ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 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 16 έως 20 ∆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 51
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1941/
13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Προϊόν

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Ναφθαλίνη
Μάρκα: CIRIMAR
Όνοµα: BUG - OFF Naphtalene balls
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 557-5345164
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 47000000 καθαριότητα / προϊόντα
υγιεινής
Περιγραφή: Τα
µπαλάκια ναφθαλίνης
πωλούνται σε πακέτα
των 12 τµχ. Η
συσκευασία είναι
διαφανές πολυαιθυλένιο.
Χώρα προέλευσης:
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Φύση κινδύνου

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει
καθαρή ναφθαλίνη
η οποία είναι
τοξική κατά την
αναπνοή, την
κατάποση και την
επιδερµική
απορρόφηση.
Η εµπορία των
προϊόντων
ναφθαλίνης
απαγορεύεται
σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2032/2003,
τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ.
528/2012 και την
Απόφαση
2008/681/ΕΚ της
Επιτροπής.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

2
A12/1942/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν:
Επαναφορτιζόµενος
φακός
Μάρκα: Kocmoc
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
YM-009
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Bar
code: 6 905348 060096
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενος
φακός µε 5 LEDs. Το
περίβληµα είναι από
κίτρινο πλαστικό. Η
µπαταρία µπορεί να
φορτιστεί µέσω
ενσωµατωµένης πρίζας
και του παρεχόµενου
µετασχηµατιστή.
Συσκευασία: χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Ηλεκτροπληξία
Εγκαύµατα,
Πυρκαγιά
Το ενσωµατωµένο
φις του
µετασχηµατιστή και
ο µετασχηµατιστής
δεν φέρουν
προστατευτικά
µόνωσης. Στην
περίπτωση που
µπει το φις στο
ρεύµα ο χρήστης
µπορεί να αγγίξει
τις ηλεκτροφόρες
ακίδες του φις.
Επιτρέπεται η
µονοπολική
είσοδος του φις,
αφήνοντας
προσβάσιµη την
ελεύθερη
ηλεκτροφόρα
ακίδα.
Το περίβληµα της
λάµπας µπορεί να
αφαιρεθεί µε το
χέρι κατά την
φόρτιση κάνοντας
προσβάσιµα τα
ηλεκτροφόρα
µέρη.
Το εµβαδόν
διατοµής των
πυρήνων των
εσωτερικών
καλωδίων είναι
πολύ µικρό. Σε
περίπτωση
βραχυκυκλώµατος

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

µπορεί να
υπερθερµανθούν
τα εσωτερικά
καλώδια.
Το πλαστικό µέρος
κοντά στις ακίδες
δεν είναι επαρκώς
ανθεκτικό στην
θερµότητα και
µπορεί να πιάσει
φωτιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Χαµηλής Τάσης και
τα σχετικά
Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 60598
και IEC 60884.
3
A12/1943/
13

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Λαµπτήρας LED
Μάρκα: Beiyi
Όνοµα: GU10 LED Lamp
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: EL0100
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
T42006990388P
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Λαµπτήρας
LED γενικού φωτισµού.
Το προϊόν διατίθεται σε
συσκευασία µπλίστερ
των 10 τεµαχίων σε
χάρτινο κουτί που
αναγράφει το barcode
και τον αριθµό αναφοράς
και µε φυλλάδιο οδηγιών
µε το όνοµα του
διανοµέα.
Χώρα προέλευσης:

Ηλεκτροπληξία
Το κάλυµµα µπορεί
εύκολα να
ξεβιδωθεί
επιτρέποντας την
επαφή µε τα
ηλεκτροφόρα
µέρη. Οι
συνδέσεις δεν
φέρουν δεύτερη
ασφάλεια. Οι
περιελίξεις του
πρωτεύοντος και
του δευτερεύοντος
κυκλώµατος
έρχονται σε επαφή.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Χαµηλής Τάσης και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
62560.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Προσωρινή
απαγόρευση της
προµήθειας, της
διάθεσης σε
προµήθεια και της
έκθεσης του
προϊόντος.

ΚΙΝΑ

4
A12/1944/
13

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτες
Μάρκα: Triumph
Όνοµα: Trophy και
Trophy SE

Τραυµατισµοί
Το κεντρικό σταντ
στην αριστερή
πλευρά µπορεί να
σπάσει και να
προκληθεί πτώση
της µοτοσικλέτας.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Trophy και
Trophy SE
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
VINs: 561284 έως
590855. Οχήµατα
κατασκευασµένα µεταξύ
01/06/2012 και
28/02/2013
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Triumph στη
χώρα µας,
αφορά 4
µοτοσικλέτες, οι
οποίες θα
ελεγχθούν και
θα
επισκευασθούν
πριν την
παράδοσή τους
στους τελικούς
ιδιοκτήτες.

Περιγραφή:
Μοτοσικλέτες.
Χώρα προέλευσης:
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
5
A12/1945/
13

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Λαµπτήρας LED
Μάρκα: Beiyi
Όνοµα: E14 LED Lamp
Τύπος/αριθµός

Ηλεκτροπληξία
Ο αδιαφανής
γλόµπος και ο
λαµπτήρας
µπορούν να
αφαιρεθούν
επιτρέποντας την
πρόσβαση σε
ηλεκτροφόρα
µέρη. ∆εν υπάρχει

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

µοντέλου: E0136
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
E13033003344P
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Λαµπτήρας
LED γενικού φωτισµού,
220V-240V, 50-60hz,
4Watt. Το προϊόν
πωλείται σε
πολυσυσκευασία των 4
τεµαχίων, η κάθε λάµπα
σε ξεχωριστό κουτί, και
συνολικά σε απλό λευκό
κουτί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

6
A12/1946/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Honda
Όνοµα: Odyssey
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος: RL3
NATO οχήµατα (δεν
αναφέρεται αριθµός
τύπου έγκρισης EC).
Έτος κατασκευής: 2007
έως 2008
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Έτος κατασκευής: 2007
έως 2008
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 -

προστασία
ασφάλειας στην
πρώτη πλευρά του
κυκλώµατος
ελέγχου. ∆εν
υπάρχει µετρήσιµη
απόσταση ανάµεσα
στις πρωτεύουσες
και δευτερεύουσες
περιελίξεις του
µετασχηµατιστή
που µπορεί να
έρθουν σε επαφή.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Χαµηλής Τάσης και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
62560.

Τραυµατισµοί
Το σύστηµα
υποβοήθησης
ευστάθειας
οχήµατος (VSA)
µπορεί υπό
ορισµένες
συνθήκες να
δηµιουργήσει
υδραυλική πίεση
στο σύστηµα
πέδησης. Όταν
συµβαίνει αυτό, το
όχηµα υποβάλλεται
σε σοβαρό και
ξαφνικό
φρενάρισµα µέχρι
περίπου 8 m / s ².
Επειδή δεν υπάρχει
συνοδευτικό φλας
στα φώτα φρένων,
τα οχήµατα που
ακολουθούν
ενδέχεται να µην
αντιληφθούν την

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

αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.

κατάσταση
καθόλου ή µέχρι
που να είναι πολύ
αργά, οδηγώντας
σε συγκρούσεις.

Χώρα προέλευσης:
ΗΠΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
7
A12/1947/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αντικείµενα
παιδικής φροντίδας και
παιδικός εξοπλισµός
Προϊόν: Παρκοκρέβατο
Μάρκα: Innovaciones
MS
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref. 630120
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8436046381452
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 –
βρεφική φροντίδα
Περιγραφή:
Αναδιπλούµενο
παρκοκρέβατο, που
περιλαµβάνει
αναδιπλούµενο στρώµα
σε σακούλα µεταφοράς.
Το προϊόν συσκευάζεται
σε χάρτινο κουτί που
φέρει την ακόλουθη
πληροφορία: Nº
PC/BOX, 1 PCS, CNT,
21.7x21.2x79cm.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πρόκλησης
τραυµατισµών,
καθώς το στρώµα
συνδέεται µε το
σκελετό µόνο µέσο
κεντρικής ταινίας
velco, αφήνοντας
τις πλευρές
ακάλυπτες, έτσι
ώστε να είναι
δυνατόν ένα παιδί
να σηκώσει το
στρώµα και να
παγιδευτεί.
Επιπλέον, η ετικέτα
δεν
συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις
σχετικά µε τις
προειδοποιήσεις
ασφαλείας και τις
οδηγίες χρήσης.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 716.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

8
A12/1948/
13

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν
λεύκανσης δέρµατος

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει το
συστατικό
υδροκινόνη, η
χρήση της οποίας
απαγορεύεται στα
καλλυντικά
προϊόντα και στα
προϊόντα
προσωπικής
υγιεινής.

Μάρκα: Mililo
Όνοµα: Natural Skin
Fade Cream
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Lot no.:
1006
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 –
οµορφιά / προσωπική
φροντίδα / υγιεινή

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Υποχρεωτικά
µέτρα:
∆ιάφορα.
Καταστροφή του
προϊόντος.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό για
τα Καλλυντικά
προϊόντα.

Περιγραφή: Μαλακό
µεταλλικό σωληνάριο µε
βιδωτό πώµα.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

9
A12/1949/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική
κούκλα

Τα προϊόντα
ενέχουν χηµικό
κίνδυνο επειδή
περιέχουν δι (2αιθυλεξυλ)
φθαλικού εστέρα
(DEHP) πάνω από
τα επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενες τιµές
µέχρι 13.4% κατά
βάρος). Οι κούκλες
περιέχουν επίσης
διβουτιλικό
φθαλικό εστέρα
(DBP) πάνω από τα
επιτρεπόµενα

Μάρκα: Ousdy
Όνοµα: The Sweet
Lovely Girl
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Προϊόν 1:
Μοντέλο No 8062-A1,
Προϊόν 2: Μοντέλο No
8062-A2
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Προϊόν 1:

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

5661810009994,
Προϊόν 2:
5661810009987
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστικές
κούκλες µεγέθους 15
cm. Τα προϊόντα
διατίθενται σε διαφανές
πλαστικό κύλινδρο µε
κίτρινο κρεµαστό
κορδόνι στην πάνω
πλευρά και ροζ και µπλε
ρίγες στο κάτω µέρος.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

10
A12/1950/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

επίπεδα
(µετρούµενη τιµή:
0.27% 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.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν:
Σαπουνόφουσκες

Το προϊόν ενέχει
µικροβιολογικό
κίνδυνο επειδή ο
πληθυσµός των
ολικών µεσόφιλων
αερόβιων
µικροοργανισµών
στο σαπουνόνερο
είναι πολύ υψηλός

Μάρκα: CISL
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

µοντέλου: Item No.
1168-5
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8429283032706
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Υγρό για
σαπουνόφουσκες σε
πλαστικούς περιέκτες σε
σχήµα ζώων, σε διάφορα
χρώµατα.

και περιέχει
εντεροβακτηριοειδ
ή πάνω από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα. Υπάρχει ο
κίνδυνος µόλυνσης
στην περίπτωση
που το υγρό
καταποθεί ή έρθει
σε επαφή µε το
δέρµα και τα µάτια.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών.

Χώρα προέλευσης:
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

11
A12/1951/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδια
µπάνιου

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή περιέχει
µικρά κοµµάτια
(σφυρίχτρα) που
µπορεί εύκολα να
αποσπαστεί και να
καταποθεί από τα
µικρά παιδιά.

Μάρκα: Ha Ha Xiong
Όνοµα: Children's Toys
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6882009919682
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστικά
παιχνίδια σε σχήµα
πάπιας και κύκνου για το
µπάνιο, τα οποία όταν
πιεστούν παράγουν ήχο.
∆ιακινούνται σε πλαστική

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

σακούλα που κλείνει µε
συνδετήρες και χαρτόνι
και φέρει σχέδια ζώων.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

12
A12/1952/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα / van
Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: Citan
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Tύπος: X,
µοντέλο: Citan EC, τύπος
έγκρισης:
e2*2007/46*0129*
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
συγκεκριµένα οχήµατα
κατασκευάστηκαν µεταξύ
1/09/2012 και
30/04/2013
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα / van.
Χώρα προέλευσης:
ΓΑΛΛΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τραυµατισµοί
Η λειτουργία του
συστήµατος
αερόσακου
παραθύρου κινείται
στα όρια ανοχής.
Υπό συγκεκριµένες
συνθήκες, αυτό
µπορεί να οδηγήσει
στο µη πλήρες
άνοιγµα του
αερόσακου.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Mercedes-Benz
στη χώρα µας,
αφορά 16
οχήµατα, οι
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
ενηµερωθούν
µέσω
προσωπικών
επιστολών.

13
A12/1953/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Αερόθερµο
Μάρκα: Lazer
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: NSB200C
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3245675761192
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 79000000 υδραυλικά / θέρµανση /
εξαερισµός / κλιµατισµός

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας
επειδή υπό
κανονικές
συνθήκες χρήσης
µπορεί να γίνουν
προσβάσιµα τα
ηλεκτροφόρα
µέρη.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

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

Περιγραφή: Αερόθερµο,
2000 W, 220-240 V,
50/60 Hz, συσκευασµένο
σε κουτί από χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

14
A12/1954/
13

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Λαµπτήρας LED
Μάρκα: Pro1Lights
Όνοµα: LED-Valosarja
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: LED
λαµπτήρας: 5642,
LED καλώδιο: LB115A6W
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
438159 056427
Κωδικός ιστοσελίδας

Ηλεκτροπληξία
Το τροφοδοτικό
ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας,
καθώς η µόνωση
δεν είναι επαρκής
και οι αποστάσεις
διάκενων/ερπυσµο
ύ ανάµεσα στα
κύρια και
δευτερεύοντα
κυκλώµατα δεν
είναι επαρκείς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Χαµηλής Τάσης και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό

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

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

πρότυπο EN
60598.

Περιγραφή: Λαµπτήρας
LED µε καλώδιο
ρεύµατος ("Stabilized
LED power supply").
Πωλείται σε πράσινολευκό χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

15
A12/1955/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Σεσουάρ για τα
µαλλιά
Μάρκα: DigiVolt
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Mango
plegable (πτυσσόµενη
λαβή) HD-333 (1200 W)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 οµορφιά / προσωπική
φροντίδα / υγιεινή
Περιγραφή: Γαλάζιο
σεσουάρ για τα µαλλιά
µε 2 ταχύτητες και
πτυσσόµενη λαβή. Η
συσκευασία αποτελείται
από γαλάζιο χάρτινο

Εγκαύµατα
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
εγκαυµάτων,
καθώς κατά τη
διάρκεια της
κανονικής χρήσης
µπορεί να
ξεσπάσουν φλόγες
προκαλώντας
εγκαύµατα στο
τριχωτό της
κεφαλής, το
κεφάλι και τα
χέρια.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Χαµηλής Τάσης και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
60335.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κουτί µε φωτογραφία
λευκού σεσουάρ. Στη
συσκευασία αναγράφει
για την ύπαρξη
πτυσσόµενης λαβής
("mango plegable"), τις
2 ταχύτητες ("2
velocidades") και τον
αριθµό µοντέλου - HD
333.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

16
A12/1956/
13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Φόρµα για
κορίτσια
Μάρκα: SIMPA
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item № LHJ8047
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5906734780476
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Αθλητικό
σετ για κορίτσια σε
διάφορα χρώµατα
αποτελούµενο από δύο
τµήµατα: φούτερ µε
κουκούλα και παντελόνι.
Τα µεγέθη απευθύνονται
σε παιδιά ηλικίας έως 7
ετών. Το πάνω και το
κάτω µέρος αναγράφουν
“Smile” και φέρουν

Τραυµατισµοί,
στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

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

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

καρδιές.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

17
A12/1957/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπρελόκ
κλειδιών

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή ο
µεταλλικός κρίκος
απελευθερώνει
υπερβολική
ποσότητα νικελίου
(0.83
µg/cm2/εβδοµάδα)
.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Llavero cubo
magico (magic cube
keychain)
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1101831
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8433774500025
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Μπρελόκ
κλειδιών αποτελούµενο
από κύβο µε πλευρές σε
διαφορετικά χρώµατα
(τύπου κύβου του Rubik)
σε µπλίστερ συσκευασία.
Η συσκευασία αναγράφει
ενδείξεις LLAVERO,
CUBO MAGICO.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

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

18
A12/1958/
13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Φόρµα για
κορίτσια
Μάρκα: Zhong Fu
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item № Х6685
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Αθλητικό
σετ για κορίτσια
αποτελούµενο από 2
µέρη, σε διάφορα
χρώµατα. Στο πάνω
µέρος φέρει µπροστά 2
τσέπες, µια τυπωµένη
καρδιά, την Αγγλική
σηµαία και διάφορες
ενδείξεις. Το σετ
απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας έως 14 ετών.

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

19
A12/1959/
13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Σετ για αγόρια
Μάρκα: J.S.J. Kid`s
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Στυλ N°:
JSJ-6824
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ για
αγόρια αποτελούµενο
από 3 µέρη, ένα
παντελόνι µε κορδόνια
στη µέση, µια µπλούζα,
και ένα γιλέκο µε
κουκούλα µε κορδόνια
µε ελεύθερα άκρα, σε
σκούρο µπλε χρώµα, για
παιδιά ηλικίας 14 ετών.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

Τραυµατισµοί,
στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
στραγγαλισµού και
τραυµατισµών
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.

20
A12/1960/
13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Σετ ενδύµατος
Μάρκα: Cantarana
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Art. N°:
AB19
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ
ενδύµατος για παιδιά
ηλικίας έως 14 ετών
αποτελούµενο από 2
µέρη: φούτερ µε
φερµουάρ και παντελόνι
µε κορδόνι στη µέση σε
πορτοκαλί και γαλάζιο
χρώµα και κολληµένο
έµβληµα που µοιάζει µε
το σήµα αστυνοµικού
στην κορυφή και το
κάτω µέρος, µε την

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.

επιγραφή PORF WEFE G.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

21
A12/1961/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ελαστικοί
ιµάντες

Οι γάντζοι µπορεί
να αποσπαστούν
από τους
ελαστικούς ιµάντες
οδηγώντας σε
τραυµατισµό του
χρήστη. Επιπλέον
είναι ανεπαρκής η
επισήµανση και οι
οδηγίες.

Μάρκα: ZT
Όνοµα: Cuerdas para
equipaje (ελαστικοί
ιµάντες αποσκευών)
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item Nos
ZS10460, ZS10461 και
ZS10462
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8001000194608,
8001000104615 και
8001000104622
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 58000000
Περιγραφή: Ελαστικοί
ιµάντες µε γάντζους σε
κάθε άκρο. Πωλούνται
σε πλαστική σακούλα µε
χάρτινη ετικέτα µε την
ένδειξη: "Baggage cords

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό πρότυπο
BS AU 258.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

- ZT- 1.5 m.".
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

22
A12/1962/
13

ΒΕΛΓΙΟ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Μπρελόκ µε
παιχνίδι (αρκουδάκι)

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή τα δύο
κορδόνια µε τα
ξύλινα µικρά
σφαιρίδια που
κλείνουν το
ένδυµα του
παιχνιδιού µπορεί
να αποσπαστούν.
Τα µικρά σφαιρίδια
µπορεί να
καταποθούν ή να
εισπνευστούν από
τα µικρά παιδιά.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: PLU33501
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5412406711216
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Μπρελόκ
µε ντυµένο αρκουδάκι.
Εννέα τεµάχια σε
πλαστικό κουτί χωρίς
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

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

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

23
A12/1963/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Κιτ επισκευής
ελαστικών ποδηλάτου µε
κόλλα "Red Sun"

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή η κόλλα
περιέχει 77%
βενζόλιο.

Μάρκα: House tools
Όνοµα: Όνοµα
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref.N°:
6023094 και 6023882
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
840060230940 και
8420660238823
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Σωληνάριο
κόλλας "Red Sun" εντός
κιτ επισκευής
ποδηλάτων. Το προϊόν
διατίθεται σε µπλίστερ
συσκευασία µαζί µε
µπαλώµατα και διάφορα
εργαλεία.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

24
A12/1964/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικά τζιν
Μάρκα: H.L.XIANG
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
9414

Πνιγµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή τα µικρά
κοµµάτια (στρας)
µπορούν εύκολα
να αποσπαστούν
και να καταποθούν
από τα µικρά
παιδιά.

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

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή:
Φοδραρισµένα τζιν για
παιδιά. Οι τσέπες είναι
διακοσµηµένες µε
πεταλούδες και
κολληµένα στρας.
Μέγεθος: 74.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

25
A12/1965/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Φόρεµα για

Πνιγµός,
τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού,
καθώς τα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κορίτσια
Μάρκα: Goloxy
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
MQ-624
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Bar
code: 7501973689788
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Ροζ
καλοκαιρινό φόρεµα µε
βολάν για κορίτσια. Το
προϊόν είναι
διακοσµηµένο µε
πολύχρωµα κολληµένα
διακοσµητικά από
πλαστικό και ενδείξεις:
"M" και "Ε". Το τµήµα
της µέσης του
φορέµατος φέρει µη
στερεωµένη ζώνη δεµένη
µε κόµπους στα άκρα. Το
µήκος της ζώνης είναι
390 mm από το σηµείο
όπου πρόκειται να είναι
δεµένη.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

κολληµένα
διακοσµητικά
στοιχεία του
φορέµατος µπορεί
να αποκολληθούν
και να καταποθούν
από τα παιδιά.
Επιπλέον, το
προϊόν ενέχει
κίνδυνο πρόκλησης
τραυµατισµών,
καθώς το τµήµα
της µέσης του
φορέµατος φέρει
υπερβολικά µεγάλη
µη στερεωµένη
ζώνη µε την οποία
δένει, µε κόµπους
στα άκρα. Εάν τα
άκρα της ζώνης
παγιδευτούν, θα
µπορούσε οδηγήσει
σε πτώση του
παιδιού,
προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
14682.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

26
A12/1966/
13

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανήµατα

Χηµικός,
εγκαύµατα

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Σετ γεννήτριας

∆εν υπάρχει καµία
πληροφορία
σχετικά µε την
επικινδυνότητα του
καπνού και την
υποχρέωση
λειτουργίας της
γεννήτριας σε καλά
αεριζόµενο χώρο.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Μάρκα: Swiss-Kraft
Όνοµα: Professional
Generator
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ref.: SK8500 W
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 82000000 –
εργαλεία / εξοπλισµός /
ισχύς
Περιγραφή: Σετ
ηλεκτρικής γεννήτριας
44cm x 44cm x 60 cm,
συσκευασµένη σε
χάρτινο κουτί.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Η θερµοκρασία του
συστήµατος
εξάτµισης είναι
πολύ υψηλή.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Μηχανηµάτων και
τα σχετικά
Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 12601
και EN 55012.

Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

27
A12/1967/
13

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Έπιπλα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Κάλυµµα
καρέκλας

Το κάλυµµα της
καρέκλας µπορεί
να πιάσει φωτιά
εάν εκτεθεί σε
αναµµένο σπίρτο.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Santa Face
Chair Cover

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: YMS85700

το σχετικό Εθνικό
πρότυπο.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5029316285975
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 οικιακά / έπιπλα
γραφείου / έπιπλα
Περιγραφή: Κόκκινο και
λευκό κάλυµµα καρέκλας
σε σχήµα προσώπου Αϊ
Βασίλη, από πολυεστέρα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

28
A12/1968/
13

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆είκτες
laser
Προϊόν: ∆είκτης laser
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Green Laser
Pointer
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 6608
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 – είδη
γραφείου / µηχανήµατα
γραφείου / εποχιακά είδη
Περιγραφή: ∆είκτης

Βλάβη στην όραση
Το προϊόν είναι
laser Κλάσης 3B το
οποίο θα µπορούσε
να προκαλέσει
βλάβη στην όραση.

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

laser που συσκευάζεται
σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

29
A12/1969/
13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό φούτερ
Μάρκα: Binjia
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 210 XL, L
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 –
ενδύµατα
Περιγραφή: Παιδικό
φούτερ, που φέρει
κορδόνια µε ελεύθερα
άκρα στην κουκούλα για
παιδιά ηλικίας έως 7
ετών καθώς και 7-14
ετών.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

30
A12/1970/
13

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Παιδική φόρµα
Μάρκα: Quenny Girl
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Στυλ no: N3634
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Παιδικό
αθλητικό σετ, πορτοκαλί
φούτερ και γκρι
παντελόνι. Μέγεθος: 12.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Τραυµατισµοί,
στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

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

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

31
A12/1971/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν: Σετ
σαπουνόφουσκες

Το προϊόν ενέχει
µικροβιολογικό
κίνδυνο επειδή
περιέχει
Ψευδοµονάδες
aeruginosa και ο
ολικός πληθυσµός
των µεσόφιλων
αερόβιων
βακτηρίων είναι
πολύ υψηλός.
Υπάρχει κίνδυνος
µόλυνσης ή
ερεθισµού στην
περίπτωση που
καταποθεί ή έρθει
σε επαφή µε το
δέρµα και τα µάτια.

Μάρκα: Vaooun toys
Όνοµα: Bubbles
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: rr 191092
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5900054582574
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ για
σαπουνόφουσκες που
αποτελείται από δύο
πλαστικά πολύχρωµα
σωληνάρια. Το προϊόν
συσκευάζεται σε
µπλίστερ συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών.

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

32
A12/1972/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν: Σετ
σαπουνόφουσκες

Το προϊόν ενέχει
µικροβιολογικό
κίνδυνο επειδή
περιέχει
Ψευδοµονάδες
aeruginosa και ο
ολικός πληθυσµός
των µεσόφιλων
αερόβιων
βακτηρίων είναι
πολύ υψηλός.
Υπάρχει κίνδυνος
µόλυνσης ή
ερεθισµού στην
περίπτωση που
καταποθεί ή έρθει
σε επαφή µε το
δέρµα και τα µάτια.

Μάρκα: Manhui
Όνοµα: Colorful Bubbles
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: No. 757-6
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ από 6
πλαστικά σωληνάρια
(ροζ, κίτρινο και
πορτοκαλί) µε υγρό για
σαπουνόφουσκες. Κάθε
περιέκτης φέρει µπλε
αυτοκόλλητη ετικέτα µε
την ένδειξη "Colorful
bubbles 4 oz".
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
ΤΟ ΠΡΟΊΌΝ ΕΙΝΑΙ Ή
ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών.

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

33
A12/1973/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Lancia
Όνοµα: Grand Voyager
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος: RT,
EC τύπος έγκρισης:
e11*2001/116*0144*

Τραυµατισµοί
Ένα ελάττωµα του
λογισµικού στη
µονάδα ORC
(έλεγχος
συγκράτησης
επιβαινόντων)
µπορεί να είναι η
αιτία να µην
ανοίξουν σωστά οι
πλευρικοί
αερόσακοι σε
περίπτωση
ατυχήµατος.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Αφορά οχήµατα
κατασκευασµένα µεταξύ
Μαρτίου 2013 και
Ιουνίου 2013

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΗΠΑ
∆εν υπάρχει διαθέσιµη
εικόνα
34
A12/1974/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Chrysler /
Dodge
Όνοµα: Town & Country
/ Grand Caravan
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος: RT

Τραυµατισµοί
Ένα ελάττωµα του
λογισµικού στη
µονάδα ORC
(έλεγχος
συγκράτησης
επιβαινόντων)
µπορεί να είναι η
αιτία να µην
ανοίξουν σωστά οι
πλευρικοί
αερόσακοι σε
περίπτωση
ατυχήµατος.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Chrysler /
Dodge στη
χώρα µας, δεν
αφορά οχήµατα,

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Αφορά οχήµατα
κατασκευασµένα µεταξύ
Μαρτίου 2012 και Μαΐου
2012

που έχουν
εισαχθεί από
την επίσηµη
αντιπροσωπεία.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
HΠΑ
∆ΕΝ ΥΠΡΑΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
35
A12/1975/
13

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Ξύλινο τρένο

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή µικρά
κοµµάτια (οι
καµινάδες του
τρένου) µπορούν
να αποσπαστούν
και να
καταποθούν από τα
µικρά παιδιά.

Μάρκα: Toys - Hipo Mikro Trading
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item No.
610710 (διανοµέας: item
KDT9081),
παρτίδα no.: 29649
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8713219276754
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Ξύλινο
τρένο µε δύο βαγόνια
που µεταφέρουν 6
ξύλινα αυτοκινητάκια και
6 ξύλινες φιγούρες, που
διατίθενται σε χάρτινο
κουτί µε διαφανές
πλαστικό.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

36
A12/1976/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικός
δεινόσαυρος

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει δι
(2-αιθυλεξυλ)
φθαλικού εστέρα
(DEHP)
(µετρούµενη τιµή:
6,39%). Επιπλέον
περιέχει διισοεννεΰλιοφθαλικό εστέρα
(DINP) (2,41%)
καθώς και διισοδεκύλιο
φθαλικό εστέρα
(DIDP) (0,53%).

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Animal World
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: No: 3205,
V039/38497
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστικό
παιχνίδι δεινόσαυρος
(Τρικεράτωψ),
πορτοκαλί, λευκό και
καφέ (διαστάσεις
περίπου 17 cm). Το
παιχνίδι συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί µε
διαφανές παράθυρο
έκθεσης.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

37
A12/1977/

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

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.

Τραυµατισµοί,

Υποχρεωτικά
µέτρα:

είδη µόδας

13

Προϊόν: Σετ ενδύµατος
για κορίτσια
Μάρκα: KE YI QI
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: art. No: K1611, ύψος 110 cm
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ ροζ
παιδικού ενδύµατος
αποτελούµενο από
φούτερ µε κουκούλα και
παντελόνι, µε την
ένδειξη "dancing girl". Η
κουκούλα φέρει
λειτουργικά υφασµάτινα
κορδόνια.

στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµού και
στραγγαλισµών
επειδή τα κορδόνια
περίσφιξης και τα
κορδόνια µε
ελεύθερα άκρα
µπορεί εύκολα να
µπερδευτούν ή να
παγιδευτούν σε
σταθερά
αντικείµενα όταν
το παιδί κινείται
γρήγορα.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

38
A12/1978/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

Τραυµατισµοί
Ο µπουλόνι του
εµβόλου µπορεί να

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από

Προϊόν: Μοτοσικλέτες
Μάρκα: SYM
Όνοµα: HD2 125, HD2
200, Joyride 125 Evo,
Joyride 200 Evo, HD 125
Evo, GTS 125 Evo,
Joymax 125 EFI, Joymax
125, Wolf 125 Efi

σπάσει
προκαλώντας
σβήσιµο του
κινητήρα, ενώ η
µοτοσικλέτα είναι
σε κίνηση.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: LC12W1-6
(HD2 125), LC18W1-6
(HD2 200), LF12W-6
(Joyride 125 Evo),
LF18W-6 (Joyride 200
Evo), LH12WB-P (HD
125 Evo), LM12W5-6
(GTS 125 Evo),
LN12W3-6 (Joymax 125
EFI), LN12W4-6 (Joymax
125) και PD12A1-6 (Wolf
125 Efi)

τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
SYM στη χώρα
µας, δεν αφορά
µοτοσικλέτες,
που έχουν
εισαχθεί από
την επίσηµη
αντιπροσωπεία.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
N/A
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Μοτοσικλέτες 125 cc.
Χώρα προέλευσης:
ΤΑΪΒΑΝ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
39
A12/1979/
13

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Λάµπα LED
Μάρκα: Beiyi
Όνοµα: E14 LED Bulb
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: E0138
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Ηλεκτροπληξία
Το κάλυµµα των
LED µπορεί να
ξεβιδωθεί εύκολα.
∆εν υπάρχει
µετρήσιµη
απόσταση ανάµεσα
στις πρωτεύουσες
και δευτερεύουσες
περιελίξεις του
µετασχηµατιστή, οι
οποίες εφάπτονται.
∆εν υπάρχει

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Προσωρινή
απαγόρευση της
προµήθειας, της
διάθεσης σε
προµήθεια και της
έκθεσης του
προϊόντος.

E130019903638P
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Λάµπα LED
γενικού φωτισµού. Το
προϊόν διατίθεται σε
πολυσυσκευασία των 4
τεµαχίων σε µπλίστερ
συσκευασία µέσα σε
λευκό κουτί.

προστασία
ασφαλείας στην
βασική πλευρά του
κυκλώµατος
ελέγχου.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Χαµηλής Τάσης και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
62560.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

40
A12/1980/
13

∆ΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆είκτες
laser
Προϊόν: Φακός µε laser
Μάρκα: Tiger
Όνοµα: Lommelygte
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1300250
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0200013002507
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 – είδη
γραφείου / µηχανήµατα
γραφείου / εποχιακά είδη
Περιγραφή: Φακός µε 8
LED και 1 laser. Ο φακός
συσκευάζεται σε
διαφανές πλαστικό. Επί
της συσκευασίας
αναγράφεται η κλάση 1
του laser.
Χώρα προέλευσης:

Βλάβη στην όραση
Ο δείκτης laser δεν
είναι Κλάσης 1
όπως δηλώνεται
στην συσκευασία.
Στην
πραγµατικότητα
είναι Κλάσης 3B
και θα µπορούσε
να προκαλέσει
βλάβη στην όραση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
60825-1 σχετικά
µε την επισήµανση.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
30/12/2013
∆ελτίο Τύπου.

ΚΙΝΑ

41
A12/1981/
13

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Λάµπα LED
Μάρκα: Beiyi
Όνοµα: E14 Globe Bulb
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: E0139
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
E13062003637P
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Λαµπτήρας
LED γενικού φωτισµού.
Το προϊόν διατίθεται σε
πολυσυσκευασία των 4
τεµαχίων µέσα σε λευκό
κουτί.

Ηλεκτροπληξία
Ο γλόµπος και ο
λαµπτήρας µπορεί
να αφαιρεθούν
επιτρέποντας τη
πρόσβαση στα
ηλεκτροφόρα
µέρη.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Προσωρινή
απαγόρευση της
προµήθειας, της
διάθεσης σε
προµήθεια και της
έκθεσης του
προϊόντος.

Η ηλεκτρική
µόνωση είναι
ανεπαρκής: η
βασική και η
δεύτερη περιέλιξη
ακουµπούν.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
χαµηλής Τάσης και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
62560.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

42
A12/1982/
13

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Μαλακό
παιχνίδι

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
καθώς περιέχει
µικρά κοµµάτια (τα

Μάρκα: Hämeen

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

Liikunta ja Urheilu (Sport
Federation Häme)
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: S1300600
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια

µάτια) που
µπορούν να
αφαιρεθούν και να
καταποθούν από τα
µικρά παιδιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Περιγραφή: Καφέ
λούτρινο αρκουδάκι µε
κόκκινο ή µπλε
µπλουζάκι µε πλαστικά
µάτια. Το κείµενο
"Hämeen Liikunta ja
Urheilu" είναι τυπωµένο
στο µπλουζάκι. Ύψος 25
cm. Κάθε αρκουδάκι
συσκευάζεται σε διαφανή
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

43
A12/1983/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Βρεφικά
παπούτσια
Μάρκα: Super Cool

Πνιγµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
εξαιτίας της
παρουσίας µικρών
κοµµατιών
(λουλούδια και
στρας) που µπορεί
εύκολα να
αποσπαστούν και

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

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
QL02909D

να καταποθούν
από τα µικρά
παιδιά.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1000000140019 (στη
συσκευασία),
8421780843724 (στην
ετικέτα)
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα
Περιγραφή: Συνθετικά
δερµάτινα παπούτσια σε
ροζ και λευκό χρώµα για
βρέφη. Τα παπούτσια
είναι διακοσµηµένα µε
λουλούδια και στρας.
Συσκευασία: χάρτινο
κουτί. Μέγεθος: 20.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΟ

44
A12/1984/
13

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Τεχνητά νύχια
Μάρκα: Opoola
Όνοµα: Art Nails
Τύπος/αριθµός

Χηµικός
Η κόλλα περιέχει
διβουτιλικό
φθαλικό εστέρα
(DBP) που µπορεί
να διεισδύσει από
το δέρµα στο σώµα
και είναι τοξικός
για την
αναπαραγωγή.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

µοντέλου: 28011
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 οµορφιά / προσωπική
φροντίδα / υγιεινή
Περιγραφή: Σετ
πλαστικών νυχιών µε
κόλλα σε κόκκινο
σωληνάριο. Η
συσκευασία αποτελείται
από πλαστική σακούλα
µε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

45
A12/1985/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Citroen
Όνοµα: C5
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος:
R*****, µοντέλο: C5,
EC τύπος έγκρισης:
e2*2001/116*0360*19,
*24, *25
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Αφορά οχήµατα
κατασκευασµένα µεταξύ
Ιανουαρίου 2012 και
Μαΐου 2013
Κωδικός ιστοσελίδας

Τραυµατισµοί
Μια ελαττωµατική
σύνδεση µεταξύ
των γραµµών
καυσίµου και των
µπεκ πετρελαίου
µπορεί να
προκαλέσει
διαρροή του
πετρελαίου, το
οποίο στη συνέχεια
συσσωρεύεται στις
κοιλότητες στη
βάση της κεφαλής
του κυλίνδρου.
Όταν αυτές οι
κοιλότητες είναι
γεµάτες, τα
καύσιµα µπορεί να
χυθούν πάνω στις
επιφάνειες του
συστήµατος
εξάτµισης, µε
αποτέλεσµα να
δηµιουργηθεί

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

ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα

κίνδυνος
πυρκαγιάς.

Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΓΑΛΛΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
46
A12/1986/
13

ΙΤΑΛΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: USB
τροφοδοτικό
Μάρκα: S.Y. H&h
Όνοµα: Cavo
CaricaBatterie Universale
USB 10 σε 1
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: SY 02420 AC
adapter
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Τροφοδοτικό ρεύµατος
µε ακίδες, έναν
µετασχηµατιστή για
χρήση σε πρίζα
αναπτήρα τσιγάρου και
καλώδιο USB. Το προϊόν
διατίθεται σε µπλίστερ
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Ηλεκτροπληξία
Η µόνωση µεταξύ
των προσβάσιµων
πρώτου και
δευτέρου
κυκλώµατος δεν
είναι κατάλληλη
για τις
προβλεπόµενες
συνθήκες. Η
απόσταση ανάµεσα
στα πρωτεύοντα
και δευτερεύοντα
κυκλώµατα δεν
είναι επαρκής. Οι
βασικοί αγωγοί του
κυκλώµατος δεν
είναι επαρκώς
κολληµένοι στη
θέση τους.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Χαµηλής Τάσης και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
60950.

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

47
A12/1987/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αξεσουάρ
κουζίνας/µαγειρικής
Προϊόν: Θερµός
Μάρκα: SUCCESS
Όνοµα: Termo
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: HW3090
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8436034915270
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 73000000 – είδη
κουζίνας
Περιγραφή:
Χρωµατιστά θερµός για
ροφήµατα, σε
συσκευασία χάρτινου
κουτιού.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
εξαιτίας της
παρουσίας ινών
αµιάντου στα
χωρίσµατα της
διπλής γυάλινης
επιφάνειας της
φιάλης του θερµός.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

48
A12/1988/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Κιτ για
επισκευή ελαστικών
ποδηλάτου
Μάρκα: Huls
Όνοµα: Kit Reparciones
Bici
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref. 33520
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435299335205
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή η κόλλα
περιέχει βενζόλιο
πάνω από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενη τιµή:
51% κατά βάρος).
Επιπλέον η κόλλα
περιέχει τολουόλιο
πάνω από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενη τιµή:
33% κατά βάρος).

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

Περιγραφή: Συσκευασία
µπλίστερ µε κόλλα και
µια σειρά από
µπαλώµατα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

49
A12/1989/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Honda
Όνοµα: Odyssey, Acura
MDX
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος: RL1,
US µοντέλο, Odyssey.
Τύπος: YD1, US µοντέλο,

Τραυµατισµοί
Μπορεί να ανοίξει ο
αερόσακος ξαφνικά
ενώ το όχηµα είναι
σε κίνηση και να
προκύψει ατύχηµα.

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

Acura MDX

εισαχθεί από
την επίσηµη
αντιπροσωπεία.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα
κατασκευασµένα τα έτη
2003-2004
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΑΝΑ∆Α ΚΑΙ ΗΠΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
50
A12/1990/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν:
Σαπουνόφουσκες

Το προϊόν ενέχει
µικροβιολογικό
κίνδυνο επειδή ο
συνολικός
πληθυσµός των
αερόβιων
µεσόφιλων
µικροοργανισµών
στο σαπουνόνερο
είναι πολύ υψηλός
και περιέχει
ψευδοµονάδες
aeruginosa και
εντεροβακτηριοειδ
ή πάνω από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα. Ενέχει τον
κίνδυνο µόλυνσης
στην περίπτωση
που το υγρό
καταποθεί ή έρθει
σε επαφή µε το
δέρµα ή τα µάτια.

Μάρκα: Nova Juguetes
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref. 18268 60 ml
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8430787182682
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Μπλε
πλαστικό σωληνάριο µε
µωβ καπάκι, που περιέχει
υγρό για
σαπουνόφουσκες.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

51
A12/1991/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Ηλεκτρικός
εξολοθρευτής εντόµων
Μάρκα: CCJGE / Chuang
Ji
Όνοµα: Electrical
Mosquito Killer
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο
CMD-25-D, ref. 02660
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6927371300123
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

Ηλεκτροπληξία
Οι σχάρες υψηλής
τάσης είναι
προσβάσιµες και θα
µπορούσε να τις
αγγίξει ο χρήστης.
Παραµένουν
ηλεκτροφόρες στα
34V για ένα
δευτερόλεπτο µετά
την αποσύνδεση
της συσκευής από
το δίκτυο.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

Περιγραφή: Ηλεκτρικός
εξολοθρευτής εντόµων
αποτελούµενος από
λάµπα µε ηλεκτροφόρες
γρίλιες. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

52

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία:

Κοψίµατα,

Υποχρεωτικά

A12/1992/
13

Μηχανήµατα

τραυµατισµοί

µέτρα:

Προϊόν: ∆ισκοπρίονο

Η απόσταση των
δοντιών της
λεπίδας του
πριονιού από την
εξωτερική
επιφάνεια του
προφυλακτήρα στο
τραπέζι
περιστροφής είναι
πολύ µικρή. Το
σταθερό άνοιγµα
προφύλαξης που
περικλείει την
περιφέρεια της
λεπίδας του
πριονιού είναι πολύ
ευρύ.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Μάρκα: MAX PRO
Όνοµα: Log saw
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: LG405/1094,
2011/2261
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 81000000 – είδη
κήπου / γκαζόν
Περιγραφή: Κυκλικό
πριόνι για καυσόξυλα, µε
πράσινο τραπέζι µε 4
πόδια.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

53
A12/1993/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Γυναικεία
πέδιλα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Μηχανηµάτων και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1870.

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει
Χρώµιο VI (8,9 –
14,7 – 15,3 mg/k).

Μάρκα: Tamaris
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Wortmann

Το Χρώµιο VI είναι
ταξινοµηµένο ως
ερεθιστικό και
µπορεί να
προκαλέσει
αλλεργικές

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα.
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Καταστροφή του
προϊόντος.

KG Art.-Nr. 112813430

αντιδράσεις.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα
Περιγραφή: Γυναικεία
σανδάλια µε δερµάτινα
λουράκια (λευκά
εξωτερικά, γκρι στο
εσωτερικό), ασηµί στρας
και µεταλλικό κούµπωµα.
Εσωτερική και εξωτερική
σόλα σε ανοιχτό καφέ
χρώµα.
Χώρα προέλευσης:
ΙΤΑΛΙΑ

54
A12/1994/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός, χηµικός

Προϊόν: Πλαστική
κούκλα µε πιπίλα

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή ο χώρος της
µπαταρίας είναι
εύκολα
προσβάσιµος και οι
µικρές µπαταρίες
θα µπορούσαν να
καταποθούν από τα
µικρά παιδιά. Η
κατάποση των
µπαταριών από τα
παιδιά ενέχει
χηµικό κίνδυνο.

Μάρκα: Yiduo Zi
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 2005
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8682009004443
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κούκλα µε µεγάλη
πλαστική πιπίλα στο
στόµα. Το προϊόν
συσκευάζεται σε τσάντα
σελοφάν σφραγισµένη
µε χαρτόνι.

Παιχνιδιών και τα
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 62115
και EN 71-1.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

55
A12/1995/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ελαστικοί
ιµάντες

Οι ιµάντες µπορεί
να σπάσουν υπό
πίεση. Εάν οι
γάντζοι
αποσπαστούν, θα
µπορούσε να
χτυπηθεί ο
χρήστης ή να
πέσουν οι
αποσκευές,
προκαλώντας
τροχαίο ατύχηµα.
Επιπλέον, η
επισήµανση και οι
οδηγίες είναι
ανεπαρκείς.

Μάρκα: Lucky
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 15330,
15331
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6909131153309,
6909131153316
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 58000000
Περιγραφή: Ελαστικοί
ιµάντες µε γάντζους σε
διαφανή πλαστική
σακούλα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό πρότυπο
BS AU 258.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

56
A12/1996/
13

∆ΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αντικείµενα
παιδικής φροντίδας και
παιδικού εξοπλισµού
Προϊόν: Καρότσι
Μάρκα: Odder
Όνοµα: ZIP, Classic και
Twin
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 –
βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Καρότσι για
µωρά για χρήση από τη
γέννησή τους (max. 15
kg). Φέρει 2 φερµουάρ
στην ποδιά του
καροτσιού.
Χώρα προέλευσης:
∆ΑΝΙΑ

Πνιγµός
Το κούµπωµα του
φερµουάρ µπορεί
να αποσπαστεί
εύκολα. Ένα παιδί
χωρίς επιτήρηση
θα µπορούσε να το
βάλει στο στόµα
και να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1888.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

57
A12/1997/
13

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Κιτ
ηλεκτρονικού τσιγάρου

Ηλεκτροπληξία
Η ηλεκτρική
µόνωση του
φορτιστή είναι
ακατάλληλη.

Μάρκα: Dbon'r
Όνοµα: Smoke
Different!
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: HW010
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενο κιτ
ηλεκτρονικού τσιγάρου
που περιλαµβάνει µαύρο
φορτιστή USB.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Προειδοποίηση
των καταναλωτών
για τους
κινδύνους.
Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

58
A12/1998/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Σκάφη
αναψυχής
Προϊόν: Εξωλέµβιος
κινητήρας
Μάρκα: EVINRUDE ETEC
Όνοµα: Fueraborda
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 71000000 –
αθλητικός εξοπλισµός

Τραυµατισµοί
Ο µοχλος ελέγχου
ίσως δεν έχει
τοποθετηθεί
σωστά, το οποίο θα
µπορούσε να
προκαλέσει
αποκόλληση του
µοχλού από τη
βάση στήριξης, µε
αποτέλεσµα την
απώλεια ελέγχου
του γκαζιού και
αλλαγής
ταχυτήτων.
Αυτό θα µπορούσε
να προκαλέσει
απώλεια του
ελέγχου του
σκάφους.

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

Περιγραφή: Εξωλέµβιος
κινητήρας µε ICON θήκη
πυξίδας µε
ενσωµατωµένο
χειριστήριο.
Χώρα προέλευσης:
ΚΑΝΑ∆Α

59
A12/1999/
13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό φούτερ
Μάρκα: East West
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο: M-

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
στραγγαλισµού
εξαιτίας της
παρουσίας
κορδονιών
περίσφιξης µε
ελεύθερα άκρα
στην κουκούλα.

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

08018 W/K
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Φούτερ µε
κουκούλα µε
διακοσµητικό σκορπιό.
Μεγέθη: 110/116.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

60
A12/2000/
13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό τζιν
Μάρκα: PUSBLU

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή το ύφασµα
περιέχει
αµινοβενζιδίνη
(303 mg/kg).

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: E02 Jeans
Stickerei (κεντηµένο)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
23907218
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Μαύρο τζιν

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

για παιδιά µε
ανοιχτόχρωµες ραφές,
κεντηµένη καρδιά στην
αριστερή τσέπη και
µεγέθους σύµφωνα µε
την ετικέτα: 98.
Χώρα προέλευσης:
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

61
A12/2001/
13

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Κεριά
γενεθλίων µε βάσεις

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή µικρά
κοµµάτια από τις
βάσεις (οι ρόδες)
µπορούν εύκολα
να αποκολληθούν
και να καταποθούν
από µικρά παιδιά.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: S37653160,
Lot No: 876852
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8711295935848
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ από 8

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

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

κεριά γενεθλίων για
τούρτα, που
περιλαµβάνουν 4 βάσεις
κεριών σε σχήµα
αεροπλάνων µε ρόδες.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

62
A12/2002/
13

∆ΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αντικείµενα
παιδικής φροντίδας και
παιδικός εξοπλισµός
Προϊόν: Καρότσι και
πορτ µπεµπέ
Μάρκα: Jedo
Όνοµα: Clara
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 –
βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Το καρότσι
αποτελείται από έναν
σκελετό που
ενσωµατώνει το κυρίως
σώµα του καροτσιού, το
οποίο απευθύνεται για
χρήση από τη γέννηση,
ένα πορτ µπεµπέ και
τσάντα αλλαξιέρα.
Χώρα προέλευσης:
ΠΟΛΩΝΙΑ

Τραυµατισµοί
Οι λαβές του πορτ
µπεµπέ µπορεί
εύκολα να
σπάσουν, ενώ το
σηκώνει κανείς και
το παιδί µπορεί να
πέσει,
προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Επιπλέον, το
σύστηµα πέδησης
δεν λειτουργεί
σωστά και το
καρότσι µπορεί να
κινηθεί αν είναι
σταθµευµένο σε
µια επικλινή
επιφάνεια.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τα σχετικά
Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 1888
και EN 1466.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

63
A12/2003/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σετ σχοινιά για
κούνιες

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
επειδή µπορεί
εύκολα να σπάσει
υπό πίεση. Ο
χρήστης µπορεί να
πέσει και να
τραυµατιστεί.
Επιπλέον, η
επισήµανση και οι
οδηγίες είναι
ανεπαρκείς.

Μάρκα: Hamacamundi
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ref. 5501
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1253200131688
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 58000000
Περιγραφή: Σετ σχοινιά
µε γάντζους
συγκράτησης για τους
κραδασµούς κατά την
αιώρηση. Το προϊόν είναι
συσκευασµένο σε
πλαστική, διαφανή
σακούλα, κλεισµένη µε
συρραµµένο κοµµάτι
χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

Έχει αναφερθεί ένα
ατύχηµα.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

64
A12/2004/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ελαστικοί
ιµάντες

Οι ιµάντες µπορούν
εύκολα να
σπάσουν υπό τάση.
Ως εκ τούτου,
µπορεί να χτυπηθεί
ο χρήστης ή το
φορτίο να πέσει
κατά τη διάρκεια
της µεταφοράς, το
οποίο θα µπορούσε
να οδηγήσει σε
τροχαίο ατύχηµα.
Επιπλέον, η
επισήµανση δεν
πληροί τις
απαιτήσεις.

Μάρκα: Cheng Yang
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref. 1876
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8212040518762
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 58000000
Περιγραφή: Ελαστικοί
ιµάντες µε γάντζους
87cm, που διατίθενται σε
διαφανή πλαστική
σακούλα.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό πρότυπο
BS AU 258.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

65
A12/2005/
13

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός, πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι κινητό
τηλέφωνο

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο και
κίνδυνο πνιγµού
επειδή οι µικρές
µπαταρίες είναι
εύκολα
προσβάσιµες και
µπορούν να
καταποθούν από τα
µικρά παιδιά.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Garden baby
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: M0641/1436
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2010001912446
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 -

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και τα
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 62115

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

παιχνίδια

και EN 71-1.

Περιγραφή: Παιχνίδι
κινητό τηλέφωνο µε
κορδόνι. Το τηλέφωνο
ανοίγει και περιέχει
πληκτρολόγιο εσωτερικά.
Η συσκευασία είναι
µπλίστερ µε χαρτόνι.

Έχει αναφερθεί ένα
περιστατικό.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

66
A12/2006/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο

Το προϊόν είναι
laser κλάσης 3R
και θα µπορούσε
να προκαλέσει
βλάβη στην όραση.

Μάρκα: Xinze
Όνοµα: Laser Pistol Set
with Electronic Target,
S.W.A.T.
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: XZ.H41
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστικό
παιχνίδι όπλο µε στόχο.
Το όπλο φέρει
σκόπευτρο laser και
λαµπάκια LED. Το όπλο
και ο στόχος
λειτουργούν µε
µπαταρίες. Το προϊόν
συσκευάζεται σε χάρτινο

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
62115.

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

κουτί µε σήµα CE και
προειδοποιητικό σήµα
ηλικίας (0-3 ετών).
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

67
A12/2007/
13

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο
µε laser

Το προϊόν είναι
laser κλάσης 2 και
θα µπορούσε να
προκαλέσει βλάβη
στην όραση.

Μάρκα: Xinze
Όνοµα: Laser pistol set
with electronic target S.W.A.T.
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: NO.XZ.H10+
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστικό
παιχνίδι όπλο µε laser
και LED λαµπτήρα. Το
προϊόν περιέχει επίσης
ηλεκτρονικό στόχο. Το
όπλο και ο στόχος
λειτουργούν µε
µπαταρίες. Το προϊόν
συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί µε διαφανές
παράθυρο έκθεσης.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
62115.

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

68
A12/2008/
13

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Αθλητικός
εξοπλισµός/χόµπι
Προϊόν: Αντιολισθητικό
σπρέι για ιστιοσανίδες
Μάρκα: Monster Paint
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Κωδικός
προϊόντος 1A30L009F
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 71000000 –
αθλητικός εξοπλισµός
Περιγραφή: Αεροζόλ
για εύκολη στήριξη και
αποτροπή γλιστρήµατος
σε σανίδες µε κουπί ή
ιστιοσανίδες. Το σπρέι
είναι σε µπουκάλι καφέ
και πορτοκαλί χρώµατος
µε λευκό καπάκι.
Χώρα προέλευσης:
ΗΠΑ

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει
βενζυλο-βουτυλο
φθαλικό εστέρα
πάνω από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα.
Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH,
η παρουσία
ενώσεων βενζυλβουτυλ-φθαλικού
εστέρα σε ουσίες
και µίγµατα που
απευθύνονται στο
καταναλωτικό
κοινό δεν πρέπει
να υπερβαίνει το
0.5%.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

69
A11/0094/
13

∆ΑΝΙΑ

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Κατηγορία: Παιχνίδια

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Αλυσίδα µε
κρεµαστά παιχνίδια για
καροτσάκια

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
στραγγαλισµού
καθώς ο διανοµέας
δεν έχει
προειδοποιήσει να
αφαιρείται το
προϊόν όταν το
παιδί είναι σε θέση
να σηκωθεί στα
χέρια και στα
γόνατά του.

Μάρκα: Baby buddy
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: VN55272
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
538022
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Τα
παιχνίδια αυτά
προορίζονται να δένονται
πάνω από κούνιες,
παιδικά κρεβατάκια ή
καροτσάκια. Η αλυσίδα
καροτσιού φέρει τρία
γεµισµένα ζώα που
στερεώνονται σε αυτήν,
έναν ιπποπόταµο, έναν
ελέφαντα και ένα
λιοντάρι, σε διάφορα
χρώµατα.
Χώρα προέλευσης:
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

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

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

70
A11/0095/
13

∆ΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αντικείµενα
παιδικής φροντίδας και
παιδικός εξοπλισµός
Προϊόν: Σύνθεση
καλαθούνας και
καροτσιού για µωρά
Μάρκα: Basson
Όνοµα: Street
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Καλαθούνα:
Street Lift Combi Series No. 0131 DK
3100.
Πλαίσιο: Series no: 0347
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 –
βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Το προϊόν
περιλαµβάνει ένα πλαίσιο
µε περιστρεφόµενους
µπροστινούς τροχούς, το
καρότσι, που προορίζεται
για χρήση από τη
γέννηση του παιδιού, και
το κάθισµα µέχρις
ηλικίας 36 µηνών.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Τραυµατισµοί,
στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πρόκλησης
τραυµατισµών,
καθώς στο κάθισµα
υπάρχουν
προσβάσιµα κενά
στα οποία τα
δάχτυλα του
παιδιού θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Υπάρχει κίνδυνος
στραγγαλισµού,
καθώς η χρήση του
συστήµατος
συγκράτησης του
παιδιού είναι πάρα
πολύ δύσκολη και
µπορεί να µείνει
αχρησιµοποίητο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1888.

