ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τρίτη, 18 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 13 έως 17 Ιανουαρίου 2014 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 3
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/0084/
14

ΚΥΠΡΟΣ

Προϊόν

Κατηγορία:
Κοσµήµατα
Προϊόν: Γυναικείο
ρολόι
Μάρκα: Wei Qin
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: W4752
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 –
προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Ασηµένιο
γυναικείο ρολόι.
Χώρα προέλευσης:
ΙΑΠΩΝΙΑ

Φύση κινδύνου

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή
απελευθερώνει µέχρι
5.6
µg/cm²/εβδοµάδα
νικέλιο, που
υπερβαίνει την
οριακή τιµή των 0.5
µg/cm²/εβδοµάδα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

2
A12/0085/
14

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Τροφοδοτικό
ρεύµατος
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Universal
Notebook AC Adapter
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: LDAC70W
EAD7002K03
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Τροφοδοτικό για
laptop και LCD οθόνη.
Τάση εισόδου: AC 20V
ή AC230V. Τάση
εξόδου: DC12V-24V.
Το προϊόν διατίθεται
σε χρωµατιστό κουτί
και είναι εφοδιασµένο
µε ποικιλία βυσµάτων
για διαφορετικούς
τύπους υποδοχών.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Ηλεκτροπληξία
Φέρει ανεπαρκή
ηλεκτρική µόνωση.
Είναι ανεπαρκές το
εµβαδόν διατοµής
των αγωγών στο
καλώδιο ρεύµατος.
∆εν φέρει ασφάλεια
το φις, αφήνοντας το
καλώδιο
απροστάτευτο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 60950 και το
σχετικό Εθνικό
πρότυπο.

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος.

3
A12/0086/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητο όχηµα
Προϊόν: Επιβατικό
αυτοκίνητο
Μάρκα: Chevrolet
Όνοµα: Cruze και
Orlando

Τραυµατισµοί
Υπάρχει η πιθανότητα
θραύσης του άξονα
µετάδοσης κίνησης.
Στην περίπτωση αυτή
το όχηµα δεν έχει τη
δυνατότητα
επιτάχυνσης, µε
συνέπεια τον κίνδυνο
ατυχήµατος.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Cruze (4P
1.8G LTZ) και Orlando
(1.8G LT+ και 1.8G
LTZ)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Επιβατικό αυτοκίνητο.
Χώρα προέλευσης:
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΡΕΑΣ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
4
A12/0087/
14

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Ασφυξία

Προϊόν: Μουσικό χαλί

Η πλαστική σακούλα
του παιχνιδιού ενέχει
κίνδυνο ασφυξίας
καθώς το ελάχιστο
πάχος της είναι
µικρότερο από το
απαιτούµενο.

Μάρκα: Bi Le Jia Toys
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: YY573

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια

την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Περιγραφή: Παιχνίδι
µουσικό χαλί PVC που
λειτουργεί µε µπαταρία
και περιέχει
αισθητήρες, που όταν
πιέζονται παράγουν
ήχους. Το προϊόν
συσκευάζεται σε
πλαστική σακούλα σε
κουτί µε εικόνα ενός
µωρού που κάθεται
στο χαλί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

5
A12/0088/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Στεγνωτήρας
µαλλιών
Μάρκα: Ante
Όνοµα: Hair Dryer
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ZD-138
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5600915991469
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 –
οµορφιά / προσωπική
φροντίδα / υγιεινή
Περιγραφή:
Στεγνωτήρας µαλλιών

Εγκαύµατα
Το προϊόν
υπερθερµαίνεται και
θα µπορούσαν να
προκληθούν φλόγες
κατά τη διάρκεια της
χρήσης,
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.

λευκού και γκρι
χρώµατος µε λαβή που
αναδιπλώνεται. Η
συσκευασία είναι
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

6
A12/0089/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Αντικείµενα παιδικής
φροντίδας και παιδικό
εξοπλισµός
Προϊόν: Παιδική
καρέκλα
Μάρκα: CISL
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Art. N°:
BBY1526
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8429283005793
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 –
φροντίδα µωρού
Περιγραφή:
Μεταλλική καρέκλα µε

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει
5.83% κατά βάρος δι
(2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα
(DEHP).
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.

πλαστικό κάθισµα και
εικόνες καρτούνς σε
ζωηρά χρώµατα. Φέρει
δύο ιµάντες µεταξύ
της πλάτης και του
καθίσµατος.
∆ιακινείται σε
πλαστική σακούλα µε
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

7
A12/0091/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Αποκριάτικο
κουστούµι

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµού
εξαιτίας της
παρουσίας
διακοσµητικών
κορδονιών πολύ
µεγάλου µήκους στη
µέση.

Μάρκα: Creaciones
llopis
Όνοµα: Hippie
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Αριθµός
µοντέλου: 30000
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8422802300003
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Παιδικό
κουστούµι χίπη.
Περιλαµβάνει
ανοιχτόχρωµο

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

πουκάµισο, παντελόνι
µε σχέδια, δερµάτινη
ζώνη και καφέ γιλέκο
µε κρόσσια. ∆ιακινείται
σε σακούλα µε
κρεµάστρα. Η
συσκευασία
περιλαµβάνει χαρτόνι
µε εικόνα ενός
αγοριού που φοράει το
κουστούµι και ενός
κλόουν µε µπαλόνια.
Το χαρτόνι αναγράφει
τα µεγέθη (4-6, 7-10
και 11-14 ετών).
Χώρα προέλευσης:
ΤΑΪΒΑΝ

8
A12/0092/
14

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ
πλαστικών παιχνιδιών

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
καθώς οι ακίδες που
συνδέουν τις
βεντούζες στο αστέρι
και στο όστρακο θα
µπορούσαν εύκολα
να αποσπαστούν από
ένα µικρό παιδί, να
τις βάλει στο στόµα
και να αποφράξουν
τους αεραγωγούς.

Μάρκα: Playgo
Όνοµα: Bath Buddies
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Κωδικός
παρτίδας 2281-19,
LEC No. 1270, ITEM
No: 2400
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
EAN 3459223238016
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστικά
ζωάκια µε βεντούζες.
Χώρα προέλευσης:

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.

ΚΙΝΑ

9
A12/0093/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Μαλακό
παιχνίδι θέρµανσης
κρεβατιού

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή ο λούτρινος
σκύλος περιέχει
τσάντα µε σπόρους, η
οποία είναι εύκολα
προσβάσιµη για
παιδιά. Τα παιδιά θα
µπορούσαν να
βάλουν τους σπόρους
στο στόµα και αυτοί
να κολλήσουν και να
µπλοκάρουν τους
αεραγωγούς.

Μάρκα: Aroma Home
Όνοµα: Hot Dogs hottie pillow
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Westie
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5060014154699
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Μαλακό
παιχνίδι θέρµανσης
κρεβατιού σε σχήµα
λευκού σκύλου που
περιέχει τσάντα µε
σπόρους που
θερµαίνεται σε φούρνο
µικροκυµάτων ύστερα
από την αφαίρεση του
κουµπώµατος velcro.
∆ιακινείται σε
διαφανές πλαστικό
κουτί που φέρει τις
φράσεις: "Hot Dogs
hottiepillow.
Microwave. Hog Dog
Westie. Made in U.K. Aroma Home".

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.

Χώρα προέλευσης:
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

10
A12/0094/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: USB
τροφοδοτικό
Μάρκα: Eloiven
Όνοµα: USB Hybrid
Charger
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ref. 00415
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
811116004157
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: USB
τροφοδοτικό. Μαύρο
φις µε θύρα USB και
πολλαπλούς
αντάπτορες.
Συσκευάζεται σε

Εγκαύµατα,
Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν
υπερθερµαίνεται µε
κίνδυνο εγκαυµάτων.
Φέρει ανεπαρκή
ηλεκτρική µόνωση.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

διαφανές µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

11
A12/0095/
14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Opel
Όνοµα: Zafira
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος:
GMIG, µοντέλο: Zafira
B-LPG, WVTA:
e50*2001/116*0003*
00-03
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα
κατασκευασµένα
µεταξύ 2009-2010
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Επιβατικό όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΙΤΑΛΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πυρκαγιά
Η απόσταση µεταξύ
του LPG και του
συστήµατος
εξάτµισης είναι πολύ
µικρή. ∆εν µπορούν
να αποκλειστούν
διαρροές αερίου που
δεν έχουν εντοπιστεί
και ενδέχεται να
προκαλέσουν
πυρκαγιά, ενώ το
όχηµα είναι
σταθµευµένο.

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

12
A12/0096/
14

ΕΛΛΑ∆Α

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
αυτοκίνητο
Μάρκα: Hyundai
Όνοµα: Tucson/ix35,
Veracruz/ix55,
i30/Elantra Neos, i30,
HD Coupe, Tucson,
Accent, Sonata,
Grandeur/Azera
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
Tucson/ix35(EL),
Verecruz/ix55(EN),
i30/Elantra Neo(FD),
i30(FDe),
HD Coupe(GK),
Tucson(JM),
Accent(MC),
Sonata(NF),
Grandeur/Azera(TG)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
EN: παραγωγής από
01 Μαρτίου 2009 έως
31 Ιουλίου 2011, µε
VINs από
KMHNU81WP9U09622
5 έως
KMHNU81WDBU17849
5,
FD: παραγωγής από
01 Ιανουαρίου 2007
έως 15 Αυγούστου
2011, µε VINs από
KMHDC51TP8U016614
έως
KMHDB51DMAU22604
3,
FDe: παραγωγής από
08 Νοεµβρίου 2008
έως 25 Σεπτεµβρίου
2011, µε VINs από
TMADC51CP9J001593
έως
TMADB51SACJ242616
,
GK: παραγωγής από
01 Οκτωβρίου 2005
έως 31 Σεπτεµβρίου

Τραυµατισµοί
Στα επηρεαζόµενα
οχήµατα ενδέχεται να
εµφανιστεί βλάβη σε
επαφή που βρίσκεται
στη βαλβίδα φρένων.
Η συγκεκριµένη
βαλβίδα ενεργοποιεί
τα φώτα φρένων
όταν πιέζεται το
πεντάλ φρένου. Σε
περίπτωση
δυσλειτουργίας της
βαλβίδας λόγω κακής
επαφής, είναι
πιθανόν όταν πιέζεται
το πεντάλ φρένου
είτε να µην ανάψουν
τα φώτα φρένων είτε
να παραµείνουν
αναµµένα αφού
αφεθεί και πάλι το
πεντάλ φρένου.
Ανάλογα µε το
εξοπλισµό του
αυτοκινήτου είναι
πιθανόν ως
αποτέλεσµα της
συγκεκριµένης
δυσλειτουργίας να
έχουµε και τα
παρακάτω:
1. Σε αυτοκίνητα µε
αυτόµατο κιβώτιο να
µην αποσυµπλέκεται
ο επιλογέας από την
θέση «P» (parking).
2. Σε αυτοκίνητα µε
ηλεκτρονικό σύστηµα
σταθεροποίησης
(ESC) αυτό να τίθεται
εκτός λειτουργίας.

Εθελοντικά
µέτρα:

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
09/01/2014
∆ελτίο Τύπου.

2008, µε VINs από
KMHHN61DR6U19928
6 έως
KMHHN61DP8U29702
9,
JM: παραγωγής από
01 Mαρτίου 2006 έως
19 Οκτωβρίου 2006,
µε VINs από
KMHJN81VP6U415752
έως
KMHJN81BP7U564966
, και παραγωγής από
01 Μαρτίου 2009 έως
30 Σεπτεµβρίου 2009,
µε VINs από
KMHJN81BP9U093247
έως
KMHJN81VNAU175661
,
EL: παραγωγής από 08
Ιανουαρίου 2010 έως
30 Σεπτεµβρίου 2011,
µε VINs από
U5YZU81VDBL000141
έως
TMAJT81VACJ229054,
MC: παραγωγής από
01 Απριλίου 2006 έως
19 Οκτωβρίου 2006,
µε VINs από
KMHCM31AP6U00022
9 έως
KMHCN31AR7U02662
8,
NF: παραγωγής από
01 Οκτωβρίου 2008
έως 31 Αυγούστου
2009, µε VINs από
KMHEU41VP9A631613
έως
KMHEU41FBAA762969
,
TG: παραγωγής από
01 ∆εκεµβρίου 2006
έως 31 ∆εκεµβρίου
2010, µε VINs από
KMHFC41DP5A003983
έως
KMHFC41DMBA55180
8
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:

Επιβατικό αυτοκίνητο.
Χώρα προέλευσης:
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΡΕΑΣ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
13
A12/0097/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική
κούκλα µε φτερά

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει µέχρι
22.27% κατά βάρος
δι (2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα
(DEHP).

Μάρκα: LT (Lian Tai)
Όνοµα: Classic
Collection
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: LT09005
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 –
παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα µε φτερά
πεταλούδας. Το
χάρτινο κουτί
αναγράφει "Classic
Collection".
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:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

14
A12/0098/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό
φούτερ
Μάρκα: Moga Kid's

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
στραγγαλισµού
εξαιτίας της
παρουσίας κορδονιών
µε ελεύθερα άκρα
στο λαιµό.

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1) TD-025,
2) LD-057
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1) 5999552125220, 2)
5999552125220
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: 1) Γκρι
παιδικό φούτερ µε
κουκούλα, φερµουάρ
και τσέπες καγκουρό.
Το προϊόν αναγράφει:
„ACTIVE TRAINER”. Η
κουκούλα φέρει µη
στερεωµένα κορδόνια
περίσφιξης µε
ελεύθερα άκρα.
Μέγεθος: 10 ετών/146
cm.
2) Μωβ παιδικό
φούτερ µε κουκούλα,
φερµουάρ και τσέπες
καγκουρό. Το προϊόν
αναγράφει:
"INSPIRATION FREE".
Η κουκούλα φέρει µη
στερεωµένα κορδόνια
περίσφιξης µε
ελεύθερα άκρα.
Μέγεθος: 14 ετών/158
cm, 16 ετών/164 cm.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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

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

15
A12/0099/
14

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Περιλαίµιο
εκπαίδευσης σκύλων
Μάρκα: Trainer
Όνοµα: Dog Training
Collar
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
E513/523/533.
Αριθµός µοντέλου
στον φορτιστή KS-

Ηλεκτροπληξία
Η εσωτερική µόνωση
της παροχής
ρεύµατος δεν παρέχει
επαρκή µόνωση
µεταξύ των
κυκλωµάτων εισόδου
και εξόδου. Οι
εσωτερικές συνδέσεις
είναι ανεπαρκείς και
θα µπορούσε να
µειωθούν οι
αποστάσεις ερπυσµού
και τα διάκενα. Οι
διαστάσεις των
ακίδων δεν είναι

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος.

878.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

σωστές και ως εκ
τούτου η υπερβολική
δύναµη στην
τοποθέτηση και
αφαίρεση του
τροφοδοτικού από
την πρίζα θα
µπορούσε να αφήσει
τα ηλεκτροφόρα µέρη
εκτεθειµένα.

Περιγραφή:
Ηλεκτρονικό
περιλαίµιο σκύλου µε
κιτ δέκτη/ποµπό µε
USB και φορτιστή 3
ακίδων. Το προϊόν
διατίθεται σε µπλε
κουτί.

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

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
EBARKSC11UK*E0201
31006

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

16
A12/0100/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Φωτιστικός εξοπλισµός
Προϊόν: Επιτραπέζια
λάµπα
Μάρκα: CISL
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: JT510
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8429283026446
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

Ηλεκτροπληξία
Ο λαµπτήρας είναι
ελκυστικός στα παιδιά
αλλά δεν είναι
εφοδιασµένος µε
µετασχηµατιστή
ασφαλείας «Safe
Extra-Low Voltage
(SELV)».
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο
60598.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Περιγραφή:
Επιτραπέζια λάµπα. Η
βάση είναι φιγούρα
από σκυλί της
∆αλµατίας και το
φωτιστικό είναι λευκό
µε µαύρο. Χωρίς
συσκευασίας.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

17
A12/0101/
14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Σετ τατουάζ
Μάρκα: Colourking
Όνοµα: Tribal Black,
Crimson Red και
Lavender
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1. Tribal
Black Tattoo Ink,
2. Crimson Red Tattoo
Ink,
3. Lavender Tattoo
Ink
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 οµορφιά / προσωπική
φροντίδα / υγιεινή
Περιγραφή: Πλαστικό
µπουκάλι µε

Χηµικός
Τα προϊόντα ενέχουν
χηµικό κίνδυνο
εξαιτίας της
παρουσίας 1.32
mg/kg
πολυκλυκλικών
αρωµατικών
υδρογονανθράκων
(PAH) και
αρωµατικής αµίνης 4µέθυλο-mφαίνυλοδιαµίνη σε
επίπεδα 325 mg/kg.
Σύµφωνα µε το
Ψήφισµα του
Συµβουλίου της
Ευρώπης
«ResAP(2008)1
σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των
τατουάζ και του
µόνιµου µακιγιάζ» τα
επίπεδα των PAH δεν
πρέπει να
υπερβαίνουν τα 0.5
ppm, και οι

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

προστατευτικό καπάκι
και αυτοκόλλητη
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

18
A12/0102/
14

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παντελόνι
για κορίτσια
Μάρκα: Z&Y Model

αρωµατικές αµίνες
όπως η 4-µέθυλο-mφαινυλοδιαµίνη µε
καρκινογόνες
συνέπειες επίσης δεν
θα έπρεπε να
ανιχνεύονται σε
τατουάζ και ούτε στα
προϊόντα PMU να
απελευθερώνονται
από τα αζωχρώµατα.

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας της
παρουσίας µη
στερεωµένων
κορδονιών στη µέση.

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item № L430
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Αθλητικό
παντελόνι σε
διάφορους
χρωµατισµούς για
κορίτσια ηλικίας έως
14 ετών, µε 2 τσέπες
µπροστά, την ένδειξη
"Hello Girl" στη µέση
και µια εικόνα γάτας
στο ένα πόδι.
Χώρα προέλευσης:

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

ΚΙΝΑ

19
A12/0103/
14

ΕΣΘΟΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι
κάµερα

Υπό πίεση το
πλαστικό φλας της
κάµερας µπορεί να
αποσπαστεί και να
σκορπίσει σε
κοµµάτια. Τα
κοµµάτια αυτά µπορεί
τα παιδιά να τα
βάλουν στο στόµα και
να αποφράξουν οι
αεραγωγοί.

Μάρκα: WANDISI
Όνοµα: Funny Music
Camera
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Art.No
S612/6823
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4750848104762
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Μουσική
κάµερα από κίτρινο,
λευκό και κόκκινο
πλαστικό. Το παιχνίδι
λειτουργεί µε µπαταρία
και παράγει διάφορους
ήχους µε την πίεση
κουµπιού. Μέγεθος
παιχνιδιού 12 cm x 8
cm περίπου.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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.

20
A12/0104/
14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Αθλητικός εξοπλισµός
/χόµπι

Χηµικός

Όνοµα: Kraftsport
Handschuhe

Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
εξαιτίας της
παρουσίας βενζιδίνης
(απελευθερώνεται
από τα αζωχρώµατα)
στο κόκκινο κοµµάτι
των γαντιών(494
mg/kg).

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref.
προϊόντος 11141,
µέγεθος: M, σήµα CE

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

Προϊόν: Γάντια άρσης
βαρών
Μάρκα: Best Sporting

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
400919711410
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 71000000 –
αθλητικός εξοπλισµός
Περιγραφή: Γάντια
µε κοµµένες άκρες
δακτύλων. Είναι
κατασκευασµένα από
µαλακό δέρµα στην
παλάµη σε µπεζ
χρώµα, και από
ύφασµα σε λευκό,
κόκκινο, κίτρινο και
µαύρο χρώµα στην
πάνω πλευρά.
Χώρα προέλευσης:
ΠΑΚΙΣΤΑΝ

21
A12/0105/

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Προστατευτικός

Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

14

εξοπλισµός
Προϊόν: Μπρατσάκια
Μάρκα: Vidal
Όνοµα: Manguitos
Decorados
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ref.
0211226
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8432583112269
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 71000000 –
αθλητικός εξοπλισµός
Περιγραφή: Μπλε
µπρατσάκια
διακοσµηµένα µε
εικόνες µπλε πάπιας µε
κίτρινο ράµφος.
Φέρουν τυπωµένο µε
λευκά γράµµατα και σε
διάφορες γλώσσες:
"WARNING: Not
recommended for
children under three
years". Το προϊόν
συσκευάζεται σε
σφραγισµένη διαφανή
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης:
ΤΑΪΒΑΝ

Όταν φουσκώσουν τα
µπρατσάκια η
βαλβίδα προεξέχει
πολύ από την
υπόλοιπη επιφάνεια.
∆εν υπάρχουν
οδηγίες,
προειδοποιήσεις,
συµβουλές ή
συστάσεις για τη
χρήση, τη συντήρηση
ή τη διασφάλιση της
ασφάλειας, τα οποία
είναι αναγκαία για τη
διασφάλιση ότι το
προϊόν
χρησιµοποιείται
σωστά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Προσωπικού
Προστατευτικού
Εξοπλισµού και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 131381.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

22
A12/0106/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Προϊόντα
που οµοιάζουν µε
τρόφιµα
Προϊόν: Πετσέτα µε
διακοσµητική φράουλα
Μάρκα: Super
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref. 56041
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6940471560419
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 –
οικιακά / έπιπλα
γραφείου / έπιπλα
Περιγραφή: Πετσέτα
διπλωµένη σε σχήµα
κέικ µε διακοσµητική
φράουλα µε φύλλο. Το
προϊόν διακινείται σε
διαφανή πλαστική
σακούλα µε ετικέτα.

Πνιγµός
Το προϊόν είναι
ελκυστικό για τα
παιδιά, καθώς µοιάζει
µε τρόφιµο. Αυτό
ενέχει κίνδυνο
πνιγµού, καθώς
εµπεριέχει
µικροσκοπικά
κοµµάτια (τη
διακοσµητική
φράουλα), τα οποία
µπορούν να
καταποθούν από τα
παιδιά, να κολλήσουν
και να φράξουν
αεραγωγούς.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
87/357/EEC για
προϊόντα τα οποία, τα
οποία εµφανίζονται
διαφορετικά από
αυτό που πραγµατικά
είναι, και ενέχουν
κίνδυνο για την υγεία
ή την ασφάλεια των
καταναλωτών.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Προϊόντα
που οµοιάζουν µε
τρόφιµα
Προϊόν: Πετσέτα µε
διακοσµητικό κεράσι
Μάρκα: Item

Πνιγµός
Το προϊόν είναι
ελκυστικό για τα
παιδιά, καθώς µοιάζει
µε τρόφιµο. Ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή περιέχει µικρά

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

International
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref.: DC75487
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8424222754879
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 –
οικιακά / έπιπλα
γραφείου / έπιπλα
Περιγραφή: Πετσέτα
ρολό σε θήκη όπως
αυτές που
χρησιµοποιούνται στην
αρτοποιία,
διακοσµηµένη µε
αποµίµηση κερασιού.
Φέρει µικρή χάρτινη
ετικέτα που αναγράφει
"HAPPY DAY". Το
προϊόν διατίθεται σε
πλαστικό περιέκτη.

κοµµάτια (το
διακοσµητικό κεράσι)
που µπορεί να
καταποθούν από τα
παιδιά, να κολλήσουν
και να αποφράξουν
τους αεραγωγούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
87/357/EEC για
προϊόντα τα οποία, τα
οποία εµφανίζονται
διαφορετικά από
αυτό που πραγµατικά
είναι, και ενέχουν
κίνδυνο για την υγεία
ή την ασφάλεια των
καταναλωτών.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: ∆είκτες
laser

Βλάβη στην όραση
Το laser θα µπορούσε

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: ∆είκτης laser
Μάρκα: LLS
Όνοµα: Copper Laser
Radiation LED & Pen 3
In 1
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: MX-01
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 –
είδη γραφείου /
µηχανήµατα γραφείου
/ εποχιακά είδη
Περιγραφή: ∆είκτης
laser και φως LED σε
σχήµα στυλό. Το
προϊόν είναι ασηµί
χρώµατος. Η συσκευή
λειτουργεί µε 2
µπαταρίες. Το προϊόν
συσκευάζεται σε
διαφανές µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

να προκαλέσει βλάβη
στην όραση. Τα
προϊόντα δεν φέρουν
προειδοποιητική
επισήµανση και ο
χρήστης θα
µπορούσε συνεπώς
να θεωρήσει ότι το
laser είναι ασφαλές.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60825-1
αναφορικά µε την
επισήµανση.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Επέκταση
καλωδίου
Μάρκα: Expert Line
Όνοµα: Prolongateur
6A

Ηλεκτροπληξία
Είναι πιθανόν η µια
ακίδα να είναι στην
πρίζα και η άλλη να
είναι προσβάσιµη.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία Χαµηλής
Τάσης και το σχετικό
Εθνικό πρότυπο.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ref.
444618 (5m, 2G
0.75mm2, 6A)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3219510204502
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Λευκό 5µετρο καλώδιο
επέκτασης. Η
συσκευασία είναι
διαφανής πλαστική
σακούλα µε
αυτοκόλλητη ετικέτα.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
και εξοπλισµός
Προϊόν: Επέκταση
καλωδίου µε

Πυρκαγιά
Το προϊόν δεν φέρει
προστατευτικό
σύστηµα
προσαρµοσµένο στο

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην

πολύµπριζο

ρεύµα.

Μάρκα: Άγνωστη

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Εθνικό
πρότυπο.

Όνοµα: Extension
Socket

αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: C1-H5P,
έτος παραγωγής: 2013
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Επέκταση καλωδίου µε
5-απλό πολύµπριζο. Οι
πρίζες στο πολύµπριζο
είναι σε 4 χρώµατα. Το
πολύµπριζο φέρει
κεντρικό διακόπτη
λειτουργίας. Το µήκος
του καλωδίου είναι
περίπου 1.40.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδική
φόρµα
Μάρκα: Tingba

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
στραγγαλισµού
επειδή φέρει
κορδόνια περίσφιξης
µε ελεύθερα άκρα µε
κόµπους και

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

Όνοµα: Άγνωστο

µπαρέτες στα άκρα.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
TULT 64791

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

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6938073847915
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Παιδικό
φούτερ αποτελούµενο
από φούτερ µε
κουκούλα και
παντελόνι. Μεγέθη:
140, 146 και 152.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανήµατα
Προϊόν: Μίνι
ηλεκτρικό όχηµα
παντός εδάφους

Τραυµατισµοί
Τα πόδια του οδηγού
µπορεί να πιαστούν
ανάµεσα στους πίσω
τροχούς και στο
στήριγµα.

Μάρκα: Nitro Motors
Όνοµα: Eco Cobra
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος HBE ATV 800 A, Μοντέλο
ECO COBRA 800 Watts
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Μηχανηµάτων και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 15997.

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

Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Μίνι
ηλεκτρικό όχηµα
παντός εδάφους για
παιδιά (14-16 ετών).
Βάρος: 47 kg. Μέγιστο
φορτίο: 65 kg.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Φόρµα για
κορίτσια
Μάρκα: Ri Sheng
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Μοντέλο:
A6070
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Η φόρµα
αποτελείται από ροζ
και γαλάζιο φούτερ και
παντελόνι. Τα
προϊόντα διατίθενται
στα ακόλουθα µεγέθη:
4-5, 6-7, 10-11, 1213, 14-15.
Χώρα προέλευσης:

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
στραγγαλισµού
επειδή φέρει
κορδόνια περίσφιξης
µε ελεύθερα άκρα µε
κόµπους και
µπαρέτες στα άκρα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

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

ΚΙΝΑ
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ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό
φούτερ
Μάρκα: OVS

Στραγγαλισµός
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
στραγγαλισµού
επειδή φέρει
κορδόνια περίσφιξης
µε ελεύθερα άκρα µε
κόµπους.

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 4192482
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8057431386434
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Γκρι
φούτερ για παιδιά
ηλικίας έως 12 ετών.
Χώρα προέλευσης:
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
OVS στη χώρα
µας, έχει γίνει
ενηµέρωση των
καταναλωτών
για επιστροφή
των προϊόντων
ή αφαίρεση των
κορδονιών.
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ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σετ
ενδύµατος για
κορίτσια
Μάρκα: Quenny by
Miss Gang
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: B3-740
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ
ενδύµατος για
κορίτσια ηλικίας 10
ετών. Το σετ
αποτελείται από 3
µέρη: κοντή χακί και
ροζ µπλούζα µε
τυπωµένο αυτοκίνητο
στο µπροστινό µέρος,
µια µακρύτερη λευκή
και χακί µπλούζα µε
διακοσµητικά κορδόνια
που κρέµονται κάτω
από το στρίφωµα, και
χακί κολλάν. Το µήκος
των κορδονιών είναι
περίπου 21 cm.
Χώρα προέλευσης:

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας της
παρουσίας κορδονιών
περίσφιξης που
κρέµονται κάτω από
το στρίφωµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

ΚΙΝΑ
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ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα
και είδη µόδας
Προϊόν: Σετ
ενδύµατος για
κορίτσια
Μάρκα: Joyce

Τραυµατισµοί
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο
τραυµατισµών
εξαιτίας της
παρουσίας κορδονιών
περίσφιξης που
κρέµονται κάτω από
το στρίφωµα.

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 3654
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 -

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
κατασκευαστή,
δεν έχει
διατεθεί στην
ελληνική αγορά.

ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ
ενδύµατος για
κορίτσια ηλικίας 12
ετών. Το σετ
αποτελείται από 2
µέρη: λευκή και µωβ
µπλούζα µε κουκούλα
µε µωβ κορδόνια
περίσφιξης που
κρέµονται κάτω από το
στρίφωµα και µαύρο
κολλάν. Τα κορδόνια
περίσφιξης είναι
µήκους περίπου 26
cm.
Χώρα προέλευσης:
ΕΛΛΑ∆Α
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν:
Σαπουνόφουσκες

Το προϊόν ενέχει
µικροβιολογικό
κίνδυνο επειδή είναι
µολυσµένο µε
µεσόφιλους
αερόβιους
µικροοργανισµούς και
παθογόνους
µικροοργανισµούς

Μάρκα: Free & Easy
Όνοµα: Bubble Blow
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Article no

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Το προϊόν,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του

491501620 EAN code
8711295895753
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Παρτίδα 936853
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Το
προϊόν περιέχει 60 ml
διάλυµα σαπουνιού σε
πλαστικό περιέκτη.

Ψευδοµονάδες.
Υπάρχει ο κίνδυνος
µόλυνσης στην
περίπτωση που το
υγρό καταποθεί ή
έρθει σε επαφή µε το
δέρµα.

διανοµέα της
Free & Easy στη
χώρα µας, δεν
έχει
κυκλοφορήσει
στην ελληνική
αγορά.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ
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ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: ∆είκτης
laser
Προϊόν: Laser
σκόπευτρο

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

Μάρκα: Sight Mark
Όνοµα: Laser Bore
Sight
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: SM39007,
SM39021, SM39003,
SM39005, SM39011,
SM39029, SM39033,
SM39001, SM39004,
SM39030, SM39006,
SM39008, SM39009

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60825-1
όσον αφορά την
επισήµανση.

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

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 –
είδη γραφείου /
µηχανήµατα γραφείου
/ εποχιακά είδη
Περιγραφή: Laser για
όπλο που τοποθετείται
στην κάνη του όπλου
για προσαρµογής της
τηλεσκοπικής όρασης.
Υπάρχουν 13 µορφές
φυσιγγίου. Τα
προϊόντα διακινούνται
σε διαφανή µπλίστερ
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
ΗΠΑ
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ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Κόλλα
Μάρκα: Άγνωστη

Χηµικός
Το προϊόν ενέχει
χηµικό κίνδυνο
επειδή περιέχει
χλωροφόρµιο (18.1%
κατά βάρος).

Όνοµα: Super Glue
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: K/218/1
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6712990201872
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 –
είδη γραφείου /
µηχανήµατα γραφείου
/ εποχιακά είδη
Περιγραφή:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Σωληνάριο 3g µε
ετικέτα SUPER GLUE
(12 τµχ), σε µαύρη
χάρτινη συσκευασία µε
διαφανές πλαστικό
κάλυµµα.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

36
A12/0120/
14

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Μαγνητικό
παιχνίδι

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού,
καθώς µικρά
κοµµάτια είναι
εύκολα αποσπώµενα
(οι φιγούρες της
γυναίκας, το αγόρι,
το πεύκο και το
κουνέλι) και θα
µπορούσαν να
καταποθούν, να τα
βάλουν στο στόµα τα
παιδιά και να
αποφράξουν τους
αεραγωγούς.

Μάρκα:
Oberschwäbische
magnetspiele
Όνοµα: JUNIOR’S
Formen und Figuren (
Junior's shapes and
figurines)
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Article N°:
5054
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4035887050547
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 -

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.

παιχνίδια
Περιγραφή:
Μεταλλικό κουτί που
περιέχει γεωµετρικά
σχήµατα και φιγούρες
από βαµµένο ξύλο,
που φέρουν µαγνήτες.
Μέγεθος: 33 cm x
18.5 cm x 1.5 cm.
Προτεινόµενη ηλικία:
+ 2 ετών.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37
A12/0160/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Καρέκλες

Τα προϊόντα ενέχουν
κίνδυνο
τραυµατισµών καθώς
µπορούν εύκολα να
αναποδογυρίσουν.

Μάρκα: Albir
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1.
Καρέκλα: 130501902,
2. Πολυθρόνα:
1305019-03,
3. Ξαπλώστρα:
1305019-04
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 οικιακά / έπιπλα
γραφείου / έπιπλα
Περιγραφή: Καρέκλα,
πολυθρόνα και
ξαπλώστρα από
σφυρήλατο σίδερο.
Χώρα προέλευσης:
ΜΑΡΟΚΟ

Επιπλέον, η
ξαπλώστρα έχει
αιχµηρές άκρες που
µπορούν να
προκαλέσουν
κοψίµατα και πληγές.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 581-1.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

38
A11/0013/
14

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός, Ασφυξία

Προϊόν: Λούτρινο
παιχνίδι

Το ράψιµο του
προϊόντος δεν έχει
επαρκή αντοχή και
έτσι το ινώδες υλικό
γεµίσµατος θα
µπορούσε εύκολα να
γίνει προσβάσιµο στα
µικρά παιδιά και να
το µασήσουν. Η
πλαστική συσκευασία
είναι πολύ µεγάλη και
λεπτή και αυτό ενέχει
κίνδυνο ασφυξίας για
τα παιδιά.

Μάρκα: Cocktail
Scandinave
Όνοµα: Clémentine
La Vachette
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: BO282065
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3661745044864
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Λούτρινο
παιχνίδι σε σχήµα
αγελάδας.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

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

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

39
A11/0014/
14

ΛΕΤΟΝΙΑ

Κατηγορία:
Προστατευτικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Προστασία
για πατινάζ
Μάρκα: Protective
Gear
Όνοµα: Άγνωστος
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: H501
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4750848088901
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 –
ασφάλεια / προστασία
Περιγραφή: Σετ
προστασίας για
πατινάζ. Αποτελείται
από επιθέµατα για τα
γόνατα, επιθέµατα για
τους αγκώνες και
προστατευτικά σε
µαύρο χρώµα.
Συσκευάζεται σε
σακούλα µε ετικέτα µε
την εµπορική
ονοµασία.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Τραυµατισµοί
Η αντοχή στην
κρούση των
επιθεµάτων αγκώνα
δεν είναι επαρκής. Τα
επιθέµατα αγκώνα,
κατά συνέπεια, δεν
παρέχουν την
αναµενόµενη
προστασία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Προσωπικού
Προστατευτικού
Εξοπλισµού και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14120.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

40
A11/0015/
14

∆ΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Κούνια κήπου

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πρόκλησης
τραυµατισµών,
εξαιτίας των
ακατάλληλων
διαστάσεων και του
σχεδιασµού της
κούνιας, που µπορεί
να οδηγήσουν το
παιδί να πέσει ή να
τραυµατιστεί µετά
από πρόσκρουση µε
µέρη της κούνιας.

Μάρκα: Euro Play ApS
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item No.:
801010
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5704035810102
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Μαύρη
κούνια διαµέτρου 95
cm. Η κούνια κρέµεται
σε άγκιστρα που
συνοδεύουν το
προϊόν. Μέγιστο
φορτίο 100 kg.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

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

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

41
A11/0016/
14

∆ΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Αλυσίδα για
καρότσι

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού
επειδή ένα παιδί θα
µπορούσε εύκολα να
έχει πρόσβαση και να
αφαιρέσει το ινώδες
υλικό γεµίσµατος του
παιχνιδιού και να το
βάλει στο στόµα, να
παγιδευτεί στον
λάρυγγα και να
αποφράξει τους

Μάρκα: Smallstuff
Όνοµα: ‘Αγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: with 3 red
elephants, fab 3

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
25310000000812
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Αλυσίδα
για καρότσι µήκους 48
cm. Το κορδόνι είναι
κόκκινο ελαστικό, µε
µεγάλες κόκκινες και
πορτοκαλί ξύλινες
µπάλες, καθώς και 3
κόκκινους
υφασµάτινους
ελέφαντες. Στις άκρες
φέρει κλιπ για την
στερέωση της
αλυσίδας.

αεραγωγούς.
Επιπλέον τα µάτια
των ελεφάντων
µπορεί να
αποκολληθούν και να
τα βάλει στο στόµα
το παιδί, ενέχοντας
κίνδυνο πνιγµού.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Χώρα προέλευσης:
∆ΑΝΙΑ

42
A11/0017/
14

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Κόλλα
Μάρκα: SecureFix
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5060066340668
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 –
είδη γραφείου /
µηχανήµατα γραφείου
/ εποχιακά είδη
Περιγραφή: Γκρι
σωληνάριο σε

Χηµικός
Το προϊόν χηµικό
ενέχει κίνδυνο
εξαιτίας της
παρουσίας
χλωροφορµίου (7.3%
κατά βάρος).
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό
REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

συσκευασία µε
διαφανές πλαστικό
κάλυµµα.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος

No.

Κοινοποιούσα
χώρα

43
A12/0145/
14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Προϊόν

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Λεωφορείο
Μάρκα: EvoBus
Όνοµα: Citaro, Citaro
G, Citaro LE
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύποι:628
02, 628 03. EC τύπος
έγκρισης:
e1*2007/46*0087,
e1*2007/46*0090
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Φύση κινδύνου

Τραυµατισµοί
Το κάλυµµα του
αισθητήρα της
πόρτας (ένα καπάκι),
το οποίο είναι
τοποθετηµένο έξω
από το λεωφορείο,
µπορεί να ανοίξει
αυτόµατα από µόνο
του και να
αποκολληθεί όταν το
όχηµα βρίσκεται σε
κίνηση. Αυτό το
καπάκι µπορεί επίσης
να πέσει στο δρόµο,
µε κίνδυνο
τραυµατισµού των
ανθρώπων έξω από
το λεωφορείο. Πίσω
από αυτό το καπάκι

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

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

Τα συγκεκριµένα
οχήµατα
κατασκευάστηκαν
µεταξύ Σεπτεµβρίου
2011 και Ιουλίου
2013.
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Λεωφορεία.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

υπάρχουν κουµπιά
για το άνοιγµα ή το
κλείσιµο της
µπροστινής πόρτας
του λεωφορείου από
τον οδηγό όταν
εξέρχεται ή
εισέρχεται στο
λεωφορείο.

