθερώνει πλούσιο και
ωραίο άρωµα", "∆εν
περιέχει ακετόνη",
"∆ιάφορα µίγµατα - ∆εν
είναι για ανθρώπινη
κατανάλωση", "Φυλάξτε το
µακριά από τα παιδιά", και
"Περιέχει: Σπάνια τροπικά
φυτά και µίγµα
αρωµατικών φρούτων".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

40
0522/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα Gone
Strawnanas!

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
και δηλητηρίασης.

Μάρκα: Hayze
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcode: 2001 0812 και
Barcode: 2100 1727.
Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία

Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

1.5g. Ενδείξεις επί της
συσκευασίας και κατάλογος
συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"∆εν περιέχει ακετόνη",
"∆ιάφορα µίγµατα - ∆εν
είναι για ανθρώπινη
κατανάλωση", "Φυλάξτε το
µακριά από τα παιδιά".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

41
0523/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα βοτάνων

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
και δηλητηρίασης.

Μάρκα: Samurai Spirit
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcode: 2700 1332 και
Barcode: 2700 1373.
Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία
0.4g και 3g. Ενδείξεις επί
της συσκευασίας και
κατάλογος συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"Πλούσιο άρωµα όταν
καίγεται", "∆εν είναι για
ανθρώπινη κατανάλωση",
"Φυλάξτε το µακριά από τα
παιδιά".

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή
των αρχών.

Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

42
0524/12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Θυµίαµα "Diamond

Το προϊόν ενέχει χηµικό

Κατάσχεση και
απόσυρση από την
αγορά µε εντολή

Spirit"
Μάρκα: Spice
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Barcode: 2001 0775,
Barcode: 2100 1710 και
Barcode: 2100 1901.

κίνδυνο επειδή όταν ο
καπνός εισπνέεται µπορεί
να προκληθούν
συµπτώµατα αλλεργιών
και δηλητηρίασης.

των αρχών.

Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.

Περιγραφή: Θυµίαµα
αποτελούµενο από µίγµα
βοτάνων µε άρωµα,
διατίθεται σε συσκευασία
1g και 3g. Ενδείξεις επί της
συσκευασίας και κατάλογος
συστατικών στα
Πορτογαλικά και Αγγλικά:
"Spice είναι ένα εξωτικό
µίγµα θυµιάµατος που
απελευθερώνει πλούσιο
άρωµα όταν καίγεται.
Απολαύστε το µαγευτικό
άρωµα, ∆εν είναι για
ανθρώπινη κατανάλωση",
"Φυλάξτε το µακριά από τα
παιδιά", και "Περιέχει
βότανα και εκχυλίσµατα
συµπεριλαµβανοµένων:
leonurus cardiaca,
pedicularis canadensis,
scutellaria lateriflora,
althaea officinalis, rosa
damascena, vanilla
planifolia".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

43
0525/12

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Αερόθερµο
"Seinäpuhallin
1000/2000W"

Ηλεκτροπληξία/Πυρκαγιά
Το θερµαντικό στοιχείο
µπορεί να προκαλέσει
λιώσιµο στο πλαστικό
περίβληµα, µε
αποτέλεσµα τα

Ανάκληση από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

Μάρκα: Emax
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Τύπος: AH-98D, Barcode:
6 430039 731417
Περιγραφή: Αερόθερµο.

ηλεκτροφόρα µέρη του
θερµαντικού στοιχείου να
γίνουν προσβάσιµα στον
χρήστη ενέχοντας
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Επιπλέον το λιωµένο
περίβληµα µπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

44
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Μετασχηµατιστής
ισχύος (Power inverter)
Μάρκα: Celly
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Τύπος: 260 Watt, Barcode:
8 021735 192992
Περιγραφή:
Μετασχηµατιστής ισχύος
AC/DC.

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας επειδή
όταν εισέρχεται το φις
στην πρίζα του προϊόντος
οι ηλεκτροφόρες ακίδες
µπορεί να έρθουν σε
επαφή µε τον χρήστη.

Ανάκληση από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Πυρκαγιά και
ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Φορτιστής κινητού
τηλεφώνου "ION Charger"

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας επειδή:

Μάρκα: Original Vibe

Εθελοντική
ανάκληση από τους
καταναλωτές.
Κατασχέθηκαν τα
προϊόντα από τις
αρχές.

Accessories
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
ST-099A12
Περιγραφή: Λευκός
µετασχηµατιστής AC/DC
για V220/C350 κινητό
τηλέφωνο (ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ). ∆ιατίθεται
σε κουτί από χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

· οι εσωτερικές συνδέσεις
δεν είναι επαρκής και το
χαλαρό καλώδιο θα
µπορούσε να µειώσει τις
αποστάσεις ερπυσµού και
τα διάκενα µεταξύ της
εισόδου και εξόδου του
κυκλώµατος,
· οι ακίδες είναι
ακατάλληλου µεγέθους
και θα µπορούσε να
προκληθεί βλάβη στην
πρίζα οδηγώντας σε
υπερθέρµανση ή
βραχυκύκλωµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61558 και το
σχετικό Εθνικό πρότυπο.
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ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Πυρκαγιά και
ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Φορτιστής κινητού
τηλεφώνου "Home
Charger"

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας επειδή οι
εσωτερικές συνδέσεις δεν
Μάρκα: Άγνωστη
είναι επαρκής και το
χαλαρό καλώδιο θα
Τύπος / αριθµός µοντέλου: µπορούσε να µειώσει τις
Μοντέλο: ST-099A10,
αποστάσεις ερπυσµού και
Barcode: 6 451586 354539 τα διάκενα µεταξύ της
εισόδου και εξόδου του
Περιγραφή: Μαύρος
κυκλώµατος.
µετασχηµατιστής AC/DC
για V600/V500/V66 κινητό Το προϊόν δεν
τηλέφωνο (ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ
συµµορφώνεται µε την
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ). ∆ιατίθεται
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
σε κουτί από χαρτόνι.
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61558.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: LED Lamp

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας επειδή

Εθελοντική
ανάκληση από τους
καταναλωτές.
Κατασχέθηκαν τα
προϊόντα από τις
αρχές.

Ανάκληση από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

Μάρκα: Epistar
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Τύπος: IN-GU10-3A-3-DIM
Περιγραφή: LED λάµπα.
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0530/12

ΗΝΩΜΝΕΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60968.

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Πυρκαγιά και
ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Φορτιστής σπιτιού
/ ταξιδίου για όλα τα
"iPods" (ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ).

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας επειδή οι
εσωτερικές συνδέσεις δεν
είναι επαρκής και το
χαλαρό καλώδιο θα
µπορούσε να µειώσει τις
αποστάσεις ερπυσµού και
τα διάκενα µεταξύ της
εισόδου και εξόδου του
κυκλώµατος.

Μάρκα: iPower
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
ST-099A9
Περιγραφή: Λευκός
µετασχηµατιστής AC/DC σε
πλαστική συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

είναι ανεπαρκής η
µόνωση µεταξύ των
ηλεκτροφόρων µερών και
της προσβάσιµης
επιφάνειας.

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: ∆ιακοσµητικό φως
LED
Μάρκα: Electronic Control
Gear
Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Τύπος: GM5-120042-2
Περιγραφή: ∆ιακοσµητικό
φως LED, µήκους 1m.

Εθελοντική
ανάκληση από τους
καταναλωτές.
Κατασχέθηκαν τα
προϊόντα από τις
αρχές.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61558.

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας επειδή
είναι ανεπαρκής η
µόνωση µεταξύ των
ηλεκτροφόρων µερών και
της προσβάσιµης
επιφάνειας.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό Ευρωπαϊκό

Ανάκληση από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

πρότυπο EN 61347.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Μετασχηµατιστής
"European Adaptor"
Μάρκα: Travel Blue

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας επειδή ο
εξοπλισµός ο οποίος θα
έπρεπε να είναι
γειωµένος µπορεί να
συνδεθεί δίχως σύνδεση
γείωσης.

Τύπος / αριθµός µοντέλου:
Τύπος: Cat 170/5 (170),
Barcode: 5 018404 001702 Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
Περιγραφή:
σχετικό Ευρωπαϊκό
Μετασχηµατιστής.
πρότυπο EN 60884.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ανάκληση από τους
καταναλωτές µε
εντολή των αρχών.

