ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τρίτη, 03 Νοεµβρίου 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 04 έως 08 Μαΐου 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 19
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/0614
/15

∆ανία

Προϊόν

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παιδικό κάθισµα
αυτοκινήτου
Μάρκα: Ferrari
Όνοµα: Cosmo
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
D9 2014, 140940

Φύση κινδύνου

Χηµικός
Το παιδικό κάθισµα
αυτοκινήτου περιέχει το
επιβραδυντικό φλόγας
tris(1,3-dichloro-2propyl)phosphate
(TDCP), το οποίο µπορεί
να είναι επιβλαβές για
τα παιδιά (µετρηθείσες
τιµές: ποσότητα 31500
mg/kg, µετανάστευση
150 mg/m2).

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Υποχρεωτικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Κόκκινο
παιδικό κάθισµα
αυτοκινήτου, µε µαύρη ζώνη
και ιµάντες, για βρέφη /
παιδιά βάρους µεταξύ 0 και
18 kg.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

2
A12/0615
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: ∆ερµάτινα
γυναικεία γάντια

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει έως
10.8 mg/kg Χρώµιο
(VI). Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Clarina Collection
Όνοµα: Άγνωστο

ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
224021091, 711 καφέ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4332869673368, ID
133740177
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Ένα ζευγάρι
καφέ, δερµάτινα, γυναικεία
γάντια µε επένδυση.
Μέγεθος δείγµατος: 7.0.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

3
A12/0616
/15

Γαλλία

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα

Εγκαύµατα,
Χηµικός

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: ∆ιακοσµητικό τζάκι

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Υπάρχει εύκολη
πρόσβαση στον
καυστήρα, χωρίς την
κατάλληλη
προειδοποίηση των
χρηστών, µε κίνδυνο
πρόκλησης εγκαυµάτων.
Το προϊόν δεν έχει
συσκευή ελέγχου της
ατµόσφαιρας, µε
αποτέλεσµα να υπάρχει
κίνδυνος δηλητηρίασης
από τα αέρια καύσης.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 - Οικιακά
είδη / Επίπλωση γραφείου /
Έπιπλα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό εθνικό πρότυπο
NF D 35386.

Μάρκα: Wikao - Biodesign
Όνοµα: Cylindrik
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. TD-1MB

Περιγραφή: ∆ιακοσµητικό
τζάκι αιθανόλης µε
καυστήρα, ηµικυλινδρικό
πλαίσιο στήριξης και δύο
γυάλινα τοιχώµατα.
Τοποθετείται στο έδαφος.

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/0617
/15

Σλοβακία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παιδικό καρότσι
Μάρκα: ARTI
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
PRESTIGE WINNER, Ref.:
20031312
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Αναδιπλούµενο
παιδικό καρότσι µε
µεταλλικό πλαίσιο και γκρι
και κόκκινο ύφασµα,
διακοσµηµένο µε εικόνες
ενός κόκκινου αυτοκινήτου
και τις φράσεις WINNER και
ARTI - PRESTIGE σε
διάφορα σηµεία. Το προϊόν
διαθέτει τέντα, ιµάντες
ασφαλείας, χειρολαβές από
αφρώδες υλικό, καλάθι για
ψώνια στο κάτω µέρος και
4x2 τροχούς από πλαστικό
υλικό, µε κόκκινο µηχανισµό
πέδησης.
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

Τραυµατισµοί
Το καρότσι έχει µόνο
ένα σηµείο κλειδώµατος,
µε συνέπεια ο
µηχανισµός
αναδίπλωσης να είναι
ανεπαρκής. Αυτό θα
µπορούσε να έχει ως
αποτέλεσµα ακούσια
αναδίπλωση του
καροτσιού και πρόκληση
τραυµατισµών στο παιδί
λόγω εγκλωβισµού.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1888.

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

5
A12/0618
/15

Βουλγαρία

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα
Προϊόν: ∆ιακοσµητικά
σταφύλια
Μάρκα: Balstad
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item no. 401107
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 7
026614 011075
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 - Οικιακά
είδη / Επίπλωση γραφείου /
Έπιπλα
Περιγραφή: Κίτρινο
διακοσµητικό τσαµπί
σταφυλιού, που πωλείται
χωρίς συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
Νορβηγία

Πνιγµός
Το προϊόν µοιάζει µε
τρόφιµο και είναι
ελκυστικό για τα παιδιά,
που µπορούν να
αποσπάσουν τις ρόγες
του σταφυλιού, να τις
βάλουν στο στόµα και
να πνιγούν.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
87/357/EEC για το
προϊόντα, που
εµφανίζονται µε
διαφορετική µορφή από
αυτή που θα έπρεπε,
θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

6
A12/0619
/15

Μάλτα

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Laptop
Μάρκα: Lenovo
Όνοµα: ThinkPad
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Οι Edge 11, 13, 14, 15, 120,
125, 320, 325, 420, 425,
430, 520, 525 και 530
σειρές, οι L412, L420/421,
L512 και L520 σειρές, οι
T410, T420, T430, T510 και
T520 σειρές, οι W510 και
W520 σειρές, οι X100e,
X120e, X121e, X130e,
X200, X200s, X201, X201s,
X220 και X220t σειρές
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Οι
επηρεαζόµενες µπαταρίες
έχουν τους ακόλουθους
αριθµούς ή γράµµατα, από
το 5ο έως το 11ο ψηφίο ενός
κωδικού, που αναγράφεται
σε ένα λευκό αυτοκόλλητο
πάνω στην µπαταρία
(φωτογραφία): 42T4695,
42T4711, 42T4740,
42T4798, 42T4804,
42T4812, 42T4816,
42T4822, 42T4826,
42T4828, 42T4834,
42T4840, 42T4862,
42T4868, 42T4874,
42T4880, 42T4890,
42T4944, 42T4948,
42T4954, 42T4958,
45N1022 και 45N1050
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 65000000 Υπολογιστές
Περιγραφή: ThinkPad
laptop µε µπαταρία. Η
µπαταρία θα µπορούσε
επίσης να έχει πωληθεί

Πυρκαγιά
Η µπαταρία του laptop
µπορεί να
υπερθερµανθεί και να
προκαλέσει πυρκαγιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία για τον
ραδιοεξοπλισµό και τον
τηλεπικοινωνιακό
τερµατικό εξοπλισµό.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Έχει βγει
σχετική
ανακοίνωση
από την
εταιρεία στην
ιστοσελίδα:
https://suppor
t.lenovo.com/u
s/en/documen
ts/hf004122

ξεχωριστά.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

7
A12/0620
/15

Σλοβακία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια
Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια
Μάρκα: YAGOO
Όνοµα: 100 Mini Led
Christmas Lights
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Y100B
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Αλυσίδα µε
100 LED φωτάκια.
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ηλεκτροπληξία
Η µονάδα ελέγχου δεν
έχει επαρκή µηχανική
αντοχή και µπορεί να
σπάσει, εκθέτοντας
ενεργά τµήµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60598.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους κινδύνους

8
A12/0621
/15

Ουγγαρία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου µε θύρα USB

Είναι πιθανή η είσοδος
στην πρίζα µόνο της
µίας ακίδας του φις,
αφήνοντας την άλλη,
ενεργή ακίδα
προσβάσιµη. Η µόνωση
µεταξύ των
πρωτευόντων και
δευτερευόντων
κυκλωµάτων είναι
ανεπαρκής. Ενεργά
τµήµατα είναι
συνδεδεµένα µε
πλαστικά στοιχεία, που
είναι κατασκευασµένα
από εύφλεκτο υλικό.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Universal
Reiseadapter mit USB
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art. nr: 12561
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 9
005551 019588
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Το προϊόν
αποτελείται από τρεις
ξεχωριστούς αντάπτορες,
που µπορούν να συνδεθούν
µεταξύ τους. Έχει επίσης µία
θύρα USB. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε τα σχετικά
Ευρωπαϊκά πρότυπα IEC
60884 και EN 60950.

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

9
A12/0622
/15

Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Φώτα νυκτός
Μάρκα: Freeart
Όνοµα: NightLight /
ÉJJELIFÉNY
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1. Αριθµός µοντέλου CAF02
(επί του προϊόντος), 191032
(επί της συσκευασίας) 2.
Αριθµός µοντέλου CAF02
(επί του προϊόντος) 191029
(επί της συσκευασίας)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 5
996033 438307
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Φώτα νυκτός,
που µπαίνουν απευθείας
στην πρίζα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ηλεκτροπληξία
Το κάλυµµα της λάµπας
και ο λαµπτήρας
µπορούν να
αποµακρυνθούν χωρίς
τη χρήση εργαλείων,
όταν το φωτιστικό είναι
στην πρίζα. Ως
αποτέλεσµα µπορούν να
γίνουν προσβάσιµα
ενεργά τµήµατα κατά
την αντικατάσταση του
λαµπτήρα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60598.

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

10
A12/0623
/15

Γαλλία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Βρεφικό ριλάξ
Μάρκα: Préma Distribution
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
BR-01B - RENATO
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Βρεφικό ριλάξ.

11
A12/0624
/15

Ουγγαρία

Εγκλωβισµός,
Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα δάκτυλα και τα πόδια
του βρέφους µπορούν
να παγιδευτούν µεταξύ
του πλαισίου και του
στηρίγµατος των
ποδιών. Η έλλειψη
σταθερότητας του ριλάξ
µπορεί να προκαλέσει
την πτώση του παιδιού
έξω από αυτό, µε
κίνδυνο πρόκλησης
κακώσεων ή
τραυµατισµών. Οι
χειρολαβές για τη
µεταφορά του προϊόντος
µπορεί να σπάσουν, µε
κίνδυνο τραυµατισµού
του βρέφους.

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό πρότυπο EN
12790:2009

Κατηγορία: Σχολικά

Πνιγµός

Προϊόν: Ελαστικές γόµες

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού καθώς
λόγω του
χαρακτηριστικού
σχήµατος, χρώµατος και

Μάρκα: WESTCOTT
Όνοµα: ACME TWIST IT

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

radír (twist it erasers)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
E-15495 00
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4027521510906
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 - Σχολικά
/ Μηχανήµατα γραφείου /
Εποχιακά
Περιγραφή: Πολύχρωµες,
σπιράλ γόµες, που µοιάζουν
µε γλειφιτζούρια. Φέρουν
ετικέτα µε τη µάρκα, τα
στοιχεία του διανοµέα, τη
χώρα προέλευσης και το
σήµα CE. Η γόµα µπορεί να
κοπεί, να στριφτεί ή να δεθεί
κόµπο. Συστήνεται για
παιδιά άνω των 4 ετών.

µεγέθους, θα µπορούσε
εσφαλµένα να θεωρηθεί
ως τρόφιµο. Αυτό θα
µπορούσε να οδηγήσει
παιδιά στο να βάλουν
στο στόµα τους µικρά
κοµµάτια του,
προκαλώντας πνιγµό.

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
87/357/EEC για το
προϊόντα, που
εµφανίζονται µε
διαφορετική µορφή από
αυτή που θα έπρεπε,
θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Σλοβακία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

Η µονάδα ελέγχου δεν
έχει επαρκή µηχανική
αντοχή και µπορεί να
σπάσει, εκθέτοντας
ενεργά τµήµατα. Οι
διατοµή των αγωγών
του καλωδίου είναι πολύ
µικρή και µπορούν να
υπερθερµανθούν, µε

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Vánocní Dekorace;
Svítící Retez 5,5 m zvonky
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Ενηµέρωση των
καταναλωτών για

ITEM NO: 424 11 28
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8713142411284
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές

κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιάς.

τους κινδύνους

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60598.

Περιγραφή: Αλυσίδες µε 36
LED φωτάκια σε σχήµα
καµπανών, µήκους 5,5 m.
Το προϊόν συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί, που
αναγράφει προειδοποιήσεις
ασφαλείας σε 7 γλώσσες και
το όνοµα του προϊόντος σε 6
γλώσσες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Μαγνητικό παιχνίδι
ψαρέµατος
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Fishing challenge
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item N° 14168
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο πνιγµού καθώς
µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα
µικρά κοµµάτια και να
καταποθούν από µικρά
παιδιά. Επιπλέον, ο
γάντζος, που βρίσκεται
στην άκρη στο καλάµι
ψαρέµατος, περιέχει
έναν µαγνήτη µε µεγάλη
µαγνητική ροή και
µπορεί εύκολα να

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

1141608220007
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστικό
παιχνίδι ψαρέµατος
αποτελούµενο από ένα
πράσινο / κίτρινο καλάµι µε
µαγνητικό γάντζο και ψάρια
µε ένα µεταλλικό τµήµα, για
να πιάνονται στο γάντζο. Το
παιχνίδι συσκευάζεται σε
µπλίστερ µε χάρτινο πίσω
µέρος.

αποσπαστεί. Αν ένα
παιδί καταπιεί αυτό το
µεταλλικό κοµµάτι και
άλλα µεταλλικά
αντικείµενα, αυτά θα
µπορούσαν να έλξουν
το ένα το άλλο,
προκαλώντας εντερική
απόφραξη ή διάτρηση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ισπανία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Κρεµάστρα πιπίλας
Μάρκα: LULABI - DISNEY
BABY
Όνοµα: Aggancia succhietto
('soother holder')
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8003512510083
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Λευκή
κρεµάστρα πιπίλας µε µια
εικόνα του Μίκυ Μάους, µε
λευκή, πλαστική αλυσίδα και
µπλε κλιπ. Συσκευάζεται σε
πλαστικό µπλίστερ µε λευκό

Πνιγµός
Το κλιπ µπορεί να
αποσπαστεί εύκολα. Ένα
παιδί θα µπορούσε να το
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12586.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ισπανία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παιδικό, πλαστικό
µπουκάλι
Μάρκα: Hello Sweetie
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 318089
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8430173180896
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Λευκό,
πλαστικό µπουκάλι µε ροζ
καπάκι, διακοσµηµένο µε µια
φιγούρα παιχνιδιού. ∆ιαθέτει
ένα λουράκι, για να κρέµεται
το µπουκάλι γύρω από το
λαιµό του παιδιού. ∆ιατίθεται
σε διάφανη, πλαστική
σακούλα µε ετικέτα, που
αναγράφει τον αριθµό
αναφοράς του προϊόντος, τη
µάρκα, το barcode, τα
στοιχεία του εισαγωγέα κ.α.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Πνιγµός
Το στόµιο και τα σηµεία
στήριξης για το λουράκι
µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια. Ένα παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Ασφυξία

Προϊόν: Φτερά για
αποκριάτικο φόρεµα

Το πλαστικό υλικό της
σακούλας είναι πολύ
λεπτό: αν ένα παιδί
παίξει µε αυτή και βάλει
το κεφάλι του µέσα της,
η σακούλα θα µπορούσε
να προσκολληθεί στο
στόµα και τη µύτη του,
προκαλώντας ασφυξία.

Μάρκα: Widmann
Όνοµα: Feather Wings
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art no. 86435
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8003558864300
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: ∆ύο φτερά για
αποκριάτικο φόρεµα.
Συσκευάζονται σε διάφανη,
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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
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Λιθουανία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι
υποβρύχιο
Μάρκα: Zhorya
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ZYB-B1071
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Πολύχρωµο
πλαστικό παιχνίδι υποβρύχιο
µε δύο ρόδες, οι οποίες
συνδέονται µέσω ενός
µεταλλικού άξονα µε µια
προπέλα που περιστρέφεται
και κυλά τους τροχούς.
∆ιατίθεται σε συσκευασία
µπλίστερ µε χαρτόνι.

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν µπορεί να
σπάσει εύκολα,
ελευθερώνοντας µικρά
κοµµάτια (π.χ. την
µπροστινή ρόδα και ένα
κοµµάτι από το
πιλοτήριο). Ένα παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.
Επιπλέον, το ελατήριο
από το µηχανισµό των
τροχών µπορεί να
αποσπαστεί, αφήνοντας
εκτεθειµένα αιχµηρά
σηµεία, µε κίνδυνο
πρόκλησης
τραυµατισµών.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

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

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό παντελόνι
Μάρκα: Meng Di
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
A813
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 -

Πνιγµός
Οι χάντρες από τα
λουλούδια στη φούστα
µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα.
Ένα παιδί θα µπορούσε
να τις βάλει στο στόµα
και να πνιγεί.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Ενδύµατα
Περιγραφή: Απαλό ροζ
παντελόνι για κορίτσια έως 3
ετών, µε ραµµένη φούστα
και υφασµάτινο πέπλο. Στη
φούστα υπάρχουν
κολληµένα λευκά,
υφασµάτινα λουλούδια µε
χάντρες. Μέγεθος
δείγµατος: 6.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

19
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Γαλλία

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινα παιχνίδια
σε ελαστική ράβδο

Η ραφή των παιχνιδιών
µπορεί να ξηλωθεί,
εκθέτοντας το υλικό
πλήρωσης. Ένα µικρό
παιδί θα µπορούσε να
πνιγεί αν το βάλει στο
στόµα του.

Μάρκα: Toi Toys
Όνοµα: Sweet Little Animal
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
12065
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

8714627120653, Lot:
110467
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Λούτρινα
παιχνίδια σε σχήµατα
διαφόρων ζώων (ροζ ψάρι,
δελφίνι και ροζ χελώνα),
στερεωµένα σε ελαστική,
βελούδινη ράβδο.
Συστήνονται για παιδιά
ηλικίας άνω των 6 µηνών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

