ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 13 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 22 έως 26 Ιουνίου 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 26
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/0800
/15

Σουηδία

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Περιβαλλοντικός

Προϊόν: Σωλήνας ντουζ

Το πλαστικό υλικό του
προϊόντος περιέχει έως
4,7% κατά βάρος
χλωριωµένες παραφίνες
µικρής αλυσίδας
(SCCPs). Η διάθεση
στην αγορά και η χρήση
προϊόντων, που
περιέχουν SCCPs έχει
απαγορευτεί.

Μάρκα: Cur Aqua
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
434-158
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
7330571224929
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 72000000 – Οικιακές
συσκευές
Περιγραφή: 1,5 m
σωλήνας ντουζ από λευκό
πλαστικό.

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

Οι SCCPs παραµένουν
στο περιβάλλον, είναι
τοξικές σε µικρές
συγκεντρώσεις στους
υδρόβιους οργανισµούς
και βιοσυσσωρεύονται
στην πανίδα και στους
ανθρώπους, ενέχοντας
κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό για τους
έµµονους οργανικούς
ρύπους (POP
Κανονισµός).

2
A12/0801
/15

Κύπρος

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Εγκαύµατα
Σε περίπτωση που το
προϊόν λειτουργεί

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του

Προϊόν: Καφετιέρα
Μάρκα: iQ
Όνοµα: Electric Brewing Pot
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EK-240
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
S/N:2400 7110362 /
5205505005290
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 72000000 – Οικιακές
συσκευές

περισσότερο από µια
καθορισµένη διάρκεια,
το µπρίκι µπορεί να
υπερχειλίσει όταν
αποµακρύνεται από τη
βάση. Υπάρχει κατά
συνέπεια κίνδυνος
πρόκλησης εγκαυµάτων
για το χρήστη.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60335.

προϊόντος από
την αγορά
Η υπόθεση
είναι υπό
εξέταση από
την αρµόδια
∆ιεύθυνση της
Γενικής
Γραµµατείας
Βιοµηχανίας

Περιγραφή: Καφετιέρα
αποτελούµενη από δύο
µέρη. Το πρώτο τµήµα είναι
ένα µεταλλικό µπρίκι µε
χείλος και χειρολαβή στο
πλάι. Το δεύτερο τµήµα είναι
µια πλαστική βάση µε
καλώδιο τροφοδοσίας στο
πλάι. Η καφετιέρα
συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

3
A12/0802
/15

Εσθονία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ πλαστικής
κούκλας

Το προϊόν περιέχει 50%
κατά βάρος δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας
µπορεί να βλάψει την
υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη του

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Very Funny Girl
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

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

No.0618
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0200001459108
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια

αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP είναι
απαγορευµένες σε όλα
τα παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας.

Περιγραφή: Το σετ
αποτελείται από µία κούκλα
µε µια κούπα και τσάντα
χειρός γι’ αυτή. Η κούκλα
έχει ροζ µαλλιά και φοράει
ροζ φόρεµα. Όλα τα
παιχνίδια είναι φτιαγµένα
από µαλακό πλαστικό.
Συσκευάζονται σε χάρτινο
κουτί, µε διαστάσεις περίπου
14 x 12 x 3,8 cm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/0803
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: ∆ερµάτινη ζώνη
Μάρκα: Bernd Götz
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article S9/402338-18
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4019826459462

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

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Ζώνη από
γκρι, σουέτ δέρµα µε µια
µεγάλη, µεταλλική αγκράφα.
Μέγεθος: 90 cm µήκος και 4
cm πλάτος.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

5
A12/0804
/15

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια
Μάρκα: YES! DO KID'S
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
XS 9027
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Τραυµατισµοί
Το κορδόνια, που
δένουν στην πλάτη, θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

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: Γαλάζιο µπικίνι
για κορίτσια έως 8 ετών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

6
A12/0805
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο καθώς
απελευθερώνει έως 25.8
µg/cm²/week Νικέλιο,
τιµή που υπερβαίνει το
επιτρεπόµενο όριο των

Μάρκα: Kik

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
Καταστροφή του

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No. 14-18
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
17266006211008600100
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Συσκευασία 4
ζευγαριών ασηµί
σκουλαρικιών: ένα ζευγάρι
σε σχήµα πεταλούδας και 3
ζευγάρια σε µπλε χρώµα µε
λευκές πέτρες. ∆ιαθέσιµα
χρώµατα: κοραλλί, µωβ και
µπλε κοβαλτίου. Τα
σκουλαρίκια πωλούνται σε
γκρι, χάρτινη ετικέτα.

0.5 µg/cm²/week. Το
Νικέλιο είναι ισχυρό
ερεθιστικό και µπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις στην
περίπτωση που
περιέχεται σε
αντικείµενα που
έρχονται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.

προϊόντος

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

7
A12/0806
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Land Rover
Όνοµα: Discovery
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Discovery 4
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλα ετών 2012 και
2013. Αριθµοί πλαισίου
(VIN): SALLAAAF4CA642486
έως SALLAAAG5CA647258
(ορισµένα οχήµατα µόνο
µέσα σε αυτό το εύρος)
Κωδικός ιστοσελίδας

Τραυµατισµοί
Η κόλλα και το αστάρι,
που έχουν
χρησιµοποιηθεί για την
τοποθέτηση του τζαµιού
της πανοραµικής
οροφής, ενδέχεται να
µην έχουν τις σωστές
προδιαγραφές. Η
πανοραµική οροφή θα
µπορούσε να
αποκολληθεί από το
όχηµα όταν είναι σε
κίνηση, µε κίνδυνο
πρόκλησης σύγκρουσης
ή τραυµατισµών για
τους περαστικούς.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

ΟΟΣΑ: 77000000 –
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο

8
A12/0807
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Land Rover
Όνοµα: Range Rover &
Range Rover Sport

Τραυµατισµοί
Ενδέχεται οι πόρτες
στην κλειστή θέση να
µην ασφαλίζουν και να
ανοίξουν, όταν το όχηµα
είναι σε κίνηση. Το
πρόβληµα αυτό µπορεί
να προκαλέσει ατύχηµα.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Range Rover E11*2007/46*0649,
Rover Sport E11*2007/46*0909
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Range
Rover - Αριθµοί πλαισίου
(VIN):
SALGA2KEXDA000001 έως
SALGA2DF2FA223058
(ορισµένα οχήµατα µόνο
µέσα σε αυτό το εύρος),
Range Rover Sport - Αριθµοί
πλαισίου (VIN):
SALWA2PF1EA000001 έως
SALWA2KE8FA620148
(ορισµένα οχήµατα µόνο
µέσα σε αυτό το εύρος)

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Land Rover στη
χώρα µας,
αφορά 20
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 –
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο

9
A12/0808

Γερµανία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά

οχήµατα

/15

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Smart
Όνοµα: Forfour
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: 453, EC Αριθµός
Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0413*22

Σε περίπτωση
σύγκρουσης των
επηρεαζόµενων
οχηµάτων, όπου ο
αερόσακος γονάτων
οδηγού έχει αναπτυχθεί,
δεν µπορεί να
αποκλειστεί η περίπτωση
να αποκολληθούν
τµήµατα του
αερόσακου, αυξάνοντας
τον κίνδυνο
τραυµατισµών για τον
οδηγό.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής από
10.02.2015 έως 17.02.2015

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

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

10
A12/0809
/15

Ουγγαρία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Αντάπτορας
Μάρκα: HJT
Όνοµα: Rockt’s Head /
Universal Adapotor
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
HJTNO 1238
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Αντάπτορας µε
λευκό πλαστικό περίβληµα.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί
για να συνδεθούν διάφοροι
τύποι φις σε πρίζα.

Ηλεκτροπληξία
Είναι πιθανή η είσοδος
της µίας ακίδας του φις
στον αντάπτορα, µε
αποτέλεσµα να µένει
προσβάσιµη η άλλη,
ενεργή ακίδα. Φις για
συσκευές, που θα
έπρεπε να γειωθούν
(προστασίας Class I),
µπορούν να µπουν στον
αντάπτορα αλλά το
προστατευτικό κύκλωµα
γείωσης διακόπτεται. Οι
επαφές στην πλευρική
πρίζα του αντάπτορα
είναι πολύ κοντά στο
περίβληµα, µε το οποίο
µπορούν να έρθουν σε
άµεση επαφή.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό πρότυπο IEC
60884.

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

Συσκευασία: πολύχρωµο,
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

11
A12/0810
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Ford
Όνοµα: EcoSport
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
E9*2007/46*0092
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Αριθµοί πλαισίου (VIN):
WF0BXXMRKBDD81984 έως
Wf0BXXMRKBET55533
(ορισµένα οχήµατα µόνο
µέσα σε αυτό το εύρος)
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 –
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης: Ινδία
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τραυµατισµοί
Οι βίδες στερέωσης του
βραχίονα της πίσω
ανάρτησης ενδέχεται να
έχουν σφιχτεί
περισσότερο από το
κανονικό, προκαλώντας
απώλεια της
ευθυγράµµισης της
ανάρτησης, µε κίνδυνο
να ακουµπήσει ο πίσω
τροχός το θόλο. Αυτό
µπορεί να προκαλέσει
αστάθεια του οχήµατος.

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

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Μάρσιπος
Μάρκα: Infantino
Όνοµα: Support ergonomic
cotton carrier
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reg.no. PA-25988 (HK),
Art.no. 133420
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
773554001259
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα

Χηµικός
Ο µάρσιπος περιέχει και
απελευθερώνει τους
επιβραδυντές φλόγας
tris(2-chloroethyl)
phosphate (TCEP)
(µετρηθείσες τιµές:
ποσότητα 4700 mg/kg,
µετανάστευση 620
mg/m2) και tris(1chloro-2-propyl)
phosphate (TCPP)
(µετρηθείσες τιµές:
ποσότητα 16300 mg/kg;
µετανάστευση 1100
mg/m2), οι οποίοι
µπορεί να είναι
επιβλαβείς για τα παιδιά
λόγω των καρκινογόνων
τους ιδιοτήτων και της
οξείας τοξικότητάς τους.

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

Περιγραφή: Σκούρος γκρι,
υφασµάτινος µάρσιπος.
Προορίζεται για παιδιά
βάρους 8-40 lbs (3.6 kg18.2 kg). Συσκευάζεται σε
πράσινο, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός,
Ασφυξία

Εθελοντικά
µέτρα:

Από µερικά ψάρια
µπορούν να
αποσπαστούν µικρά
πτερύγια. Ένα παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί. Επιπλέον, η
πλαστική σακούλα της
συσκευασίας είναι πολύ
λεπτή: αν ένα παιδί
παίζει µε αυτή και βάλει
το κεφάλι του µέσα της,
θα µπορούσε να φράξει
το στόµα του,

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Προϊόν: Παιχνίδι ψαρέµατος
Μάρκα: SAPIN MALIN
Όνοµα: Peche a la ligne
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref No: 56305, Lot: SM404
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Barcode: 8416040563054
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 -

Παιχνίδια

προκαλώντας ασφυξία.

Περιγραφή: Ξύλινο
παιχνίδι, που περιλαµβάνει
ένα καλάµι ψαρέµατος µε
µαγνητική µπίλια στην άκρη
και ξύλινα ψάρια. Το προϊόν
συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί µε διαστάσεις:
35x13x5 cm. Το καλάµι και
τα ψάρια είναι µέσα σε
διάφανη, πλαστική σακούλα.

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

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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∆ανία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Στρώµα για
βρεφικό καροτσάκι
Μάρκα: Carena
Όνοµα: Prambody for
Double Swing
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item number 37183789
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 7
321591 837893
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Λευκό στρώµα
για βρεφικό καροτσάκι.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Χηµικός
Το στρώµα περιέχει και
απελευθερώνει τον
επιβραδυντή φλόγας
tris(1,3-dichloro-2propyl)phosphate
(TDCPP), ο οποίος είναι
καρκινογόνος
(µετρηθείσες τιµές:
ποσότητα 89700 mg/kg,
µετανάστευση 500
mg/m2).

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

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά,
Εγκαύµατα

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Τρίκυκλα

Οι υψηλές θερµοκρασίες
περιβάλλοντος και
λειτουργίας του
οχήµατος σε χαµηλές
στροφές του κινητήρα
ενδέχεται να οδηγήσουν
σε πολύ υψηλές
θερµοκρασίες στο χώρο
του κινητήρα. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα κίνδυνο
πρόκλησης πυρκαγιάς
ακόµα και όταν ο
κινητήρας του οχήµατος
έχει απενεργοποιηθεί.
Επίσης µπορούν να
προκληθούν εγκαύµατα
του δέρµατος σε
περίπτωση επαφής µε τα
ζεστά µέρη του
αµαξώµατος.

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

Οι αποστάσεις ερπυσµού
µεταξύ του πρωτεύοντος
και της δευτερεύοντος
πηνίου του
µετασχηµατιστή δεν
είναι επαρκείς.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: CAN-AM
Όνοµα: Spyder
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EC Αριθµός Έγκρισης
Τύπου:
e13*2002/24*0600*00
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
05.10.2012 και 26.06.2013
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 –
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Τρίκυκλα.
Χώρα προέλευσης:
Καναδάς
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Γαλλία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Φορτιστής κινητού
τηλεφώνου
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Travel Charger
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Nok 33-10
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60950.

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Καταστροφή του
προϊόντος

ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Φορτιστής
κινητού τηλεφώνου.
Χώρα προέλευσης:
Ισπανία
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί,
Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Ολόσωµη φόρµα
για κορίτσια

Τα κορδόνια στην
περιοχή της µέσης και
του λαιµού µπορούν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς ή
στραγγαλισµό.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: EBITA (Evita)
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
158138
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 –
Ενδύµατα
Περιγραφή: Πολύχρωµη,
ολόσωµη φόρµα για κορίτσια
έως 6 ετών.
Χώρα προέλευσης:

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

Το προϊόν,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
EBITA (Evita)
στη χώρα µας,
δεν έχει
διατεθεί στην
Ελληνική
αγορά

Τουρκία
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Ολλανδία

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Φουσκωτά
µπρατσάκια
Μάρκα: HEMA
Όνοµα: Zwembandjes
(Armbands)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No.: 15800007
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
15.80.0007
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 71000000 –
Αθλητικός εξοπλισµός
Περιγραφή: Κόκκινα και
κίτρινα, πλαστικά,
φουσκωτά µπρατσάκια σε
διάφανη συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Πνιγµός
Οι πλαστικές ραφές δεν
είναι επαρκώς
συγκολληµένες. Έτσι θα
µπορούσαν να ανοίξουν
και να ξεφουσκώσουν
τα µπρατσάκια, ενώ το
παιδί είναι στο νερό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Μέσα Ατοµικής
Προστασίας και µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 13138-1.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Αγροτικό (Pickup
truck)
Μάρκα: VW
Όνοµα: Amarok

Τραυµατισµοί
Υπάρχει το ενδεχόµενο,
οι βίδες σύνδεσης της
δαγκάνας φρένου στο
κέλυφος ρουλεµάν
τροχού να µην έχουν
βιδωθεί µε την
προδιαγραφόµενη ροπή
στρέψης.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
2H, Αριθµός Έγκρισης
Τύπου: e1*2007/46*0356*
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
20.09.2014 – 15.11.2014
και 09.02.2015 –
07.03.2015

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
VW στη χώρα
µας, αφορά 26
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 –
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Αγροτικό
(Pickup truck).
Χώρα προέλευσης:
Αργεντινή

21
A12/0820
/15

∆ανία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Ψεύτικα νύχια
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Design Nail
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
χλωροφόρµιο
(µετρηθείσα τιµή 6.5%
κατά βάρος). Το
χλωροφόρµιο σε υψηλές
δόσεις προκαλεί
ερεθισµό του δέρµατος
και µπορεί να βλάψει
την υγεία αν
αναπνευστεί ή
καταποθεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους κινδύνους
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Ψεύτικα νύχια
σε ροζ, χάρτινη συσκευασία,
που περιέχει 24 νύχια και
µια ροζ, τζελ κόλλα. Τα
νύχια διατίθενται σε διάφορα
χρώµατα και σχέδια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ρουµανία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Κρέµα µασάζ

Το προϊόν περιέχει
isobutylparaben, όπως
αναφέρεται στη λίστα
των συστατικών πάνω
στο σωληνάριο.

Μάρκα: Herbaria
Όνοµα: Herbbitter swedish bitter cream
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
15/76034
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5997005301797
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Κρέµα σε
λευκό, καφέ και µπεζ,
πλαστικό σωληνάριο 75 ml.
Ηµεροµηνία παραγωγής:
Φεβρουάριος 2015 (επί του

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

πλαστικού πώµατος).
Χώρα προέλευσης:
Ουγγαρία
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∆ανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Ψεύτικα νύχια
Μάρκα: Nerissa
Professional Nail Care
Όνοµα: Airbrush Nails
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: ∆ιάφορα σετ
από πλαστικά νύχια σε ροζ
και κόκκινη συσκευασία, που
περιλαµβάνει και µία ροζ,
τζελ κόλλα 2 g. Τα νύχια
διατίθενται σε διάφορα
χρώµατα και σχέδια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
χλωροφόρµιο
(µετρηθείσα τιµή 6%
κατά βάρος). Το
χλωροφόρµιο σε υψηλές
δόσεις προκαλεί
ερεθισµό του δέρµατος
και µπορεί να βλάψει
την υγεία αν
αναπνευστεί ή
καταποθεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους κινδύνους
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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Ισπανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου
Μάρκα: Technolux

Ηλεκτροπληξία
Είναι πιθανή η είσοδος
της µίας ακίδας του φις
στον αντάπτορα, µε
αποτέλεσµα να µένει
προσβάσιµη η άλλη,
ενεργή ακίδα.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
30256
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8718444030256

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Αντάπτορας
ταξιδίου µε διακόπτη.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια
Μάρκα: YES! DO KID'S
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
KL117
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Τραυµατισµοί
Το κορδόνια, που
δένουν στην πλάτη, θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 –
Ενδύµατα
Περιγραφή: Ροζ µπικίνι για
κορίτσια έως 8 ετών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Ολόσωµη φόρµα
για κορίτσια
Μάρκα: NEW COLLEGE
Όνοµα: Sport edition
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
25-4058
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5200001622224
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 –
Ενδύµατα
Περιγραφή: Πολύχρωµη,
ολόσωµη, κοντή φόρµα µε
σχέδια λουλουδιών, για
κορίτσια έως 12 ετών. Το
προϊόν φέρει κορδόνια, που
προορίζονται για να δένει η
φόρµα πίσω από το λαιµό.
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Στραγγαλισµός
Τα κορδόνια, που
προορίζονται για να
δένει η φόρµα πίσω από
το λαιµό, θα µπορούσαν
να παγιδευτούν και να
προκαλέσουν
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
Τα προϊόντα,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα
αυτών στην
Ελλάδα,
διατίθενται
στην αγορά
µετά από τις
απαραίτητες
διορθώσεις
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Γερµανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι χειροπέδες

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο καθώς
απελευθερώνει έως 2.13
µg/cm²/week Νικέλιο,
τιµή που υπερβαίνει το
επιτρεπόµενο όριο των
0.5 µg/cm²/week. Το
Νικέλιο είναι ισχυρό
ερεθιστικό και µπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις στην
περίπτωση που
περιέχεται σε
αντικείµενα που
έρχονται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.

Μάρκα: Eddy Toys
Όνοµα: Handschellen
("Handcuffs")
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ITEM No: 52586
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8711252525860, 2017950
(Παρτίδα)
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Παιχνίδι
µεταλλικές χειροπέδες.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ολλανδία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν περιποίησης
µαλλιών

Το προϊόν περιέχει
φορµαλδεΰδη πάνω από
τα επιτρεπόµενα όρια
(µετρηθείσα τιµή
5.39%). Η
φορµαλδεΰδη µπορεί να
προκαλέσει ερεθισµό
των µατιών, του
δέρµατος και της άνω
αναπνευστικής οδού,
ενώ µακροχρόνια
έκθεση µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.

Μάρκα: INOAR
Όνοµα: Tratamento Capilar
Marroquino (Moroccan Hair
Treatment)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: F 042014 V 04-2016 (Παρτίδα)
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Περιγραφή: Προϊόν
περιποίησης µαλλιών σε
µαύρο, πλαστικό µπουκάλι 1
litre.
Χώρα προέλευσης:
Βραζιλία
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παιδικό κάθισµα
αυτοκινήτου
Μάρκα: Kiddu
Όνοµα: Lane
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CAR/KID/840168,
CAR/KID/840915,
CAR/KID/840922
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5060295840168,
5060295840915,
5060295840922
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα

Τραυµατισµοί
Όταν το κάθισµα
χρησιµοποιείται σε
ρυθµίσεις για µικρότερα
παιδιά (µε την πόρπη
και τον ιµάντα), η
πόρπη ενδέχεται να
ανοίξει σε περίπτωση
πρόσκρουσης του
οχήµατος.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

Περιγραφή: Παιδικό
κάθισµα αυτοκινήτου
κατάλληλο για παιδιά από 9
µηνών έως 11 ετών (936kg), µε µέτωπο προς τα
µπροστά και ζώνη ασφαλείας
τριών σηµείων. ∆ιατίθεται σε
κουτί µε διαστάσεις: 86.5 x
20 x 44 cm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Επαναφορτιζόµενος
φακός κεφαλής

Ενεργά τµήµατα από τον
πίνακα LED και το
φορτιστή είναι εύκολα
προσβάσιµα. Η διατοµή
των πυρήνων των
εσωτερικών καλωδίων
είναι πολύ µικρή και σε
περίπτωση
βραχυκυκλώµατος τα
καλώδια θα
υπερθερµανθούν.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Tanluxing
Όνοµα: LED HEAD LIGHT
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EXO33-9
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενος φακός
κεφαλής LED. Το προϊόν
περιλαµβάνει ένα φορτιστή
µπαταρίας, έναν ελαστικό
ιµάντα κεφαλής και ένα
καλώδιο τροφοδοσίας.
Συσκευασία: πολύχρωµο,

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

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Επαναφορτιζόµενος
φακός

Οι ακίδες του
ενσωµατωµένου φις και
του αντάπτορα δεν
έχουν µονωτικό κολάρο.
Ο αντάπτορας επιτρέπει
την είσοδο της µίας
µόνο ακίδας του φις,
αφήνοντας την άλλη,
ενεργή ακίδα
εκτεθειµένη. Το
κάλυµµα του LED µπορεί
να αποµακρυνθεί µε το
χέρι κατά τη διάρκεια
της φόρτισης,
αφήνοντας ενεργά
τµήµατα εκτεθειµένα. Η
διατοµή των πυρήνων
των εσωτερικών
καλωδίων είναι πολύ
µικρή και σε περίπτωση
βραχυκυκλώµατος τα
καλώδια θα
υπερθερµανθούν και να
προκαλέσουν πυρκαγιά.
Η αντοχή στη θέρµανση
και τη φλόγα του
µονωτικού υλικού, που
κρατά τις ακίδες του
ενσωµατωµένου φις στη
θέση τους, δεν είναι
επαρκής.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: ORKIA
Όνοµα: PowerZoom
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
OK-0212LED
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
902255 502121
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενος φακός
µε 1 LED. Η µπαταρία µπορεί
να φορτιστεί µέσω
ενσωµατωµένου φις µε
τηλεσκοπικές ακίδες. Επίσης
παρέχεται και ένας
αντάπτορας. Συσκευασία:
πολύχρωµο, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε τα σχετικά πρότυπα
EN 60598 και IEC
60884.
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Λιθουανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι
αστυνοµικό σετ

Το παιχνίδι περιέχει ένα
µικρό κοµµάτι (τη
σφυρίχτρα). Ένα µικρό
παιδί θα µπορούσε να το
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Police
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
9675413113565

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.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ πλαστικών
παιχνιδιών, που
περιλαµβάνει ένα µαύρο,
καφέ και γκρι όπλο χωρίς
βλήµατα, ένα µαχαίρι,
χειροβοµβίδες, χειροπέδες,
ένα σήµα αστυνοµικού, ένα
ραβδί, µια πυξίδα, ένα ρολόι,
µια φιγούρα σκύλου και µια
πράσινη σφυρίχτρα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Επαναφορτιζόµενος

Η διατοµή των πυρήνων

Απόσυρση του

φακός
Μάρκα: SHI JI SHUN DI
Όνοµα: Rechargeable LED
Search Light
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SD-9920
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενος φακός
LED. Η ενσωµατωµένη
µπαταρία µπορεί να
φορτιστεί µέσω ενός
παρεχόµενου καλωδίου
τροφοδοσίας. Συσκευασία:
πολύχρωµο, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα
Προϊόν: ∆ιακοσµητικές
πέτρες
Μάρκα: River Rocks
Όνοµα: Dekorkavics
Csomag
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ID10186
Αριθµός

των εσωτερικών
καλωδίων είναι πολύ
µικρή και σε περίπτωση
βραχυκυκλώµατος τα
καλώδια θα
υπερθερµανθούν και να
προκαλέσουν πυρκαγιά.
Ενεργά τµήµατα
µπορούν να αγγιχθούν
κατά τη σύνδεση του
καλωδίου τροφοδοσίας
καθώς οι διαστάσεις του
φις και της υποδοχής
του δεν είναι οι
κατάλληλες. Το
κάλυµµα του LED µπορεί
να αποµακρυνθεί µε το
χέρι κατά τη διάρκεια
της φόρτισης,
αφήνοντας ενεργά
τµήµατα εκτεθειµένα.

προϊόντος από
την αγορά
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

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

Πνιγµός
Οι διακοσµητικές πέτρες
οµοιάζουν µε γλυκά.
Ένα παιδί θα µπορούσε
να τις µπερδέψει µε
αληθινά γλυκά, να τις
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
87/357/EEC για το
προϊόντα, που
εµφανίζονται µε

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

παρτίδας/Barcode:
5999057747196
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 – Οικιακά
έπιπλα / Έπιπλα γραφείου /
Επίπλωση

διαφορετική µορφή από
αυτή που θα έπρεπε,
θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

Περιγραφή: Μικρές,
πράσινες, διακοσµητικές
πέτρες σε διάφορα µεγέθη
και σχήµατα. ∆ιατίθενται σε
διάφανη, πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ρουµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Opel
Όνοµα: Insignia
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
15-C-038 µοντέλο Station
Wagon
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
2009 - 2015
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 –
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

Τραυµατισµοί
Λόγω βαθµιαίας
διαρροής αερίου στο
σύστηµα ανάρτησης
(αµορτισέρ) της
αριστερής πλευράς της
πόρτας του χώρου
αποσκευών, υπάρχει η
πιθανότητα απότοµης
καθόδου της πόρτας
µετά το άνοιγµά της, µε
ενδεχόµενους κινδύνους
για τον χρήστη.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
23/04/2015
∆ελτίο Τύπου
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Γαλλία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Μουσικό παιχνίδι
για σαπουνόφουσκες
Μάρκα: FX TOYS
Όνοµα: Train à bulles
("Train producing bubbles")
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref.: 48297
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3660495482971

Πνιγµός
Το φουγάρο του
παιχνιδιού µπορεί να
αποσπαστεί εύκολα. Ένα
µικρό παιδί θα µπορούσε
να το βάλει στο στόµα
και να πνιγεί.
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
χρήστες

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστικό,
µουσικό παιχνίδι για
σαπουνόφουσκες, που
λειτουργεί µε µπαταρίες. Το
διάλυµα του σαπουνιού
παρέχεται σε µπλε δοχείο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γερµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: ∆ερµάτινα γάντια
Μάρκα: SHE gloves
Όνοµα: Suede glove
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
010550303
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4031074169399
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Γυναικεία

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

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

γάντια από κόκκινο,
ακατέργαστο δέρµα µε
µαύρη επένδυση fleece.
Μέγεθος δείγµατος: 70.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Αυστρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Βλάβη στην ακοή

Προϊόν: Παιχνίδι
εκτόξευσης κοµφετί

Το επίπεδο του
παραγόµενου θορύβου
είναι πολύ υψηλό και
µπορεί να οδηγήσει σε
βλάβη στην ακοή.

Μάρκα: Eddy Toys

Εθελοντικά
µέτρα:
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους κινδύνους

Όνοµα: Party Popper
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8711252523019, 2022267
(Παρτίδα)

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Κόκκινο /
κίτρινο, πλαστικό
περίστροφο µε δύο
γεµιστήρες, σε συσκευασία
µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ιταλία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Κόλλα για ψεύτικα
νύχια

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
cyanoacrylate, αν και η
συσκευασία δεν έχει
κατάλληλη ετικέτα
ασφαλείας που να φέρει
ενδείξεις για το σχετικό

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

Μάρκα: Yes Love
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
3 g και 8g
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435255202183
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή Κόλλα για
ψεύτικα νύχια, 8 g και 3 g.
Συσκευάζεται σε διάφανη,
πλαστική σακούλα µε
ετικέτα, που φέρει το
barcode, πληροφορίες στα
ισπανικά για τον εισαγωγέα
και τα συστατικά.

κίνδυνο στην εθνική
γλώσσα ή ένα σχετικό
εικονόγραµµα, όπως
απαιτείται για τα χηµικά
µείγµατα. Έτσι ο
χρήστης δεν έχει την
κατάλληλη
πληροφόρηση για τους
κινδύνους, που
προκύπτουν όταν το
προϊόν έρχεται σε επαφή
µε το δέρµα ή αν
καταποθεί.

µέτρα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία 1999/45/EC
σχετικά µε την
ταξινόµηση, την
επισήµανση και τη
συσκευασία των
επικίνδυνων
παρασκευασµάτων.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα
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Βουλγαρία

Προϊόν

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παιδική, πλαστική
καρέκλα
Μάρκα: POLYTIME
Όνοµα: Kids chair
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Φύση κινδύνου

Τραυµατισµοί
Το προϊόν έχει αιχµηρά
άκρα σε προσβάσιµα
σηµεία, τα οποία
µπορούν να
προκαλέσουν κοψίµατα
και πληγές.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Е-301
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 869
7633 82092 5
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Παιδική,
πλαστική καρέκλα, σε
βιολετί χρώµα.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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Γαλλία

Κατηγορία: Εξοπλισµός /
δοχεία υπό πίεση
Προϊόν: Αντλία ψεκασµού
νερού
Μάρκα: Baladéo
Όνοµα: Vaporisateur
'CLEAR' ("water spray")
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: TRA023 / reference:
05 805190012
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3661190004765
Κωδικός ιστοσελίδας

Κοψίµατα
Μετά από πολλούς
ψεκασµούς, η πίεση
στην αντλία µπορεί να
εκτονωθεί µε µία
έκρηξη. Αυτό µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα να
εκτοξευτούν πλαστικά
θραύσµατα, µε κίνδυνο
πρόκλησης κοψιµάτων ή
αµυχών.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τη
σχετική εθνική
νοµοθεσία.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

ΟΟΣΑ: 58000000
Περιγραφή: Αντλία τσέπης
ψεκασµού νερού από λευκό
και διάφανο πλαστικό.
Συσκευάζεται σε λευκό και
κόκκινο, χάρτινο κουτί.
∆ιαστάσεις προϊόντος:
21x4.3x4.3 cm. Βάρος 85 g.
Χωρητικότητα: 7 cl.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Επαναφορτιζόµενος
φακός κεφαλής
Μάρκα: BOST
Όνοµα: Multipurpose Head
Lamp / Akkulátor fejlámpa
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LD-078C
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
949312 800059
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενος φακός
κεφαλής LED µε φορτιστή
("TRAVEL CHARGER" µε
ενδείξεις:
S/N:uR2W415HS/T) και
ελαστικό ιµάντα κεφαλής.
Συσκευασία: λευκό, χάρτινο
κουτί.

Ηλεκτροπληξία
Η µόνωση του φορτιστή
είναι ανεπαρκής. Οι
διαστάσεις του
περιβλήµατος του
καλωδίου τροφοδοσίας
του φορτιστή είναι πολύ
µικρές και θα
µπορούσαν να
οδηγήσουν σε επαφή
του χρήστη µε ενεργά
µέρη, όταν βάζει το
φορτιστή στην πρίζα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60335.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Ηλεκτρικός
βραστήρας
Μάρκα: WAHL
Όνοµα: Stainless Steel
Travel Kettle
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ZX643-1
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Μικρός,
ανοξείδωτος, ηλεκτρικός
βραστήρας ταξιδίου. 100240V, 50Hz, 400-1000W.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Πυρκαγιά
Αν χρησιµοποιείται
εντατικά, το κουµπί
επαναφοράς στο
βραστήρα µπορεί να
υπερθερµανθεί και να
πάρει φωτιά, µε κίνδυνο
πρόκλησης πυρκαγιάς.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα
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Γερµανία

Προϊόν

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Φορτηγά
Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: Atego
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: 967, E CΑριθµός
Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*1170
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
2.10.2014 και 28.02.2015
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 –
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Φορτηγά.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

Φύση κινδύνου

Τραυµατισµοί
Στον πίσω άξονα έχουν
τοποθετηθεί ελατήρια
εκτός προδιαγραφών.
Ως αποτέλεσµα, είναι
πιθανό τα επηρεαζόµενα
ελατήρια να σπάσουν,
αφήνοντας στο
οδόστρωµα ένα
θραύσµα βάρους 2-3
κιλών. Αυτό αποτελεί
κίνδυνο για την οδική
κυκλοφορία.

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

