ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 06 Αυγούστου 2015
Θέµα: ∆ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του
συστήµατος RAPEX
Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει µέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδοµάδα 23 έως 27 Μαρτίου 2015 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 Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων
κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική
γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efpolis.gr.
Η Γ.Γ.Β. 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.Β. 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 13
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/0429
/15

Λετονία

Προϊόν

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παιδικό κρεβάτι
κουκέτα
Μάρκα: CHOJMEX
Όνοµα: WOX 8 Sosna
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
82175023, art.136
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Ξύλινο παιδικό
κρεβάτι κουκέτα.
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

Φύση κινδύνου

Τραυµατισµοί
Υπάρχει µεγάλο κενό
µεταξύ των
προστατευτικών
κιγκλιδωµάτων του
πάνω κρεβατιού. Ένα
παιδί θα µπορούσε να
πέσει από το κρεβάτι και
να τραυµατιστεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 747-2.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

2
A12/0430
/15

Πορτογαλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Nissan
Όνοµα: Micra
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Micra (K13) µε
υπερτροφοδοτούµενο
κινητήρα βενζίνης 1.2L
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ηµεροµηνία παραγωγής:
25/10/2010 - 27/02/2015

Τραυµατισµοί
Λόγω ενός σφάλµατος
στο λογισµικό της
Μονάδας Ελέγχου
Κινητήρα (Engine
Control Module, ECM),
κάτω από
συγκεκριµένες, πολύ
περιορισµένες συνθήκες
εκκίνησης του κινητήρα,
η µονάδα ECM θα
µπορούσε να θέσει τη
βαλβίδα γκαζιού σε
λανθασµένη θέση. Ως
αποτέλεσµα, σε στροφές
κινητήρα µεγαλύτερες
από 3600 rpm, το
όχηµα θα µπορούσε να
επιταχύνει ακούσια.

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης: Ινδία

3
A12/0431
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: UV λάµπα νυχιών
Μάρκα: Proxima Direct
Όνοµα: UV Lamp
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
J0202
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /

Ηλεκτροπληξία
Το καλώδιο
τροφοδοσίας έχει έναν
χαλαρό αγωγό γείωσης,
που θα µπορούσε να
αγγίξει τα ηλεκτροφόρα
µέρη. Όταν οι
λαµπτήρες αφαιρεθούν,
είναι προσβάσιµα
ηλεκτροφόρα µέρη και
µέρη µε βασική µόνωση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60335.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος

Υγιεινή
Περιγραφή: UV λάµπα από
λευκό πλαστικό για
στέγνωµα βαµµένων νυχιών.
36 watt, 220-240V, 50Hz.
Συσκευάζεται σε λευκό,
χάρτινο κουτί µε τη
φωτογραφία του προϊόντος.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/0432
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Θερµαινόµενα
επιθέµατα
Μάρκα: Ziznv
Όνοµα: Electric
Mittens/Booties
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
BH-02
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
M010000000000053210
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: ∆ύο
θερµαινόµενα επιθέµατα για
τα χέρια / πόδια µε φις δύο
ακίδων και αντάπτορα ΗΒ

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν έχει
ανεπαρκείς
προειδοποιήσεις, που να
εξασφαλίζουν την
ασφαλή χρήση του και
δεν υπάρχει µέσο
αγκύρωσης του
καλωδίου τροφοδοσίας.
Ο αντάπτορας δεν
καλύπτει πλήρως το φις
των δύο ακίδων και
µπορεί να αποµακρυνθεί
χωρίς τη χρήση
εργαλείου. Επίσης δεν
έχει κλείστρα για
προστασία από επαφή
µε ενεργά τµήµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60335 και το σχετικό
εθνικό πρότυπο.

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος

τριών ακίδων. Συσκευάζεται
σε χάρτινο κουτί µε την
ένδειξη "For Professional
Use Only" (µόνο για
επαγγελµατική χρήση).
Χώρα προέλευσης: Κίνα
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ

5
A12/0433
/15

Ιταλία

Κατηγορία: Αξεσουάρ
κουζίνας / µαγειρέµατος
Προϊόν: Θερµός
Μάρκα: Polo Nord
Όνοµα: Flask Caraffa
Termica 1.000
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Batch n°: 260 112012, Code
ZX-138-1.0
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8010415199925
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 73000000 – Είδη
κουζίνας

Χηµικός
Το κενό µεταξύ των
διπλών, γυάλινων
τοιχωµάτων του θερµός
περιέχει ίνες αµιάντου.
Αν το θερµός σπάσει, ο
χρήστης µπορεί να
εισπνεύσει ίνες
αµιάντου, οι οποίες είναι
καρκινογόνες.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Περιγραφή: Θερµός.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

6
A12/0434
/15

Γαλλία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια
Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια
Μάρκα: LA FOIR’FOUILLE
Όνοµα: Guirlande 50 L.E.D.
5m

Ηλεκτροπληξία
Η ηλεκτρική µόνωση
είναι ανεπαρκής.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
61347.

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

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref.: 10000156374-(TDLIP-0050L31DC12006CW-C)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch:
1413, Barcode:
3660092837303
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: LED αλυσίδα
µε φωτάκια, 5 µέτρα, για
εξωτερική και εσωτερική
χρήση. ∆ιατίθεται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

7
A12/0435
/15

Φινλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: ∆αχτυλίδι

Το προϊόν περιέχει
Μόλυβδο (µετρηθείσα
τιµή: 86% κατά βάρος),
ο οποίος πρέπει να

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Spirit items
Όνοµα: Saira Ring
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SPJ37014

αποφεύγεται καθώς
είναι επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Barcode: 6400001220027
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Μεταλλικό
(σκούρο ασηµί) δαχτυλίδι –
αράχνη, διακοσµηµένο µε
πέτρες αποµιµήσεις
διαµαντιών. Στα πόδια της
αράχνης υπάρχουν ασηµί
πέτρες και στην πλάτη και
στο κεφάλι της σκούρες
ασηµί πέτρες. Το δαχτυλίδι
συσκευάζεται σε διάφανο,
πλαστικό σακουλάκι µε
µαύρη, πλαστική ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

8
A12/0436
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 16.9% κατά
βάρος). Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: David & Alex
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
12NKR01-26
Αριθµός

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

παρτίδας/Barcode:
1118123100268

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Χρυσόχρωµο
κολιέ µε µενταγιόν σε σχήµα
ελέφαντα. Φέρει µαύρη,
πλαστική ετικέτα µε τη
µάρκα, τον κωδικό και το
barcode.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

9
A12/0437
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 9.7% κατά
βάρος). Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: C&S Paris
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
12NYZ110-26
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2526125100268
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Ζευγάρι
σκουλαρίκια µε µαύρη,
πλαστική ετικέτα µε τη
µάρκα, το όνοµα και τον
κωδικό.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

10
A12/0438
/15

Φινλανδία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Γυναικείο κασκόλ
Μάρκα: L´asessor
Όνοµα: Vuokko
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Style number ST-1661
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Barcode: 1106161745503
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Μπλε,
µεταξωτό και βαµβακερό
κασκόλ µε σχέδια
λουλουδιών. Στα δύο άκρα
υπάρχει ένα τµήµα µε
κρόσσια.

11
A12/0439
/15

∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
αζωχρωστικές, που
απελευθερώνουν την
αρωµατική αµίνη
βενζιδίνη σε ποσότητα
πάνω από τα
επιτρεπόµενα επίπεδα
(µετρηθείσα
συγκέντρωση έως 210
mg/kg).

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κατηγορία: Καλλυντικά

Μικροβιολογικός

Προϊόν: Ενυδατική κρέµα
προσώπου

Το προϊόν περιέχει
υψηλό επίπεδο
αερόβιων µεσόφιλων
βακτηρίων (µετρηθείσες
τιµές έως 870 000
cfu/g). Ειδικότερα, αν
χρησιµοποιηθεί σε
στεγνό και

Όνοµα: Timeless Rose

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Όταν το προϊόν είναι σε
άµεση και διαρκή επαφή
µε το δέρµα, η
αρωµατική αµίνη θα
µπορούσε να
απορροφηθεί από το
δέρµα. Οι αρωµατικές
αµίνες µπορούν να
προκαλέσουν καρκίνο,
µεταλλάξεις των
κυττάρων και να
επηρεάσουν τη
αναπαραγωγή.

Χώρα προέλευσης: Ινδία

Μάρκα: ODYLIQUE

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Moisturiser
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Κατανάλωση πριν από: 072016, BN: 5614BB: 07-16
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
n°: 5614 / Barcode: 5
060099 030079

ταλαιπωρηµένο δέρµα
το προϊόν µπορεί να
προκαλέσει µόλυνση ή
ερεθισµό του δέρµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Ανοιχτού
κίτρινου χρώµατος
ενυδατική κρέµα σε
µπουκάλι 50 ml µε αντλία.
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί, όπου αναγράφονται
µεταξύ άλλων: οδηγίες
χρήσης, συστατικά κλπ.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο

12
A12/0440
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Βραχιόλι

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 26.4% κατά
βάρος). Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: C&S Paris
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
14NYZ060-93
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

2526146000936
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Χρυσόχρωµο
βραχιόλι, µε µαύρη, χάρτινη
ετικέτα µε τη µάρκα, το
όνοµα και τον κωδικό.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

13
A12/0441
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Βραχιόλι

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 20.1% κατά
βάρος). Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: C&S Paris
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
14NYZ032-93
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2526143200933
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Χρυσόχρωµο
βραχιόλι, µε µαύρη, χάρτινη
ετικέτα µε τη µάρκα, τον
κωδικό και το barcode.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

14
A12/0442
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 8.3% κατά
βάρος). Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: C&S Paris
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
12NYZ058-9999
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2526124589996

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Σκουλαρίκια µε
έγχρωµο µενταγιόν, µε
µαύρη, πλαστική ετικέτα µε
τη µάρκα, τον κωδικό και το
barcode.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

15
A12/0443
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο

Οι βεντούζες µπορούν
να αποσπαστούν εύκολα
από τα βλήµατα. Μικρά
παιδιά θα µπορούσαν να
τις βάλουν στο στόµα
και να πνιγούν.

Μάρκα: Mei Cheng Xing
Toys
Όνοµα: Air Gun Blaster
Game
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reference 0934A
Αριθµός

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Παιχνίδι όπλο
µε βλήµατα από αφρώδες
υλικό, που τελειώνουν σε
βεντούζες. Συσκευασία:
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

16
A12/0444
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Γάντια κηπουρικής
Μάρκα: PowerTec Garden
Όνοµα: Gartenhandschuhe
(Gardening Gloves)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Model: 300, size 9 (M)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
25107401
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 Ασφάλεια / Προστασία
Περιγραφή: ∆ερµάτινα
γάντια κηπουρικής σε
ανοιχτό γκρι χρώµα.
Χώρα προέλευσης:
Πακιστάν

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει έως
66 mg/kg Χρώµιο (VI).
Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία των Μέσων
Ατοµικής Προστασίας.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

17
A12/0445
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Στραγγαλισµός,
Εγκλωβισµός,
Τραυµατισµοί

Προϊόν: Παιδική καρέκλα

Οι ζώνες είναι
σχεδιασµένες µε µια
θηλιά, που µπορεί να
προκαλέσει
στραγγαλισµό.
Επιπλέον, ένα άνοιγµα
µεταξύ του µπράτσου
και του καθίσµατος
µπορεί να προκαλέσει
τον εγκλωβισµό των
χεριών, των ποδιών ή
του κεφαλιού. Επίσης, η
καρέκλα δεν είναι
επαρκώς σταθερή και
µπορεί εύκολα να πέσει
προς τα πίσω,
προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Battery Car Chair
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
BNY-G-1
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Καρέκλα για
µικρά παιδιά µε ζώνες,
διαθέσιµη σε διάφορα
χρώµατα όπως ροζ, κίτρινο,
µπλε και κόκκινο. Το
κάθισµα έχει πολύχρωµα
σχέδια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα
Καταστροφή του
προϊόντος

18
A12/0446
/15

Ιταλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν: Κολλώδης µπάλα
παιχνίδι

Το υγρό στα παιχνίδια
είναι µικροβιολογικά
µολυσµένο και µπορεί
να προκαλέσει
λοιµώξεις, αν έρθει σε
επαφή µε το δέρµα ή
τους βλεννογόνους, ή
σε περίπτωση
κατάποσης.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Smash Water Ball
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Κολλώδης
µπάλα παιχνίδι µε υγρό στο
εσωτερικό, σε τρία
διαφορετικά σχήµατα:
κεφάλια γουρουνιού,
λαχανικά / φρούτα,
ποντίκια. ∆ιατίθεται σε
κουτί, που περιέχει 12
τεµάχια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

19
A12/0447
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: ∆ερµάτινα γάντια
Μάρκα: Strauss
Όνοµα: Άγνωστο

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει έως
31.1 mg/kg Χρώµιο
(VI). Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article 0006
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4335945250194
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Κόκκινα,
δερµάτινα γάντια µε µαύρη,
εσωτερική επένδυση.
Μέγεθος δείγµατος: L.
Χώρα προέλευσης: Χονγκ
Κονγκ

20
A12/0448
/15

Γαλλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Κράνος
µοτοσικλετιστών
Μάρκα: RIO
Όνοµα: Storm
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Model: Storm
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0217245058073
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 Ασφάλεια / Προστασία
Περιγραφή: Κράνος
µοτοσικλετιστών µε

Τραυµατισµοί
Η ικανότητα
απορρόφησης
πρόσκρουσης του
κράνους δεν είναι
επαρκής ώστε να
αποφευχθούν
τραυµατισµοί του
κεφαλιού του χρήστη σε
περίπτωση πτώσης.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό UNECE No.
22.

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

ζελατίνα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

21
A12/0449
/15

Ρουµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό σετ
ενδυµάτων
Μάρκα: Happy Tree
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Style No: HR-9047
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Στραγγαλισµός
Τα κορδόνια περίσφιξης
στην κουκούλα θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: Το σετ
προορίζεται για παιδιά έως
πέντε ετών και αποτελείται
από µια σκούρα µπλε ζακέτα
µε κουκούλα, παντελόνι και
µπλουζάκι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

22
A12/0450
/15

Ρουµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδική ζακέτα
Μάρκα: Next Stars

Στραγγαλισµός
Τα κορδόνια περίσφιξης
στην κουκούλα θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DT-9130
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: Γκρι ζακέτα µε
κουκούλα για παιδιά έως 7
ετών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

23
A11/0019
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Προϊόν

Κατηγορία: Εξοπλισµός
επικοινωνιών και µέσων
ενηµέρωσης
Προϊόν: Κινητό τηλέφωνο
µε φορτιστή
Μάρκα: Doogee
Όνοµα: Turbo DG2014
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Κινητό τηλέφωνο: DG2014
5 / 8GB, Φορτιστής: DG10
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
79H0095-01M
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 66000000 -

Φύση κινδύνου

Ηλεκτροπληξία
Ο αντάπτορας δεν έχει
κλείστρα για προστασία
από πρόσβαση σε
ενεργά τµήµατα και δεν
είναι εφοδιασµένος µε
ασφάλεια. Οι διαστάσεις
των ακίδων στον
αντάπτορα είναι
ακατάλληλες.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό εθνικό πρότυπο.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος

Επικοινωνίες
Περιγραφή: Κινητό
τηλέφωνο σε λευκό και
µπλε, χάρτινο κουτί µαζί µε
φορτιστή 2 ακίδων και
αντάπτορα 3 ακίδων.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

24
A11/0020
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Εξοπλισµός
επικοινωνιών και µέσων
ενηµέρωσης
Προϊόν: Αποκωδικοποιητής
TV
Μάρκα: TT TV
Όνοµα: 4K Ultra HD 4K2k
TT TV BOX
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
M8
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Αποκωδικοποιητής
90:2B:34:9A:01:34.
Αντάπτορας XF120501500V
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 68000000 –
Οπτικοακουστικά µέσα /
Φωτογραφία
Περιγραφή:
Αποκωδικοποιητής TV µε
λογισµικό android
(διαστάσεις: 12cm x 12cm x
3cm) µε τηλεχειριστήριο,
αντάπτορα και καλώδια
σύνδεσης. Συσκευάζεται σε

Ηλεκτροπληξία
Οι εσωτερικές συνδέσεις
στον αντάπτορα δεν
είναι επαρκείς: ένα
χαλαρό σύρµα θα
µπορούσε να µειώσει τις
αποστάσεις ερπυσµού.
Οι διαστάσεις των
ακίδων στον αντάπτορα
είναι ακατάλληλες.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
61558 και το σχετικό
εθνικό πρότυπο.

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος

µαύρο, εκτυπωµένο, χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

25
A11/0021
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Μονάδα ελέγχου
συσκευής εφαρµογής
τατουάζ

Η διάµετρος των
αγωγών στο καλώδιο
τροφοδοσίας δεν είναι
επαρκής. Η ασφάλεια
στο φις είναι
λανθασµένη και οι
διαστάσεις των ακίδων
είναι ακατάλληλες.

Καταστροφή του
προϊόντος

Μάρκα: Getbetter Life
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Μονάδα ελέγχου: PPS01.
Αντάπτορας: PFCT028
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1PPS01
S010000000003055213
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Μονάδα
ελέγχου συσκευής
εφαρµογής τατουάζ µε
τροφοδοτικό και καλώδιο
τροφοδοσίας. ∆ιατίθεται σε
καφέ, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

26
A11/0022
/15

Γαλλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Μίξερ τροφίµων
Μάρκα: Waves
Όνοµα: Stick Mixer Set
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reference: 353068. Model
HB-30S.
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch:
STOCK-YD-036
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 72000000 – Οικιακές
συσκευές
Περιγραφή: Μίξερ
τροφίµων, 250 Watt, 2ταχυτήτων. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Κοψίµατα
Η λεπίδα κοπής δεν
σταµατά να
περιστρέφεται αµέσως
µόλις ανοιχτεί το
καπάκι. Υπάρχει κατά
συνέπεια κίνδυνος
κοψιµάτων για τα
δάχτυλα του χρήστη, σε
περίπτωση που έρθουν
σε επαφή µε τη λεπίδα
πριν την ολική παύση
της περιστροφής της.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Χαµηλής Τάσης
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60335.

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

Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

27
A12/0428
/15

Γερµανία

Προϊόν

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Λεωφορεία
Μάρκα: EvoBus
Όνοµα: Citaro
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: 628 02, 628 03, 628
04, 628 05. EC Αριθµός
Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*0087*,
e1*2007/46*0090*,
e1*2007/46*0089*,
e1*2007/46*0903*
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
Φεβρουαρίου 2013 και
Μαΐου 2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Λεωφορεία.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

Φύση κινδύνου

Τραυµατισµοί
Ο πίνακας συντήρησης
στο πίσω µέρος του
λεωφορείου στην
αριστερή πλευρά µπορεί
να ανοίξει από µόνος
του, ενώ το λεωφορείο
είναι εν κινήσει. Ο
µηχανισµός κλειδώµατος
είναι ανεπαρκής.

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

