ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014
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 02 έως 06 ∆εκεµβρίου 2013 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.

Εβδοµαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων µέσω RAPEX
Αναφορά 49
Σηµείωση: οι αναφορές A11/0082/13 και A11/0083/13 από την 47η εβδοµάδα του έτους 2013
έχουν αποσυρθεί καθώς ο κίνδυνος που ενέχει το συγκεκριµένο προϊόν επαναξιολογήθηκε από
την κοινοποιούσα αρχή.
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1780/
13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Προϊόν

Κατηγορία:
Αντικείµενα παιδικής
φροντίδας και
παιδικού εξοπλισµού
Προϊόν: Σετ
πτυσσόµενου
τραπεζιού και καρέκλα
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 –
Βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Σετ
αποτελούµενο από
αναδιπλούµενο τραπέζι
και αναδιπλούµενη
καρέκλα. Φέρουν
εικόνες χαρακτήρων
καρτούνς. Ο
µηχανισµός
αναδίπλωσης είναι
παρόµοιος στο τραπέζι
και στην καρέκλα και

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

Τραυµατισµοί,
παγίδευση

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
καθώς δεν φέρει
συσκευή
επιβράδυνσης ή
µπλοκαρίσµατος για
την χιαστή κίνηση
αναδίπλωσης της
καρέκλας και του
τραπεζιού. Αυτό
µπορεί να οδηγήσει
στην παγίδευση του
παιδιού,
προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

περιλαµβάνει
µεταλλική ράγα
ολίσθησης κάτω από
το κάθισµα της
καρέκλας και πλαστική
ράγα κάτω από το
τραπέζι. Το σετ φέρει
ετικέτα στα
Βουλγαρικά µε οδηγίες
χρήσης και
προειδοποιήσεις.
Χώρα προέλευσης:
ΤΟΥΡΚΙΑ

2
A12/1781/
13

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό
φούτερ
Μάρκα: Gianfranco
Ferre
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: GF8059

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
στραγγαλισµού
εξαιτίας της
παρουσίας
λειτουργικών
κορδονιών στην
κουκούλα του
φούτερ.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1000000548938

Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 14682.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Εκρού
φούτερ για παιδιά
ηλικίας 5-6 ετών. Το
φούτερ δένει και
ρυθµίζεται µε
λειτουργικά κορδόνια
στην κουκούλα.
Χώρα προέλευσης:
ΤΟΥΡΚΙΑ

3
A12/1782/
13

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Υγρό
ηλεκτρονικού
τσιγάρου
Μάρκα: C3 Boutique
Όνοµα: SARL C3
Technology
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1. Ηµερ.
παραγ.: 20/03/2013.
Ηµερ. λήξης:
19/03/2015
2. Ηµερ. παραγ.:
27/04/2013. Ηµερ.

Χηµικός
Απουσιάζει από την
συσκευασία µια
ξεκάθαρη αναφορά
στην παρουσία
νικοτίνης (1.8%)
και δεν φέρει
κατάλληλη ετικέτα
ασφαλείας µε τις
ενδείξεις κινδύνου,
συµβουλές
ασφαλείας ή
ανάγλυφη
προειδοποίηση
κινδύνου. Έτσι ο
χρήστης δεν έχει
πληροφόρηση για
τους κινδύνους που
ενέχονται στην
περίπτωση που το

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

λήξης: 26/04/2015
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 50000000 Τρόφιµα / Ποτά /
Καπνός
Περιγραφή: Υγρό
αναπλήρωσης
ηλεκτρονικού
τσιγάρου µε
περιεκτικότητα σε
νικοτίνη 20mg/ml
(Προϊόν 1) και
16mg/ml (Προϊόν 2).

προϊόν έρχεται σε
επαφή µε το δέρµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
1999/45/EC σχετικά
µε την ταξινόµηση,
συσκευασία και
επισήµανση των
επικίνδυνων
παρασκευασµάτων.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

4
A12/1783/
13

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Συσκευή
αποτρίχωσης
Μάρκα: Surker
Όνοµα: Epilator
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: µοντέλο:
ref.: SK-2188.
Μοντέλο φορτιστή XY030030EULD
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

Ο φορτιστής φέρει
ακατάλληλη
ηλεκτρική µόνωση.
Οι αποστάσεις
ερπυσµού και τα
µονωµένα διάκενα
µεταξύ των
ηλεκτροφόρων
τµηµάτων των
πρωτογενών
κυκλωµάτων και
των ηλεκτροφόρων
τµηµάτων του
δευτερεύοντος
κυκλώµατος δεν

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Υποχρεωτικά
µέτρα: ∆ιάφορα.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

είναι επαρκείς.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 –
Οµορφιά / Προσωπική
φροντίδα / Υγιεινή

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και τα
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 61558
και EN 60335.

Περιγραφή: Συσκευή
αποτρίχωσης για
γυναίκες, µε φορτιστή,
συσκευασµένη σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

5
A12/1784/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Γυναικεία
παπούτσια
Μάρκα: Leone
Freeflex

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει
Χρώµιο (VI) πάνω
από τα επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενες τιµές
µέχρι 9.9 mg/kg).

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Lot No:
2946660000
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα
Περιγραφή:
Γυναικεία παπούτσια
µε τακούνι, κόκκινοκαφέ πάνω µέρος,
καφέ δερµάτινη
επένδυση και
συνθετική σόλα.
Χώρα προέλευσης:

Το Χρώµιο (VI) είναι
ταξινοµηµένο ως
ερεθιστικό και
µπορεί να
προκαλέσει
αλλεργικές
αντιδράσεις.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

6
A12/1785/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Γυναικεία
παπούτσια
Μάρκα: SDS
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Στυλ No
1876 – BL
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή η εσωτερική
δερµάτινη σόλα
περιέχει Χρώµιο (VI)
πάνω από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενη τιµή:
35 mg/kg).

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το Χρώµιο (VI) είναι
ταξινοµηµένο ως
ερεθιστικό και
µπορεί να
προκαλέσει
αλλεργικές
αντιδράσεις.

Περιγραφή:
Γυναικεία παπούτσια
χρώµατος ανοιχτού
καφέ, µε διακόσµηση.
Η εσωτερική σόλα
είναι ανοιχτού γκρι
χρώµατος και η
εξωτερική σόλα καφέ.
Μέγεθος 37.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

7
A12/1786/
13

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σετ παιδικού
ενδύµατος

Στραγγαλισµός,
τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
στραγγαλισµού και
τραυµατισµών
εξαιτίας της

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Έχει γίνει

Μάρκα: Prod
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 63014
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

παρουσίας
λειτουργικών
κορδονιών στο
λαιµό/κουκούλα και
στη µέση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 14682.

σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
24/12/2013
∆ελτίο Τύπου.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Παιδικό
σετ ενδύµατος για
παιδιά ηλικίας έως 8
ετών. Αποτελείται από
γκρι φούτερ µε µπλε
κουκούλα και µανίκια,
και µπλε παντελόνι.
Χώρα προέλευσης:
ΕΛΛΑ∆Α

8
A12/1787/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι για
τατουάζ
Μάρκα: Kuro Sumi
Όνοµα: Tattoo
Outlining Ink
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ηµερ.

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει
βενζο(a)πυρένιο (71
µg/kg) και PAH
(16617 µg/kg)
πάνω από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα.
Σύµφωνα µε το

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος.

λήξης 12/2016, ηµερ.
παραγωγής
12/12/2012,
LOT#KSOL121212
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 –
οµορφιά / προσωπική
φροντίδα / υγιεινή
Περιγραφή: Μαύρο
υγρό σε πλαστικό
περιέκτη µε καπάκι.
Χώρα προέλευσης:
ΙΑΠΩΝΙΑ

9
A12/1788/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Ψήφισµα του
Συµβουλίου της
Ευρώπης
«ResAP(2008) για
τις απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των
τατουάζ και του
µόνιµου µακιγιάζ το
επίπεδο του
βενζο(a)πυρενίου
και των PAH δεν
πρέπει να
υπερβαίνει τα 5
µg/kg και 500 µg/kg
αντιστοίχως.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Εθνική
νοµοθεσία.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ
πλαστικού
δεινοσαύρου

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
εξαιτίας της
παρουσίας δι (2αιθυλεξυλ)
φθαλικού εστέρα
(DEHP) (0,31%).

Μάρκα: Daninal
Dinosaur
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: art. 03160
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
858885 031605
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ
µικρού δεινοσαύρου
διαφορετικών µεγεθών
και χρωµάτων µε
αυγό, διαµέτρου 3 cm,
και 3 δέντρα σε

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

πράσινους και καφέ
χρωµατισµούς
(µέγεθος 9 cm). Τα
προϊόντα
συσκευάζονται σε
πλαστικό κουτί µε
ετικέτα στα Κροατικά.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

10
A12/1790/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ιµάντες
αποσκευών

Μπορεί να σπάσουν
οι ιµάντες υπό
πίεση, και τότε οι
αποσκευές θα
µπορούσαν να
πέσουν,
τραυµατίζοντας
άλλα άτοµα ή
προκαλώντας
τροχαίο ατύχηµα.

Μάρκα: Tecnocem
Όνοµα: Cuerda de
Sujeccion
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref. 10116
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8436049574349
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 58000000
Περιγραφή: Σετ από
δύο συνθετικούς
υφασµάτινους ιµάντες
µε πόρπες

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 121952.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κλειδώµατος.
Χρησιµοποιείται
κυρίως για να
ασφαλίσει φορτία επί
των οχηµάτων. Το
προϊόν διατίθεται σε
κίτρινη και µαύρη
χάρτινη συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

11
A12/1791/
13

ΕΛΛΑ∆Α

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: FIAT
Όνοµα: Punto
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο
Punto όλες οι εκδόσεις
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Η ανάκληση αφορά
οχήµατα, στα οποία τα
πλαίσια κυµαίνονται
µεταξύ 0P025145 και
0P035011.
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Επιβατικό όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΙΤΑΛΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τραυµατισµοί
Το χειρόφρενο θα
µπορούσε να µη
λειτουργήσει σωστά
και να οδηγήσει
στον κίνδυνο
ατυχήµατος.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
FIAT στη χώρα
µας, αφορά 11
οχήµατα, οι
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
ενηµερωθούν
µέσω
προσωπικών
επιστολών.

12
A12/1792/
13

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό
παντελόνι
Μάρκα: Prod
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 62004
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή:
Παντελόνι φούξια
χρώµατος για κορίτσια
ηλικίας έως 4 ετών. Το
παντελόνι δένει και
ρυθµίζεται στη µέση
µε λειτουργικά
κορδόνια σε πράσινο
χρώµα, µε µήκος 245
mm.
Χώρα προέλευσης:
ΕΛΛΑ∆Α

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας της
παρουσίας
λειτουργικών
κορδονιών πολύ
µεγάλου µήκους
στην περιοχή της
µέσης.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
24/12/2013
∆ελτίο Τύπου.

13
A12/1793/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σετ για
κορίτσια
Μάρκα: Ad miring
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
KT-951
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Bar code:
7453002698202
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Ροζ σετ
για παιδιά από
παντελόνι και φούτερ
µε τσέπες καγκουρό
και φερµουάρ. Το
φούτερ είναι
διακοσµηµένο µε
καρδιές. Το παντελόνι
είναι διακοσµηµένο µε
τρία λουλούδια. Στην
κουκούλα του φούτερ
και στη µέση του
παντελονιού φέρει µη
στερεωµένα κορδόνια
περίσφιξης µε
ελεύθερα άκρα.
Μεγέθη: 98-116.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

Τραυµατισµοί,
στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών και
στραγγαλισµού
εξαιτίας της
παρουσίας
κορδονιών
περίσφιξης στην
κουκούλα/λαιµό και
στη µέση.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

14
A12/1794/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σανδάλια για
κορίτσια
Μάρκα: AOMAI
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο
n°: TR0119
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα
Περιγραφή: Λευκά
σανδάλια από
συνθετικό δέρµα για
µικρά κορίτσια. Τα
σανδάλια είναι
διακοσµηµένα από
ραµµένες φράουλες µε
στρας. Μέγεθος: 22.
Συσκευασία:
χρωµατιστό χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης:

Πνιγµός
Τα διακοσµητικά στα
σανδάλια µπορεί να
αποσπαστούν
εύκολα, να µπουν
στο στόµα και να
καταποθούν από τα
µικρά παιδιά.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

ΑΓΝΩΣΤΗ

15
A12/1795/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παπούτσια
για κορίτσια
Μάρκα: GIOLAN
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
HX503-4
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα
Περιγραφή: Μαύρα
παπούτσια για κορίτσια
από συνθετικό δέρµα,
που είναι
διακοσµηµένα µε
στρας. Συσκευασία:
Ροζ χάρτινο κουτί.
Μέγεθος: 23.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Πνιγµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
καθώς τα
διακοσµητικά στα
κορδόνια (στρας)
είναι πολύ µικρά
κοµµάτια που
µπορεί εύκολα να
αποσπαστούν. Τα
αποσπώµενα µέρη
θα µπορούσαν να
µπουν στο στόµα
και να καταποθούν
από τα µικρά παιδιά.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

16
A12/1796/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Φωτιστικός εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν:
Επαναφορτιζόµενος
φακός

Οι ακίδες του
ενσωµατωµένου φις
και του
µετασχηµατιστή δε
φέρουν µόνωση.
Όταν τοποθετείται
το φις ο χρήστης
µπορεί να αγγίξει τις
ηλεκτροφόρες
ακίδες.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Μάρκα: KOCMOC
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
A-613LX (στο προϊόν),
YM-009 (στη
συσκευασία)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Bar code: 6 905348
060096
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενος
φακός µε 4 LEDs. Η
µπαταρία µπορεί να
φορτιστεί µέσω
ενσωµατωµένης πρίζας
και µετασχηµατιστή.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Είναι πιθανή η
εισαγωγή στην πρίζα
της µίας ακίδας του
φις, που µπορεί να
αφήσει προσβάσιµη
την ελεύθερη
εναποµένουσα
ηλεκτροφόρα ακίδα.
Τµήµατα του φακού
µπορεί να
αφαιρεθούν µε το
χέρι κατά τη
διάρκεια της
φόρτισης,
αφήνοντας
προσβάσιµα τα
ηλεκτροφόρα µέρη.
Το εµβαδόν
διατοµής των
πυρήνων των
εσωτερικών
καλωδίων είναι πολύ
µικρό. Σε περίπτωση
βραχυκυκλώµατος
τα εσωτερικά

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

καλώδια µπορεί να
υπερθερµανθούν και
να προκαλέσουν
πυρκαγιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και τα
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 60598
και IEC 60884.
17
A12/1797/
13

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σετ παιδικού
ενδύµατος
Μάρκα: Hope star
Όνοµα: Miss Hope
Star Kids
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: MA-92
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ
ενδύµατος για παιδιά
ηλικίας έως 10 ετών.
Αποτελείται από
κόκκινο παντελόνι,
κόκκινο φούτερ και
λευκό µπλουζάκι. Το
παντελόνι δένει και
ρυθµίζεται στην
περιοχή της µέσης µε
λειτουργικά κορδόνια
πράσινου χρώµατος,
µήκους 210 mm.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας των
υπερβολικά µακριών
λειτουργικών
κορδονιών στη
µέση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

18
A12/1798/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικές
κούκλες

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
καθώς το κεφάλι
στις κούκλες
περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρούµενες τιµές
µέχρι 21.6% κατά
βάρος).

Μάρκα: Amatoys
Όνοµα: The Mini
Mermaids
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item No:
TY247261 0092
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435234919361
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ από
δύο κούκλες σε µορφή
γοργόνας, µια µεγάλη
και µια µικρή, µε φως.
Τα προϊόντα
διατίθενται σε
µπλίστερ συσκευασία
µε χαρτόνι και
θαλασσινές εικόνες.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

19
A12/1799/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Φις
µετασχηµατιστή
Μάρκα: LP
Όνοµα: Złącze AC
wtyk PL-gniazdo UK
białe
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
ZLA0556F
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Bar code: 5 901436
704058
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Φις
µετασχηµατιστή µε
λευκό πλαστικό
περίβληµα και
µεταλλικές επαφές.
Επιτρέπει τη σύνδεση
φις τύπου UK στο
εθνικό δίκτυο
ηλεκτρισµού της

Ηλεκτροπληξία
Είναι πιθανή η
εισαγωγή στην πρίζα
της µίας ακίδας του
φις, που µπορεί να
αφήσει προσβάσιµη
την ελεύθερη
εναποµένουσα
ηλεκτροφόρα ακίδα.
Η συνέχεια της
προστατευτικής
γείωσης διακόπτεται
όταν συνδεθούν
συσκευές
προστασίας Κλάσης
Ι.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
IEC 60884.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Ουγγαρίας.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

20
A12/1800/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σορτς για
κορίτσια
Μάρκα: Hanny
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
FL-3078
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Σορτς
για κορίτσια
διακοσµηµένο µε µια
µηλιά, δύο
καµηλοπαρδάλεις και
την ένδειξη: "Airlines".
Μεγέθη: 74, 80, 86,
92, 98.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας της
παρουσίας
κορδονιών
περίσφιξης στη
µέση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

21
A12/1801/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό
παντελόνι
Μάρκα: QiFeng
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο
n°: 1) 3141B, 2)
3127B
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: 1)
Παντελόνι για παιδιά.
Στη ζώνη φέρει µη
στερεωµένα κορδόνια
περίσφιξης µε
ελεύθερα άκρα. Το
προϊόν διατίθεται σε
ανοιχτό και σκούρο
γκρι χρώµα. Μεγέθη:
128-152.
2) Παντελόνι για
παιδιά. Στη ζώνη φέρει
µη στερεωµένα
κορδόνια περίσφιξης
µε ελεύθερα άκρα. Το
προϊόν διατίθεται σε
γκρι χρώµα. Μέγεθος:

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

140.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

22
A12/1802/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σορτς για
κορίτσια
Μάρκα: F&D Kids
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας της
παρουσίας
κορδονιών
περίσφιξης µε
ελεύθερα άκρα στην
περιοχή της µέσης.
Το προϊόν δεν

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

ADL-1863
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 14682.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Σορτς
για κορίτσια σε
πράσινο, λευκό και ροζ
χρώµα. Μεγέθη: 98146, από 4 έως 10
ετών.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

23
A12/1803/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σετ παιδικού
ενδύµατος
Μάρκα: HONG YUN
DA
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο
n°: 19-03
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας

Τραυµατισµοί,
στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµού και
στραγγαλισµών για
τα παιδιά εξαιτίας
της παρουσίας
κορδονιών
περίσφιξης µε
µπαρέτες στα άκρα
στην κουκούλα και
στη µέση.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ
παιδικού ενδύµατος σε
γαλάζιο και λευκό
χρώµα αποτελούµενο
από παντελόνι και
φούτερ µε κουκούλα
και φερµουάρ. Η
κουκούλα του φούτερ
και η µέση του
παντελονιού φέρουν
µη στερεωµένο
κορδόνι περίσφιξης µε
πλαστικές µπαρέτες
στα άκρα. Μεγέθη:
116-164.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

24
A12/1804/
13

ΜΑΛΤΑ

Κατηγορία:
Αντικείµενα παιδικής
φροντίδας και
παιδικού εξοπλισµού
Προϊόν: Συσκευή
παρακολούθησης
µωρού
Μάρκα: Angelcare
Όνοµα: Movement
and Sound Baby
Monitor
Τύπος/αριθµός

Στραγγαλισµός
Η βάση της οθόνης
είναι συνδεδεµένη
µέσω καλωδίου µε
τη συσκευή κίνησης.
Αν δεν γίνει σωστή
τοποθέτηση, η
καλωδίωση µπορεί
να έρθει σε επαφή
µε το παιδί στην
κούνια του,
ενέχοντας κίνδυνο
στραγγαλισµού για
το παιδί.
Έχουν αναφερθεί 2

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιορθωτικά
µέτρα.
Ο διανοµέας
στην Ελλάδα
έχει αναρτήσει
σχετική
ενηµέρωση για
τους
καταναλωτές
στην ιστοσελίδα
του (www.naninani.gr). Η
Γενική

µοντέλου: AC1100,
AC201, AC300, AC401
AC601 και 49255

ατυχήµατα.

Γραµµατεία
Καταναλωτή και
ο διανοµέας
συστήνουν
στους
καταναλωτές
κατά την
τοποθέτηση των
συσκευών να
ακολουθούν
πιστά τις
συστάσεις του
Βιβλίου
Οδηγιών, που
συνοδεύει τα
προϊόντα. Για
περισσότερες
πληροφορίες οι
καταναλωτές
παρακαλούνται
όπως
επικοινωνήσουν
µε τα σηµεία
πώλησης ή µε
το διανοµέα
τηλεφωνικά
(2310 900308)
ή µέσω email
(info@naninani.gr).

Χηµικός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 –
Βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Συσκευή
παρακολούθησης
κίνησης και ήχου
µωρού, που
συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί και
αποτελείται από
συσκευή ανίχνευσης
κίνησης, µια κεραία
σταθµού βάσης, ένα
τροφοδοτικό και ένα
ασύρµατο τερµατικό.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

25
A12/1806/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Αντικείµενα παιδικής
φροντίδας και
παιδικού εξοπλισµού
Προϊόν: Βρεφικά
παπούτσια

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει
µέχρι 7.8 mg/kg
Χρώµιο (VI).

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.
∆ιάφορα.

Μάρκα: mepiQ
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

Το Χρώµιο (VI) είναι
ταξινοµηµένο ως
ερεθιστικό και
µπορεί να

Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

προκαλέσει
αλλεργικές
αντιδράσεις.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 –
βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Βρεφικά
δερµάτινα παπούτσια
µε καφέ σόλα, ροζ και
λευκό δέρµα
µπορντούρα στο πάνω
µέρος και συνθετικό
πάτο. Φέρουν
υφασµάτινη επένδυση
και δερµάτινο
διακοσµητικό µε τη
µορφή κεφαλιού
λευκής γάτας.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

26
A12/1807/
13

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Καλλυντικά
Προϊόν: Παιδική
κρέµα µε χαµοµήλι
Μάρκα: „ Домашний
доктор‘‘ (Family
doctor)
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: art No.
8520
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει
0.0482% (m/m)
από το συντηρητικό
1-Φαινοξυ-2-ol
(INCI όνοµα
Φαινοξυ-ισοπροπανόλη).
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό (EC)
Αρ. 1223/2009 για
τα καλλυντικά
προϊόντα.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

4823015918520
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 οµορφιά / προσωπική
φροντίδα / υγιεινή
Περιγραφή: Παιδική
κρέµα µε χαµοµήλι σε
πλαστικό σωληνάριο
των 42 ml µε την
εµπορική επωνυµία
"Домашний доктор"
στα Ρώσικα.
Χώρα προέλευσης:
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

27
A12/1808/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Πάστα
καπνού

Το προϊόν περιέχει
46.7% κατά βάρος
ξηρού υλικού
ενυδατικής
γλυκερίνης που
υπερβαίνει το
µέγιστο
επιτρεπόµενο
επίπεδο των 5% που
προβλέπεται από
την Εθνική
νοµοθεσία.

Μάρκα: Al Fakher
Όνοµα: Al Fakher
Molasses
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 50000000 τρόφιµα / ποτά /
καπνός
Περιγραφή:
Συσκευασία:
πλαστικός περιέκτης
µε καπάκι.
Περιεχόµενο: κόκκινηκαφέ πάστα µε

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Εθνική
νοµοθεσία.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

ψιλοκοµµένο καπνό.
Χώρα προέλευσης:
ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ

28
A12/1809/
13

ΛΕΤΟΝΙΑ

Κατηγορία: Έπιπλα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Κουκέτα

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών για
το παιδί:

Μάρκα: Divi
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: No.1 008032
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 Οικιακά / Έπιπλα
Γραφείου / Έπιπλα
Περιγραφή: Κουκέτα
που διατίθεται σε 5
χαρτοκιβώτια.
Χώρα προέλευσης:
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

- Το πάνω µέρος της
κουκέτας δεν είναι
εφοδιασµένο µε
µπάρες προστασίας
κρεβατιού
- Οι µπάρες
ασφαλείας στο πάνω
κρεβάτι είναι πολύ
χαµηλές
- Το άνοιγµα
πρόσβασης στο
πάνω κρεβάτι είναι
πολύ πλατύ
- Οι µπάρες
ασφαλείας και τα
στοιχεία του
κρεβατιού δεν είναι
επαρκούς αντοχής
και µπορεί να
σπάσουν.
Συνέπεια αυτών
µπορεί να προκληθεί
πτώση του παιδιού
από το κρεβάτι.
Επιπλέον, τα κενά
µεταξύ των
γειτονικών
στοιχείων στήριξης
(ζώνες και µπάρες)
είναι πολύ πλατειά,

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

πράγµα που µπορεί
να προκαλέσει
τραυµατισµούς σε
δάχτυλα ή στα
χέρια. Το προϊόν
παρουσιάζει επίσης
προσβάσιµες
αιχµηρές άκρες που
µπορεί να
τραυµατίσουν τα
παιδιά. Τέλος, δεν
υπάρχουν οδηγίες
ούτε
προειδοποιήσεις
ασφαλείας.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 747-2.
29
A12/1810/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός κίνδυνος

Προϊόν: Πάστα
καπνού

Τα προϊόντα
περιέχουν µέχρι
33.2% κατά βάρος
ξηρού υλικού
ενυδατικής
γλυκερίνης που
υπερβαίνει το
µέγιστο
επιτρεπόµενο
επίπεδο των 5% που
προβλέπεται από
την Εθνική
νοµοθεσία.

Μάρκα: Uljo mazaya
Όνοµα: Natural
Watermelon with Mint
Molasses, Natural
Orange with Mint
Molasses, Naturam
Grape with Mint
Molasses,
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1) Πάστα
φυσικού καρπουζιού
µε γεύση µέντας,
ηµερ. Παραγ.
P:09/2012 6780, 50g.
2) Πάστα φυσικού
σταφυλιού µε µέντα,
ηµερ. Παραγ.
P:10/2012 7010B,
50g.
3) Πάστα φυσικού
πορτοκαλιού µε µέντα,
ηµερ. παραγ.
P:04/2013,
E:04/2015, 7103B, για
εξαγωγή, 50g.
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Εθνική
νοµοθεσία.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.
∆ιάφορα.

1) 6 253345 300296,
2) 6 253345 300166,
3) 6 253345 300173
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 50000000 τρόφιµα / ποτά /
καπνός
Περιγραφή:
Συσκευασία: χάρτινο
πακέτο τυλιγµένο σε
θερµοπλαστικό
περιτύλιγµα.
Εσωτερική
συσκευασία: φακελάκι
αλουµινίου.
Περιεχόµενο: κοµµάτια
του καπνού σε µια
κολλώδη µάζα, έντονα
αρωµατισµένα.
Χώρα προέλευσης:
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ

30
A12/1811/
13

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό σετ
ενδύµατος
Μάρκα: New Fashion
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: S-2
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Παιδικό
σετ ενδύµατος,
αποτελούµενο από
µαύρο φούτερ µε

Τραυµατισµοί,
στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών και
στραγγαλισµού
εξαιτίας της
παρουσίας
κορδονιών
περίσφιξης στην
κουκούλα και στη
µέση.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

κουκούλα και
παντελόνι. Το σετ
απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας έως 4 ετών.
Και τα δύο µέρη
δένουν και
ρυθµίζονται µε
πορτοκαλί κορδόνια
περίσφιξης στην
κουκούλα και στη
µέση.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Ford
Όνοµα: Explorer,
Taurus, MKT
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Οχήµατα
κατασκευασµένα στη
Βόρειο Αµερική
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1FAHP2D84DG137195
έως
Z6F5K8F8XDGB66622.
Οχήµατα που

Πυρκαγιά
Υπάρχει πιθανότητα
η Μονάδα Παροχής
Καυσίµου FDM (Fuel
Delivery Module), η
οποία βρίσκεται
εντός του
ρεζερβουάρ
καυσίµου, να
εµφανίσει ρωγµή
στην θύρα εξόδου,
η οποία θα
µπορούσε να
οδηγήσει σε διαρροή
καυσίµου. Η
διαρροή καυσίµου
σε συνδυασµό µε
εστία ανάφλεξης
εγκυµονεί κινδύνους
πρόκλησης
πυρκαγιάς.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Ford στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία.

κατασκευάστηκαν
µεταξύ 25/08/2011
και 30/01/2013
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Επιβατικό όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΗΠΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
32
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13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ
πλαστικού παιχνιδιού

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
καθώς ένα από τα
ιατρικά εργαλεία (το
στηθοσκόπιο)
περιέχει διβουτιλικό
φθαλικό εστέρα
(DBP) πάνω από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενη τιµή:
0.62%).

Μάρκα: Cute Town
Όνοµα: Animals Are
Our Friends
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
6066A,
Ref: AJS2435,
Παρτίδα: 03/LT21/13
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8422259146964
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ
παιχνιδιού
αποτελούµενο από
διάφορα πλαστικά
εργαλεία γιατρού. Το
προϊόν διατίθεται σε
πολύχρωµη µπλίστερ
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

33
A12/1814/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Πάστα
καπνού

Το προϊόν περιέχει
46.7% κατά βάρος
ξηρού υλικού
ενυδατικής
γλυκερίνης που
υπερβαίνει το
µέγιστο
επιτρεπόµενο
επίπεδο των 5% που
προβλέπεται από
την Εθνική
νοµοθεσία.

Μάρκα: Al Fakher
Όνοµα: Al Fakher
Molasses
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Two
Apples Flavor
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 50000000 τρόφιµα / ποτά /
καπνός
Περιγραφή:
Συσκευασία:
σφραγισµένο
φακελάκι.
περιεχόµενο: κοµµάτια
καπνού σε
κόκκινη/καφέ
κολλώδη µάζα.
Χώρα προέλευσης:
ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την σχετική Εθνική
νοµοθεσία.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
∆ιάφορα.

34
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: BMW
Όνοµα: X3
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύποι: X3,
X-N1, EC τύπος
έγκρισης:
e1*2007/46*0512*06
-*10,
e1*2007/46*0454*07
-*11

Τραυµατισµοί
Σε περίπτωση
ατυχήµατος, ο
αερόσακος του
συνοδηγού µπορεί
να µην
ενεργοποιηθεί
σωστά. Αυτό µπορεί
να οδηγήσει σε
αυξηµένο κίνδυνο
τραυµατισµού για
τον επιβάτη.
Επιπλέον, τµήµατα
του ταµπλό µπορεί
να πεταχτούν µέσα
στο χώρο των
επιβατών.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Αφορά οχήµατα που
κατασκευάστηκαν
µεταξύ Ιανουαρίου
2011 και Απριλίου
2013.
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Επιβατικό αυτοκίνητο.
Χώρα προέλευσης:
ΗΠΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
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13

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική
κούκλα

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
καθώς περιέχει δι
(2-αιθυλεξυλ)

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: The Girl's
House
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item No.
N83 (στο κουτί),
Item No: 4911158
(στην ετικέτα)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8713149111583
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα µήκους 16 cm
µε µακριά ξανθά
µαλλιά, ντυµένη µε
µπλε/χρυσό φόρεµα.
Το προϊόν διατίθεται
σε γαλάζιο χάρτινο
κουτί.

φθαλικό εστέρα
(DEHP) πάνω από
τα επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενες τιµές
17.1% κατά βάρος).
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
απαγορεύονται σε
παιχνίδια ή είδη
παιδικής φροντίδας
που µπορούν τα
παιδιά να τα βάλουν
στο στόµα.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν:
Μετασχηµατιστής
Μάρκα: Michelin
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: AC-002MT
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Ηλεκτροπληξία
Ο µηχανισµός
κλειδώµατος του
µετασχηµατιστή
µπορεί να χαλάσει
επιτρέποντας στις
δύο σειρές των
ακίδων να
συνδεθούν
ταυτόχρονα. Εάν ο
µετασχηµατιστής
είναι συνδεδεµένος
σε µια ηλεκτρική
πρίζα, το άλλο σετ
των ακίδων θα είναι
ηλεκτρικά ενεργό

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
την
κοινοποιούσα
χώρα, δεν
αφορά
προϊόντα, που
έχουν διατεθεί
στην Ελλάδα.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: ∆ιεθνής
ταξιδιωτικός
µετασχηµατιστής µπλε
χρώµατος µε σήµα στο
πλάι "Michelin" για
χρήση σε Ηνωµένο
Βασίλειο, Ευρώπη,
ΗΠΑ και Αυστραλία.
Μέγεθος 6 x 4.5 x 5.5
(cms), βάρος 85g. Το
προϊόν διατίθεται σε
απλό λευκό κουτί.

και άµεσα
προσβάσιµο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
IEC 60884.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικές
κούκλες

Τα προϊόντα
ενέχουν χηµικό
κίνδυνο επειδή
περιέχουν δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(37.3% κατά
βάρος). Επιπλέον,
τα προϊόντα
περιέχουν διισοεννεΰλιοφθαλικό εστέρα
(DINP) πάνω από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενη τιµή:
2.8% κατά βάρος).

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: Lady Like
Princess
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Κωδικός:
B: 576, Item No:
4915257
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8713149152579
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή:
Πλαστικές κούκλες 16
cm σε σχήµα
γοργόνας, µε
χρωµατιστά µαλλιά
(ροζ, µωβ, πορτοκαλί

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

και µπλε). Τα προϊόντα
διατίθενται σε χάρτινο
κουτί µε διαφανές
παράθυρο έκθεσης.
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13

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικές
κούκλες

Τα προϊόντα
ενέχουν χηµικό
κίνδυνο επειδή
περιέχουν δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρούµενη τιµή:
12.9% κατά βάρος).

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: Delicate
Person - Fish Princess
(girl looking dolls)
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: NO. 1819
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή:
Πλαστικές κούκλες
µεγέθους 16 cm που
διατίθενται σε χάρτινο
κουτί (πράσινο ή
µπλε) µε διαφανές
παράθυρο έκθεσης. Οι
κούκλες φέρουν
χρωµατιστά µαλλιά
(µπλε ή κίτρινα),
κινούµενα άκρα,
πολύχρωµο φόρεµα
και κόκκινα
αφαιρούµενα

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

τακούνια.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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13

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Toyota
Όνοµα: Avensis και
Corolla Verso
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Avensis,
κωδ. µοντέλου:
ADT250, ADT251,
AZT250, AZT251,
CDT250, ZZT250,
ZZT251.
Corolla Verso, κωδ.
µοντέλου: AUR10,
CUR10, ZNR10,
ZNR11
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Έτος παραγωγής:
2004 - 2008. Η
ανάκληση αφορά
οχήµατα εφοδιασµένα
µε το συγκεκριµένο
σύστηµα αντλίας
φρένων ως µέρος του
σέρβις.
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Επιβατικό όχηµα.
Χώρα προέλευσης:

Τραυµατισµοί
Λόγω µη
ολοκληρωµένης
κατεργασίας στο
σώµα της αντλίας
φρένων καθώς και
ορισµένων
εξαρτηµάτων που
χρησιµοποιήθηκαν
σαν ανταλλακτικά
επισκευής, υπάρχει
η πιθανότητα η
πίεση στο σύστηµα
πέδησης να µην
αυξηθεί σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές
κατά τη διάρκεια
ενός απότοµου
φρεναρίσµατος Στην
περίπτωση αυτή, η
απόσταση
ακινητοποίησης του
αυτοκινήτου
ενδέχεται να
αυξηθεί.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Toyota στη
χώρα µας,
αφορά 3
οχήµατα, οι
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
ενηµερωθούν
µέσω
προσωπικών
επιστολών.

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικές
κούκλες

Τα προϊόντα
ενέχουν χηµικό
κίνδυνο επειδή
περιέχουν δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
πάνω από τα
επιτρεπόµενα όρια
(µετρούµενη τιµή:
30.1% κατά βάρος).

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: Delicate
Person - Fish Princess
(mermaid looking doll)
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο
No.: 1819
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Item No. 58889,
8860876588895
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή:
Πλαστικές κούκλες
µεγέθους 14 cm σε
σχήµα γοργόνας µε
χρωµατιστά µαλλιά
(ροζ, µωβ, πράσινο και
κίτρινο). Τα προϊόντα
διατίθενται σε
χρωµατιστά χάρτινα
κουτιά µε διαφανές
παράθυρο έκθεσης.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική

Το προϊόν ενέχει

Υποχρεωτικά
µέτρα:

κούκλα
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Όνοµα: Girl Fashion
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: No. 1065,
Item No: TC12499,
480 PCS/CTNS
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8001090124999
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα µεγέθους 30
cm µε ξανθά µαλλιά
και ροζ φόρεµα µε
λουλούδια. Το προϊόν
διατίθεται σε
χρωµατιστό χάρτινο
κουτί µε διαφανές
παράθυρο έκθεσης.

χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει δι
(2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα
(DEHP) πάνω από
τα επιτρεπόµενα
όρια (µετρούµενη
τιµή: 24% κατά
βάρος).

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Volvo
Όνοµα: S60, S80,
V60, V70, XC60 και
XC70
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: S60, S80,
V60, V70, XC60 και

Τραυµατισµοί
Πρόωρη φθορά του
τεντωτήρα του
ιµάντα µπορεί να
οδηγήσει σε
ολίσθηση του
βοηθητικού ιµάντα
από τον τεντωτήρα.
Εάν συµβεί αυτό,
µπορεί να οδηγήσει,
χωρίς προηγούµενη
προειδοποίηση, στην
απώλεια οδήγησης,
µε αποτέλεσµα την
ακινησία του

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Volvo στη χώρα
µας, αφορά 1
όχηµα, ο
ιδιοκτήτης του
οποίου έχει

XC70
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλο έτους 2011

οχήµατος και την
απώλεια της
υποβοήθησης του
υδραυλικού
τιµονιού.

ενηµερωθεί
µέσω
ηλεκτρονικού
µηνύµατος.

Χηµικός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Επιβατικό όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
43
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Ψεύτικα
νύχια
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: Instant
French Nail
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ από
ροζ πλαστικά νύχια. Η
συσκευασία
(διαστάσεων:10 x
7cm) περιέχει 12
τεµάχια νυχιών και ένα
πορτοκαλί σωληνάριο
κόλλας µε κατάλογο
συστατικών
περιλαµβανοµένου και
του διβουτιλικού
φθαλικού εστέρα. Στο
πίσω µέρος του

Τα προϊόντα
ενέχουν χηµικό
κίνδυνο επειδή
περιέχουν
διβουτιλικό φθαλικό
εστέρα (DBP).

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

προϊόντος φέρει
οδηγίες χρήσης και
προειδοποιήσεις στα
Αγγλικά, το όνοµα της
χώρας προέλευσης και
τον κατάλογο των
συστατικών του
προϊόντος, που
περιλαµβάνει το "Ethyl
cyanoacrylate" αντί
του διβουτιλικού
φθαλικού εστέρα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Ψεύτικα
νύχια
Μάρκα: D&G
Dolce&Gabbana (ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ).
Όνοµα:
Искусственные
Гвозди, Специальное
качество, (Ψεύτικα
νύχια. Ανώτερη
ποιότητα).
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
00809182
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 -

Χηµικός
Τα προϊόντα
ενέχουν χηµικό
κίνδυνο επειδή
περιέχουν
διβουτιλικό φθαλικό
εστέρα (DBP).

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ
πλαστικών νυχιών σε
διάφορα σχέδια. Η
συσκευασία
αποτελείται από
πλαστική σακούλα µε
10 νύχια και κόλλα σε
κόκκινο σωληνάριο. Ο
διβουτιλικός φθαλικός
εστέρας
περιλαµβάνεται στον
κατάλογο των
συστατικών. Στο
µπροστινό µέρος του
κουτιού φέρει το
όνοµα του προϊόντος
και ένα κείµενο στα
Κυριλλικά. Στην πίσω
πλευρά φέρει οδηγίες
χρήσης και
προειδοποιήσεις στα
Ρωσικά.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Μπλούζα για
κορίτσια
Μάρκα: F&F
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο

Πνιγµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή περιέχει
διακοσµητικά
στοιχεία που θα
µπορούσαν εύκολα
να αποσπαστούν και
τα µικρά παιδιά να
τα βάλουν στο
στόµα και να
καταποθούν.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

n°: TT31330133
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5 053525049356
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Μπλούζα
µε ρίγες σε ροζ και
λευκό για µικρά
κορίτσια. Το προϊόν
είναι διακοσµηµένο µε
τις ενδείξεις "T", "M"
και φέρει κολληµένα
στρας. Μέγεθος: 92.
Χώρα προέλευσης:
ΤΟΥΡΚΙΑ

46
A12/1827/
13

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Pick-up
φορτηγό
Μάρκα: Nissan
Όνοµα: Navara και
Pathfinder
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Navara
(D40), Pathfinder
(R51)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ηµερ. παραγωγής:

Τραυµατισµοί
Υπάρχει η
πιθανότητα, λόγω
λάθους κατά τη
γραµµή παραγωγής,
να έχουν
τοποθετηθεί οι
εµπρός ζώνες
ασφαλείας σε
αντίθετη θέση από
την προβλεπόµενη.
Αυτό υπάρχει
περίπτωση να
επηρεάσει την
απόδοσή τους.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Nissan στη
χώρα µας,
αφορά 9
οχήµατα, οι
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
ενηµερωθούν
µέσω

20/08/2013 έως
30/09/2013.

προσωπικών
επιστολών.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Pick-up
φορτηγό.
Χώρα προέλευσης:
ΙΣΠΑΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
47
A12/1828/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Πολύµπριζο
Μάρκα: Sun Free
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Πολύµπριζο µε 5
θέσεις µε καλώδιο 2.3
µέτρων. Στο λευκό
πλαστικό περίβληµα
φέρει την ένδειξη
"SUNFREE, Nur für
Wechselstrom, GS,
CE, 1.5/250".
Συσκευασία: διαφανής
πλαστική σακούλα µε
χάρτινο κλείσιµο.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

Ηλεκτροπληξία
Η απόσταση µεταξύ
των πλευρικών
γειωµένων επαφών
είναι πολύ µεγάλη
και συνεπώς η
γείωση διακόπτεται.
Τα άκρα του
σύρµατος του
καλωδίου ρεύµατος
δεν είναι επαρκώς
προστατευµένα από
το τράβηγµα και τη
συστροφή και έτσι
µπορεί τα
ηλεκτροφόρα µέρη
να ελευθερωθούν.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο IEC 60884
και το σχετικό
Εθνικό πρότυπο.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

48
A12/1829/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σορτς για
αγόρια
Μάρκα: Vishnu Sport
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
K513
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5999552535137
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Το σορτς
για παιδιά διατίθεται σε
γκρι και σκούρους
µπλε χρωµατισµούς.
Τα µεγέθη είναι 8-14.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας της
παρουσίας
κορδονιών
περίσφιξης µε
ελεύθερα άκρα στη
µέση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

49
A12/1830/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Αναπτήρες
Προϊόν: Φαντεζί
αναπτήρες
Μάρκα: Zeus

Εγκαύµατα
Οι φαντεζί
αναπτήρες φέρουν
φως που
αναβοσβήνει και
έτσι είναι ελκυστικοί
στα παιδιά.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 –
προσωπικά αξεσουάρ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Απόφαση της
Επιτροπής
2006/502/EC που
απαγορεύει τη
διάθεση στην αγορά
φαντεζί αναπτήρων
και µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 13869.

Περιγραφή: Φαντεζί
αναπτήρες από
χρωµατιστό πλαστικό
µε µπλε και κόκκινο
φως που αναβοσβήνει.
Συσκευασία: θήκη,
πολλαπλές
συσκευασίες.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

50
A12/1831/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του

Προϊόν: Παντελόνι
για κορίτσια
Μάρκα: F&D
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
DY-933
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

τραυµατισµών
εξαιτίας της
παρουσίας µη
στερεωµένων
κορδονιών
περίσφιξης µε
µεταλλικές µπαρέτες
στην περιοχή της
µέσης.

προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή:
Παντελόνι για κορίτσια
διακοσµηµένο µε την
ένδειξη: “F&D”. Στη
µέση φέρει µη
στερεωµένο κορδόνι
περίσφιξης µε κόµπους
και µεταλλικές
µπαρέτες στα άκρα. Το
προϊόν διατίθεται σε
µωβ και λευκό χρώµα.
Μεγέθη: 104-134.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

51
A12/1832/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Σετ
δοκιµαστικά

Ηλεκτροπληξία
Η µεταλλική άκρη
του δοκιµαστή της
τάσης είναι πολύ
µεγάλη. Το ύψος
της στεφάνης

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κατσαβίδια
Μάρκα: Tracon
Electric
Όνοµα: 8 db-os
Csavarhuzo Keszlet /
Screwdriver Set
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
CSHK1000
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Bar code: 5 997374
105613 (επί της
συσκευασίας), 5
997374 105545 (στην
ετικέτα)
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

προστασίας στη
λαβή του δοκιµαστή
τάσεως είναι πολύ
µικρό. Τα µη
µονωµένα τµήµατα
των τριών από τα
κατσαβίδια είναι
πολύ µεγάλα. Κατά
συνέπεια, ο χρήστης
µπορεί να αγγίξει τα
ηλεκτροφόρα
µεταλλικά άκρα
εύκολα κατά τη
συνήθη χρήση.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και τα
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 61243
και EN 60900.

Περιγραφή: Το σετ
αποτελείται από 7
κατσαβίδια µε µόνωση
και 1 δοκιµαστή
τάσης. Συσκευάζονται
σε µπλίστερ
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
ΤΑΪΒΑΝ

52
A12/1833/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Σετ φορτιστή
USB
Μάρκα: Luogao
Όνοµα: Carregador
Híbrido-USB

Ηλεκτροπληξία
Ο διαχωρισµός
µεταξύ πρωτεύοντος
και δευτερεύοντος
κυκλώµατος δεν
είναι κατάλληλος.
Σε περίπτωση
αποτυχίας της
µόνωσης, η έξοδος
USB και τα
µεταλλικά τµήµατα

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
PD-268

της συσκευής
γίνονται
ηλεκτροφόρα.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Καλώδιο
µε έξοδο USB και
διπολικό
ενσωµατωµένο φις AC,
σε συσκευασία
µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

53
A12/1834/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν:
Σαπουνόφουσκες

Το προϊόν ενέχει
µικροβιολογικό
κίνδυνο καθώς ο
πληθυσµός των
µεσόφιλων
αερόβιων
µικροοργανισµών
στο σαπουνόνερο
είναι πολύ υψηλός.
Υπάρχει ο κίνδυνος
της επιµόλυνσης
στην περίπτωση που
το υγρό καταποθεί ή
έρθει σε επαφή µε
το δέρµα και τα
µάτια.

Μάρκα: Tap Ball 2000
Όνοµα: Hello Kitty Bubble Wand
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref.
106001 JL12/0689
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
376000674880
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 -

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

παιχνίδια

Ασφάλειας
Παιχνιδιών.

Περιγραφή: Ροζ και
µωβ σωληνάριο µε
υγρό 170ml για
σαπουνόφουσκες.
Φέρει σχέδιο γάτας και
την ένδειξη ‘Hello
Kitty’ πάνω από ένα
ουράνιο τόξο.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ

54
A12/1835/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Καλλυντικά
Προϊόν: Υγρό σαπούνι
για τα χέρια
Μάρκα: Nickelodeon
Όνοµα: Dora the
Explorer
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref. en003
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5206642000100
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 Οµορφιά / Προσωπική
φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Υγρό
σαπούνι για τα χέρια
σε πλαστικό µπουκάλι
µε δοσοµετρητή, 300
ml, διακοσµηµένο µε
χαρακτήρα από τα
καρτούνς "Dora the

Μικροβιολογικός
Το προϊόν ενέχει
µικροβιολογικό
κίνδυνο επειδή είναι
πολύ υψηλός ο
πληθυσµός των
µεσόφιλων
αερόβιων
µικροοργανισµών.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό για
τα Καλλυντικά
προϊόντα.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Το προϊόν,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
εισαγωγέα στην
Ευρώπη, δεν
έχει διατεθεί
στην Ελληνική
αγορά.

Explorer".
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

55
A11/0088/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σετ κουζίνας

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας των
αιχµηρών άκρων
που µπορεί να
τραυµατίσουν τα
παιδιά ενώ αυτά
παίζουν µε το
παιχνίδι.

Μάρκα: TOYBOX
Όνοµα: Messkit
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
No:514011318
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5885140113187
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ
πλαστικού παιχνιδιού
µε είδη κουζίνας
αποτελούµενο από 12
τεµάχια (4 δοχεία µε
καπάκι και 8 αξεσουάρ
κουζίνας). Το προϊόν
συσκευάζεται σε
µαύρο χάρτινο κουτί
µε διαφανές παράθυρο
έκθεσης. Στην κάτω
αριστερή γωνία φέρει

Φύση κινδύνου

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

εικόνα ενός σεφ που
κρατάει ένα τηγάνι.
Στο µπροστινό µέρος
φέρει σχέδια
διαφόρων φρούτων.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

56
A11/0090/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν:
Κουδουνίστρα

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας των
αιχµηρών άκρων.

Μάρκα: Baby Sway
bell
Όνοµα: Funny toys
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: JDH
022864
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: 4
πλαστικές
κουδουνίστρες σε
διαφορετικά σχήµατα:
αυτοκίνητο, ψάρι,
τρένο και οβάλ
κουδουνίστρα, σε
χάρτινο κουτί µε
διαφανές παράθυρο
έκθεσης. Η µάρκα
είναι γραµµένη στο
µπροστινό µέρος του
κουτιού µε χρωµατιστά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.
Καταστροφή του
προϊόντος.

γράµµατα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

57
A12/1805/
13

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Προϊόν

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Φορτηγό
Μάρκα: Nissan
Όνοµα: Cabstar,
Atleon
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Cabstar
(F24) και Atleon (TK0)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Φύση κινδύνου

Τραυµατισµοί
Υπάρχει κίνδυνος
πτώσης στο
οδόστρωµα
τµήµατος του
συµπιεστή
κλιµατισµού, κάτι το
οποίο θα µπορούσε
να οδηγήσει σε
ατύχηµα.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Nissan στη
χώρα µας,
αφορά 4
οχήµατα, τα
οποία θα
ελεγχθούν και
θα
επισκευασθούν

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: - Ηµερ.
παραγωγής: από
07/05/2013 έως
13/09/2013. VIN για
τα συγκεκριµένα
οχήµατα:
VWASRTF24D3157368
Χώρα προέλευσης:
ΙΣΠΑΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

πριν την
παράδοσή τους
στους τελικούς
ιδιοκτήτες.

