ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τρίτη, 31 ∆εκεµβρίου 2019
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 1η εβδοµάδα 2019 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.ggb.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 RAPEX
Αναφορά 1
Μετά από αίτηµα της κοινοποιούσας εθνικής Αρχής, οι κοινοποιήσεις A12/1358/16,
A12/1359/16, A12/1360/16, A12/1364/16, A12/1367/16, A12/1368/16, A12/1487/16,
A12/1488/16, A12/1640/16, A12/1641/16 και A12/1642/16 έχουν αποσυρθεί από τις
αναφορές 2016-43, 2016-46 και 2016-49, καθόσον βελτιώθηκαν οι ετικέτες των προϊόντων
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1973
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Τουβλάκια

Το προϊόν περιέχει µικρά
κοµµάτια.

Μάρκα: Universe of
imagination
Όνοµα: Building blocks with
pins - Discovery
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
191385, MFR 5F62652
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Πλαστική
σακούλα µε φερµουάρ, που
περιέχει 100 τεµάχια
πλαστικά τουβλάκια σε
διάφορα χρώµατα.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας:
http://trufr.imageg.net/grap
hics/media/trufr/Merch_PDF
/Affiche-rappel-UNIVERSEOF-IMAGINATION-skn191385.pdf
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

2

Γαλλία

A12/1974
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινη θήκη για
πιζάµες

Το φερµουάρ αποσπάται

Μάρκα: JJA
Όνοµα: Range pyjama
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1) Pyjama range, white
rabbit / ref. 127365A, 2)
Pyjama range, taupe lion /
ref. 127365B, 3) Pyjama
range, grey elephant / ref.
127365C
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1)

εύκολα από το παιχνίδι,
δηµιουργώντας ένα
µικρό κοµµάτι.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να το βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

3560234524552, 2)
3560234524569, 3)
3560234524576
Περιγραφή: Λούτρινο
παιχνίδι σε σχήµα ζώου, που
χρησιµοποιείται σαν θήκη
για να αποθηκεύονται
πιζάµες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

3
A12/1975

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Εγκαύµατα,
Ηλεκτροπληξία,

Καταστροφή του
προϊόντος

/18

Προϊόν: Τροφοδοτικό

Πυρκαγιά

Μάρκα: Άγνωστη

Οι αποστάσεις ερπυσµού

Όνοµα: AC/DC Adaptor
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
0910
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Μαύρος,
πλαστικός αντάπτορας σε
λευκό, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

είναι πολύ µικρές και οι
συνδέσεις προς τις
ενεργές και τις
ουδέτερες ακίδες είναι
ανεπαρκείς.
Το προϊόν ενδέχεται να
βραχυκυκλώσει ή να
υπερθερµανθεί,
οδηγώντας σε πυρκαγιά
και οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε µέρη υπό
τάση, οδηγώντας σε
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

4
A12/1976
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Η εισαγωγή

Τα κλείστρα στις πρίζες

Προϊόν: Πολύµπριζο
επέκτασης

δεν υποστηρίζουν

απορρίφθηκε στα
σύνορα

αρκετά δυνατά τις

Μάρκα: Innova

ακίδες των
εισερχόµενων φις.

Όνοµα: Prolongador
múltiple - ISE 2P5

Κατά συνέπεια, ένα φις

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
VD3015DU
Αριθµός

θα µπορούσε να βγει
µερικώς από τις πρίζες,
αφήνοντας εκτεθειµένα
µέρη υπό τάση.

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Μαύρο

απαιτήσεις της Οδηγίας

πολύµπριζο επέκτασης µε 5

για τη Χαµηλή Τάση και

συµµορφώνεται µε τις

πρίζες και 2 θύρες USB.
Συσκευάζεται σε µαύρο και

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 20315.

πορτοκαλί, χάρτινο κουτί µε
πλαστικό παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

5
A12/1977
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Σύρµα
συγκόλλησης

Μόλυβδο (µετρηθείσα

Μάρκα: Cynel Unipress
Όνοµα: Juotostina 60/40
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
0,7 mm x 100 g
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν περιέχει
τιµή: 40% κατά βάρος)
και δεν φέρει τη σωστή
επισήµανση για χρήση
µόνο από
επαγγελµατίες.
Ο Μόλυβδος είναι
επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία,
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει το

Περιγραφή: Μεταλλικό

αγέννητο παιδί.

σύρµα συγκόλλησης σε µπλε
κουλούρα.

Το προϊόν δεν

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

6

Φινλανδία

A12/1978
/18

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Σύρµα
συγκόλλησης

Μόλυβδο (µετρηθείσα

Μάρκα: Cynel Unipress
Όνοµα: Juotostina
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν περιέχει
τιµή: 40% κατά βάρος)
και δεν φέρει τη σωστή
επισήµανση για χρήση

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

µόνο από
επαγγελµατίες.
Ο Μόλυβδος είναι
επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία,
συσσωρεύεται στο σώµα

Περιγραφή: ∆ιάφανος,

και µπορεί να βλάψει το

πλαστικός σωλήνας, που

αγέννητο παιδί.

περιέχει 10 ή 16 g τεµάχια
µεταλλικό σύρµα

Το προϊόν δεν

συγκόλλησης. Ο σωλήνας
κλείνει µε ένα µπλε πώµα.

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
7
A12/1979
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Χηµικός

Η εισαγωγή

Η ποσότητα του

Προϊόν: Ανδρικά υποδήµατα

Χρωµίου (VI) στην

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Scalpers
Όνοµα: Marshall sneakers
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref.: 16329 Bordeaux
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
433740 628494

εσωτερική σόλα είναι
πολύ υψηλή
(µετρηθείσα τιµή 23
mg/kg).
Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

Περιγραφή: Ένα ζευγάρι
αθλητικά υποδήµατα, από

Το προϊόν δεν

ανοιχτό καφέ δέρµα και γκρι

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

και σκούρο κόκκινο
συνθετικό υλικό,
συσκευασµένο σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

8

Γαλλία

A12/1980
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

στο χώρο του κινητήρα,

Μάρκα: RENAULT
Όνοµα: Megane RS

Λόγω ενός ελαττώµατος
η καλωδίωση της
µπαταρίας µπορεί να
κοπεί.
Κατά συνέπεια, το

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

αυτοκίνητο θα

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e2*2207/46*0546*09

µπορούσε να χάσει

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα που έχουν

ηλεκτρική ενέργεια κατά
την οδήγηση,
αυξάνοντας τον κίνδυνο
ατυχηµάτων.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
RENAULT στη
χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί

παραχθεί στο εργοστάσιο

από την

της Palencia µεταξύ 1

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Φεβρουαρίου 2018 και 9
Μαΐου 2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: 0CX2.
Χώρα προέλευσης:
Ισπανία
9
A12/1981
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Η εισαγωγή

Προϊόν: Σετ τσαγιού

Η τσαγιέρα και το

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Panritos

καπάκι της µπορούν να
σπάσουν εύκολα,

Όνοµα: "Luxury Kitchen
Play Set"

αφήνοντας εκτεθειµένα
αιχµηρά άκρα.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να

ref. 1704U234 SK78B
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
817042 102348 Lot.25022018

τραυµατιστεί από αυτά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών

Περιγραφή: Παιχνίδι σετ

και το σχετικό

τσαγιού µε διάφορα σκεύη

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

και αξεσουάρ. Συσκευασία:
χάρτινο και πλαστικό κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

10
A12/1982
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Οι µικρές, διακοσµητικές

Προϊόν: Μπότες για παιδιά

πέτρες αποσπώνται
εύκολα.

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: CAMELOT boots
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τις βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.

Taupe – 213750738, Pink 113750760
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Taupe
– 00916920772, Pink 00916887678

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό εθνικό πρότυπο
UNE 59300.

Περιγραφή: Μπότες για
παιδιά από συνθετικό υλικό,
διακοσµηµένες µε µικρές
πέτρες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

11
A12/1983
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Έπιπλα

Τραυµατισµοί

Η εισαγωγή

Προϊόν: Ξαπλώστρα
παραλίας

Τα µπροστινά και πίσω

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Crespo
Όνοµα: Bed loungers

πόδια της ξαπλώστρας
δεν έχουν µηχανισµό
κλειδώµατος.
Κατά συνέπεια, θα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

µπορούσαν να κλείσουν

AL/363-DL-40, AL/364-17,
AP/363-AD-80

απροειδοποίητα και να

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8

παγιδευτούν τα δάχτυλα
ή τα άκρα του χρήστη,
οδηγώντας σε
τραυµατισµούς.

421228 021400, 8 421228
248173, 8 421228 201802
Περιγραφή: Πτυσσόµενες
ξαπλώστρες παραλίας µε
µεταλλικό πλαίσιο και
ύφασµα, σε διάφορα
χρώµατα. Τα προϊόντα
διατίθενται σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 581.

12
A12/1984
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Magnetic putty
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Red

Χηµικός,
Τραυµατισµοί
Η µετανάστευση του
Βαρίου, του Μολύβδου
και του Βορίου από τη
χλαπάτσα είναι πολύ
υψηλή (µετρηθείσες
τιµές: 896mg/kg, 24.3

Αριθµός

mg/kg και 589 mg/kg

παρτίδας/Barcode:

αντίστοιχα). Επίσης, το

6912556110024, lot
000427013

παιχνίδι περιέχει έναν

Περιγραφή: Κόκκινη
χλαπάτσα µε µαγνήτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

µαγνήτη µε υψηλή
µαγνητική ροή.
Το Βάριο είναι
ενδεχοµένως τοξικό εάν
καταποθεί. Η κατάποση
ή η επαφή µε
υπερβολική ποσότητα
Βορίου µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, βλάπτοντας το
σύστηµα αναπαραγωγής
και ο Μόλυβδος είναι
επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία και
µπορεί να προκαλέσει
αναπτυξιακή
νευροτοξικότητα.
Εάν ένα παιδί καταπιεί

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

τον µικρό µαγνήτη και
άλλα µεταλλικά
αντικείµενα, θα
µπορούσε να έλξει το
ένα το άλλο,
προκαλώντας εντερική
απόφραξη ή διάτρηση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και τα σχετικά
Ευρωπαϊκά πρότυπα EN
71-1 και EN 71-3.
13
A12/1985
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Κούκλα µωρό µε
αξεσουάρ

Η πιπίλα και το µπιµπερό

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Super Juguete
Όνοµα: Cute

µπορούν να σπάσουν,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.
Ένα µικρό παιδί θα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 1836

µπορούσε να τις βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
8435265718759

συµµορφώνεται µε τις

Περιγραφή: Κούκλα µωρό
µε αξεσουάρ (πιπίλα,
µπιµπερό), σε κουτί µε
παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

14

Γερµανία

A12/1986
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

οχήµατα η κόλληση των

Στα επηρεαζόµενα
µεντεσέδων τζαµιών

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

πίσω πορτών υπάρχει

Έχει γίνει

πιθανότητα να µην είναι

σχετική

Όνοµα: C1

σύµφωνη µε τις

δηµοσίευση

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

προδιαγραφές του
κατασκευαστή.

στον Τύπο για

Μάρκα: Citroën

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

την ενηµέρωση
του

e11*2001/116*0238*0010, Τύπος: P*****

καταναλωτικού
κοινού µε το

Αριθµός

από

παρτίδας/Barcode:

25/01/2019
∆ελτίο Τύπου

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
10 Μαΐου 2005 και 20
Νοεµβρίου 2013
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: GMM.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία
15
A12/1987
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

οχήµατα η κόλληση των

Στα επηρεαζόµενα
µεντεσέδων τζαµιών

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

πίσω πορτών υπάρχει

Έχει γίνει

πιθανότητα να µην είναι

σχετική

Όνοµα: 107

σύµφωνη µε τις

δηµοσίευση

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

προδιαγραφές του
κατασκευαστή.

στον Τύπο για

Μάρκα: Peugeot

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e11*2001/116*0237*0010. Τύπος: P*****

την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το

Αριθµός

από

παρτίδας/Barcode:

25/01/2019
∆ελτίο Τύπου

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
10 Μαΐου 2005 και 20

Νοεµβρίου 2013
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: JED.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία
16
A12/1988
/18

Σλοβακία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Τα µάτια, η µύτη και η

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
A-20089 (επί της ετικέτας)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6956520200892

βεντούζα µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

από το παιχνίδι,

Απόσυρση του

δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.

προϊόντος από
την αγορά

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.

Περιγραφή: Ανοιχτό καφέ

Το προϊόν δεν

λούτρινο παιχνίδι

συµµορφώνεται µε τις

(αρκουδάκι) µε µπλε

απαιτήσεις της Οδηγίας

µπλουζάκι και µια βεντούζα,

Ασφάλειας Παιχνιδιών

που κρέµεται από το κεφάλι

και το σχετικό

του. Το παιχνίδι πωλείται
χωρίς συσκευασία.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Ανάκληση του

17
A12/1989
/18

Σλοβακία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Η βεντούζα αποσπάται
εύκολα από το παιχνίδι.

Μάρκα: AURORA
Όνοµα: YooHoo & Friends
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τη βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.

POPSTAR YOOHOO (επί της
ετικέτας), ITEM#70023-7
(επί της ετικέτας)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
092943700239 (επί της
ετικέτας)
Περιγραφή: Λούτρινο
παιχνίδι µε µια βεντούζα,
που κρέµεται από το κεφάλι
του. Το παιχνίδι πωλείται
χωρίς συσκευασία.
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

18
A12/1990
/18

Κύπρος

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα

Πνιγµός

Απόσυρση του

Λόγω του

Προϊόν: Μαγνητάκια
ψυγείου

χαρακτηριστικού

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: En Shrine

σχήµατος, χρώµατος και
µεγέθους, το προϊόν θα

Όνοµα: Cake fridge magnet

µπορούσε εσφαλµένα να
θεωρηθεί ως τρόφιµο.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Αυτό θα µπορούσε να

8822 (Συσκευασία), YX8808 (Προϊόν)

οδηγήσει παιδιά στο να

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6968468480038 (Προϊόν),
739287088220
(Συσκευασία)

βάλουν στο στόµα τους
µικρά κοµµάτια του,
προκαλώντας πνιγµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Μαλακά

87/357/EEC για τα

αντικείµενα, που

προϊόντα, που

χρησιµοποιούνται ως

εµφανίζονται µε

µαγνητάκια ψυγείου, τα

διαφορετική µορφή από

οποία µοιάζουν µε τρόφιµα,

αυτή που θα έπρεπε,

σε διάφορα σχήµατα

θέτοντας σε κίνδυνο την

γλυκών, και φέρουν έναν

υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

µικρό µαγνήτη. Συσκευασία:
διάφανο, πλαστικό κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

19
A12/1991
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Η εισαγωγή

Προϊόν: Σετ παιχνιδιών
παραλίας

Το χταπόδι και η βάρκα

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Marco's Toys
Όνοµα: Juguete playa
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
refs. 0623 και 1616
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435399006234 και
8435399016165

έχουν επικίνδυνα
αιχµηρά σηµεία.
Αυτά τα σηµεία είναι
προσβάσιµα στα παιδιά
και µπορούν να
προκαλέσουν
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Σετ πλαστικών

Ασφάλειας Παιχνιδιών

παιχνιδιών παραλίας µε

και το σχετικό

αξεσουάρ (χταπόδι, ref.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

1616, και βάρκα, ref. 0623).
Τα προϊόντα συσκευάζονται
σε πλαστικό δίχτυ µε
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

20
A12/1992
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Απολυµαντικό για
επιφάνειες και εργαλεία

ισοπροπυλική αλκοόλη,

Μάρκα: Silcare
Όνοµα: Hydro sept
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 5
906720 566619, Lot.12/2017

Το προϊόν περιέχει
αιθανόλη, υπεροξείδιο

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

του υδρογόνου και

Απόσυρση του

µεθανόλη (µετρηθείσες

προϊόντος από
την αγορά

τιµές: 39%, 23%, 1%
και 1% αντίστοιχα),
αλλά δεν έχει την
κατάλληλη επισήµανση.
Ο καταναλωτής δεν
γνωρίζει τους κινδύνους
και µπορεί να
χρησιµοποιήσει το

Περιγραφή: 500 ml

προϊόν µε λάθος τρόπο,

απολυµαντικού υγρού για

το οποίο θα µπορούσε

επιφάνειες και εργαλεία, σε

να οδηγήσει σε

πλαστικό µπουκάλι µε
ψεκαστήρα.

δηλητηρίαση και βλάβη

Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

Ανάκληση του

οργάνων.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον

Κανονισµό για την
ταξινόµηση, την
επισήµανση και τη
συσκευασία των
χηµικών ουσιών και
µιγµάτων (CLP).

21
A12/1993
/18

Κύπρος

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα

Πνιγµός

Απόσυρση του

Λόγω του

Προϊόν: Μαγνητάκια
ψυγείου

χαρακτηριστικού

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: JUMBO SQUISNY
Όνοµα: Cake fridge magnet
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
G 4232
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5291410125376
Περιγραφή: Μαλακά
αντικείµενα, που
χρησιµοποιούνται ως
µαγνητάκια ψυγείου, τα
οποία µοιάζουν µε τρόφιµα,

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

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
87/357/EEC για τα
προϊόντα, που

σε διάφορα σχήµατα, και

εµφανίζονται µε

φέρουν έναν µικρό µαγνήτη.

διαφορετική µορφή από

Συσκευασία: διάφανο,
πλαστικό κουτί.

αυτή που θα έπρεπε,

Χώρα προέλευσης: Κίνα

θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

22
A12/1994
/18

Κροατία

Κατηγορία: Μέσα ατοµικής
προστασίας

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Εξοπλισµός για
αναρρίχηση

µεταξύ των θηλιών για

Μάρκα: Roca
Όνοµα: Amazonia
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Type C - ref. B6122
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8436020130168
Περιγραφή: Εξοπλισµός για
αναρρίχηση (sit harness).
Χώρα προέλευσης:
Ισπανία

Η ραφή σύνδεσης
τα πόδια και της ζώνης
µέσης δεν είναι αρκετά
ανθεκτική.
Το προϊόν µπορεί να
σπάσει, οδηγώντας σε
πτώση του ορειβάτη και
πρόκληση
τραυµατισµών.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Μέσα Ατοµικής
Προστασίας και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12277.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

23
A12/1995
/18

Κροατία

Κατηγορία: Μέσα ατοµικής
προστασίας

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σύστηµα

αναρρίχησης δεν είναι

απορρόφησης ενέργειας για
αναρρίχηση

επαρκώς ανθεκτική στα
φορτία.

Μάρκα: Rock empire

Το προϊόν µπορεί να

Όνοµα: Dynamax
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8595570113332, Batch:
I/18, 170292/40

Η διάταξη προστασίας

σπάσει, οδηγώντας σε
πτώση του ορειβάτη και
πρόκληση
τραυµατισµών.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Μέσα Ατοµικής

Περιγραφή: Σύστηµα

Προστασίας και το

απορρόφησης ενέργειας για

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 958.

αναρρίχηση Via Ferrata, σε
πλαστική τσάντα.
Χώρα προέλευσης:
∆ηµοκρατία της Τσεχίας

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

24
A12/1996
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα

Πυρκαγιά

Απόσυρση του

Τα κεριά ρεσώ

Προϊόν: Κεριά ρεσώ

περιέχονται σε

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Depesche

εύφλεκτα, χάρτινα
κουτιά.

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
441243_A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4010070352134
Περιγραφή: Κεριά ρεσώ σε
χάρτινο κουτί. Πωλούνται
µεµονωµένα. ∆ιατίθενται
πολλά χάρτινα κουτιά µε
διαφορετικά ονόµατα: κερί
ευχών, κερί γενεθλίων, κερί
καλής ανάρρωσης, κερί
τύχης.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Τα χάρτινα κουτιά
µπορούν να πιάσουν
φωτιά.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

25
A12/1997
/18

Σλοβενία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Το προϊόν δεν φέρει τις

Προϊόν: LED προβολέας

απαραίτητες σηµάνσεις

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: JAKA&I
Όνοµα: LR20S/LED
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

και οδηγίες ασφάλειας.
Ο χρήστης θα µπορούσε
να συνδέσει και να
χρησιµοποιήσει το
προϊόν λανθασµένα.
Επιπλέον, ο προβολέας

Αριθµός

δεν διαθέτει κατάλληλη

παρτίδας/Barcode:
3831010085667

γείωση και µπορεί να

Περιγραφή: LED
προβολέας.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

υπάρξει εισροή νερού
στο περίβληµά του.
Κατά συνέπεια, η
µόνωση του προϊόντος
µπορεί να µειωθεί και ο
χρήστης µπορεί να έρθει
σε επαφή µε ενεργά
εξαρτήµατα, οδηγώντας

σε ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

26
A12/1998
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Η µύτη αποσπάται

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ITEM NO. QQV-115
Αριθµός

εύκολα από το παιχνίδι,
δηµιουργώντας ένα
µικρό κοµµάτι.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να το βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.

παρτίδας/Barcode:
1701080981157

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Λούτρινη

απαιτήσεις της Οδηγίας

µαϊµού µε µαύρα, πλαστικά

Ασφάλειας Παιχνιδιών

µάτια και µύτη και velcro

και το σχετικό

στα χέρια. Πιέζοντας την

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71.

κοιλιά της µαϊµούς,
παράγονται διάφοροι ήχοι.
Το προϊόν πωλείται χωρίς
συσκευασία.

συµµορφώνεται µε τις

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Χώρα προέλευσης: Κίνα

27
A12/1999
/18

Σλοβενία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Το προϊόν δεν φέρει τις

Προϊόν: LED προβολέας

απαραίτητες σηµάνσεις

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: EMOS
Όνοµα: Futura2
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ZS1821

και οδηγίες ασφάλειας.
Ο χρήστης θα µπορούσε
να συνδέσει και να
χρησιµοποιήσει το
προϊόν λανθασµένα. Η
βασική µόνωση των

Αριθµός

καλωδίων µπορεί να

παρτίδας/Barcode:
8592920046777

φθαρεί, λόγω της

Περιγραφή: LED
προβολέας.
Χώρα προέλευσης:
∆ηµοκρατία της Τσεχίας

ύπαρξης αιχµηρών
σηµείων στα σηµεία από
τα οποία διέρχεται η
καλωδίωση.
Αυτό µειώνει την
προστασία από την
επαφή µε µέρη υπό
τάση και µπορεί να
οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.
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Γερµανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Αντάπτορας για
γωνιακό τροχό

χρησιµοποιηθεί σε ένα

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Electric chain saw
stand
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Αν ο αντάπτορας
γωνιακό τροχό, το
προϊόν µετατρέπεται σε
αλυσοπρίονο, χωρίς
όµως τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά
ασφαλείας.
Αυτό θα µπορούσε να
οδηγήσει σε
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Αντάπτορας

συµµορφώνεται µε τις

για µετατροπή ενός

απαιτήσεις της Οδηγίας

γωνιακού τροχού σε

των Μηχανηµάτων και

αλυσοπρίονο (ο γωνιακός

το σχετικό Ευρωπαϊκό

τροχός δεν περιλαµβάνεται).

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Όλα τα απαραίτητα µέρη

πρότυπο EN 60745.

περιέχονται σε ένα κουτί (35
x 13 cm) και πρέπει να
συναρµολογηθούν από τον
καταναλωτή. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω Amazon, eBay,
Aliexpress).
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Πορτογαλία
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Μοτοσικλέτες

τροφοδοσίας του

Μάρκα: Honda
Όνοµα: VFR800F
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EC Αριθµός Έγκρισης
Τύπου:
e4*168/2013*00042*00.
Τύπος: 2ED
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Ορισµένοι σωλήνες
δοχείου καυσίµων έχουν

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

τοποθετηθεί

Η ανάκληση,

λανθασµένα και

σύµφωνα µε

µπορούν να αγγίξουν

έγγραφη

τον σωλήνα εξαγωγής.

δήλωση του

Η θερµότητα από την

διανοµέα της

εξάτµιση µπορεί να

Honda στη

προκαλέσει βλάβη στους

χώρα µας, δεν

σωλήνες του καυσίµου

αφορά

και να προκληθεί
πυρκαγιά.

µοτοσικλέτες,
που έχουν

Περίοδος παραγωγής:

εισαχθεί από

µεταξύ 22 Νοεµβρίου 2017

την επίσηµη
αντιπροσωπεία

και 20 Ιουλίου 2018.
Μοντέλα έτους: 2018
Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Κωδικός ανάκλησης
εταιρείας: 3KF.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
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Εσθονία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Χηµικός

Απόσυρση του

Η ποσότητα του

Προϊόν: ∆ερµάτινα γάντια

Χρωµίου (VI) στο δέρµα

προϊόντος από
την αγορά

είναι πολύ υψηλή

Μάρκα: BIRRETI
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

(µετρηθείσα τιµή 6.2
mg/kg).
Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και

Αριθµός

µπορεί να προκαλέσει

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

αλλεργικές αντιδράσεις.

Περιγραφή: ∆ερµάτινα,
γυναικεία γάντια.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

31
A12/2003
/18

Σλοβακία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Τα µάτια µπορούν να

Μάρκα: Best all
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
920973
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6981939209730

αποσπαστούν εύκολα
από το παιχνίδι,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Ανοιχτό

συµµορφώνεται µε τις

πράσινο, λούτρινο

απαιτήσεις της Οδηγίας

αρκουδάκι µε έναν φιόγκο.

Ασφάλειας Παιχνιδιών

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το παιχνίδι πωλείται χωρίς
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Γαλλία

και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: ∆ακτύλιος
οδοντοφυΐας

Οι χάντρες µπορούν να

Μάρκα: JANOD
Όνοµα: Baby Pop teething
ring
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Baby Pop Teething Ring Rabbit J04609, Baby Pop
Teething Ring - Fox J04610
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

αποσπαστούν εύκολα
από το παιχνίδι,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Άγνωστος
Περιγραφή: ∆ακτύλιος
οδοντοφυΐας, µε χάντρες
που συνδέουν ένα ξύλινο
κουνελάκι ή µια αλεπού µε
έναν δακτύλιο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι για

Η βαφή, που

εξωτερική χρήση – κάστρο
µε τσουλήθρα

χρησιµοποιείται για τα

Μάρκα: PILSAN

κιγκλιδώµατα, περιέχει
µεγάλη ποσότητα

Όνοµα: CASTLE SLIDE

Μολύβδου (µετρηθείσα
τιµή: 698.2 mg/kg).

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Η έκθεση σε Μόλυβδο

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

07962

µπορεί να οδηγήσει σε

Αριθµός

σοβαρή αναπτυξιακή
νευροτοξικότητα.

παρτίδας/Barcode:
8693461079627
Περιγραφή: Παιχνίδι για
εξωτερική χρήση – κάστρο
µε τσουλήθρα. Η ανάκληση
αφορά προϊόντα, που έχουν
πωληθεί µεταξύ Απριλίου
2018 και Νοεµβρίου 2018.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας:
https://www.picwic.com/CM
S/infos-produits
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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Ιταλία

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα

Χηµικός,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Σπρέι χιονιού
γκλίτερ

Σύµφωνα µε τα

Μάρκα: IDEA’S
Όνοµα: Christmas Spray
brillante
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Neve 8 050766125594 art
HX906619, Oro 8
33250047138

εικονογράµµατα, το
σπρέι περιέχει ένα πολύ
εύφλεκτο ή
µεταλλαξιογόνο ή / και
τοξικό για την
αναπαραγωγή
συστατικό, ενώ δεν
φέρει τη σήµανση
περιορισµού µόνο για

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Αριθµός

επαγγελµατική χρήση.

παρτίδας/Barcode: Batch
0217

Εάν χρησιµοποιηθεί για

Περιγραφή: 250 ml σπρέι

σκοπούς, µπορεί να

χιονιού γκλίτερ για
διακόσµηση.

πιάσει φωτιά και µπορεί

Χώρα προέλευσης: Κίνα

διακοσµητικούς

να βλάψει την υγεία,
επηρεάζοντας το
σύστηµα
αναπαραγωγής.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Άρωµα

Το άρωµα περιέχει hexyl

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: YVFS SAINT
LAORFNT
Όνοµα: OPIUM POUR
HOMME
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
58042A
Αριθµός

cinnamal, linalool,
benzyl benzoate,
coumarin, citronellol,
eugenol, cyclohexene
carboxaldehyde και
geraniol (µετρηθείσες
τιµές: 0.41%, 0.038%,
0.019%, 0.013%,
0.012%, 0.0097%,

παρτίδας/Barcode:
6936832890790
Περιγραφή: “Eau de

0.0077% και 0.024
κατά βάρος,
αντίστοιχα).

Toillete / BABAOL I

Αυτές οι ουσίες µπορούν

PERFUME“ – για τον άντρα –

να προκαλέσουν

σε γυάλινο µπουκάλι, µε

αλλεργικές αντιδράσεις

πλαστικό πώµα. Όγκος: 100
ml.

και ευαισθητοποίηση. Οι

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ
Χώρα προέλευσης: Κίνα

καταναλωτές δεν
γνωρίζουν την παρουσία
τους, καθώς δεν
αναφέρονται στον
κατάλογο των
συστατικών.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.
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Σουηδία

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα

Περιβαλλοντικός

Απόσυρση του

Το πλαστικό καλώδιο

Προϊόν: Ηλεκτρική,

περιέχει χλωριωµένες

προϊόντος από
την αγορά

χριστουγεννιάτικη
διακόσµηση

παραφίνες µικρής
αλυσίδας (SCCPs)

Μάρκα: Konstsmide

(µετρηθείσα τιµή έως
1.5% κατά βάρος).

Όνοµα: Decoration tree
LED

Οι SCCPs παραµένουν

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
3377-600
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
7318303377600

στο περιβάλλον, είναι
τοξικές σε µικρές
συγκεντρώσεις στους
υδρόβιους οργανισµούς
και βιοσυσσωρεύονται
στην πανίδα και στους
ανθρώπους, ενέχοντας

Περιγραφή: ∆ιακοσµητικό

κίνδυνο για την

δέντρο (καφέ) µε λευκά

ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον.

φωτάκια LED. 1x0.6 m.
Μόνο παλιές παρτίδες (που
έχουν ήδη οδηγηθεί σε
καταστροφή) επηρεάζονται
από την απόσυρση. Η
συσκευασία φέρει την
ένδειξη «LiYang
Wonderland».
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Εβδοµαδιαία αναφορά για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί
Το πίσω κιβώτιο
σήµανσης προορισµού

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

Προϊόν: Λεωφορεία

µπορεί να χαλαρώσει και

χρήστες

Μάρκα: EvoBus

να πέσει λόγω κακής
τοποθέτησης.

Η ανάκληση,

Αυτό συνεπάγεται

έγγραφη

κίνδυνο τραυµατισµού
των επιβατών.

δήλωση του

Όνοµα: Conecto, Conecto G
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

σύµφωνα µε

διανοµέα της

e1*2007/46*0036,

EvoBus στη

e1*2007/46*0037. Τύποι:
628B01, 628B02

χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που

Αριθµός

έχουν εισαχθεί

παρτίδας/Barcode:

από την

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Οκτωβρίου 2017 και
∆εκεµβρίου 2017
Περιγραφή: Λεωφορεία.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ρυµουλκούµενα
(Trailer)

συγκόλληση του

Μάρκα: Saris
Όνοµα: Άγνωστο

Η λανθασµένη
ταµπούρου µπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια
της λειτουργίας του
φρένου.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DV135, FW150, FW2000,

Κατά συνέπεια, το

GX2700, Royal Giant 30,

φρένο τροχών µπορεί

Royal Giant 300, PK30, PKC

να είναι ανεπαρκώς
αποτελεσµατικό.

Giant 30, PKC Royal 30,
PKC20, PKL30, PKR140,
PL1820, PL2027, PLV2027,
PM1727, PMV1720, POL,
POLV, POMC, POS1520,
PSV1527, Woody
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ρυµουλκούµενα παραγωγής
Μαρτίου και Απριλίου 2018
Περιγραφή:
Ρυµουλκούµενα (Trailer).
Κωδικός ανάκλησης
εταιρείας: Saris-Knott.
Χώρα προέλευσης:

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Ολλανδία
39

Γερµανία
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ρυµουλκούµενα
(Trailer)

συγκόλληση του

Μάρκα: WM Meyer

Η λανθασµένη
ταµπούρου µπορεί να

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
∆ιάφορα µοντέλα

Κατά συνέπεια, το

παρτίδας/Barcode:
Ρυµουλκούµενα παραγωγής
Μαρτίου και Απριλίου 2018

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

οδηγήσει σε απώλεια
της λειτουργίας του
φρένου.

Αριθµός

Ανάκληση του

φρένο τροχών µπορεί
να είναι ανεπαρκώς
αποτελεσµατικό.

Περιγραφή:
Ρυµουλκούµενα (Trailer).
Κωδικός ανάκλησης
εταιρείας: WM Meyer-Knott.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
40
A12/2012
/18

Πορτογαλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Περιβαλλοντικός

Προϊόν: Ελαφρά φορτηγά

συσκευής ανακύκλωσης

Μάρκα: Toyota

Στο ψυγείο της
καυσαερίων των

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

επηρεαζόµενων

Η ανάκληση,

οχηµάτων ντίζελ, λόγω

σύµφωνα µε

έλλειψης αντοχής του

έγγραφη

σωλήνα παράκαµψης

δήλωση του

που αφαιρεί και

διανοµέα της

αποστέλλει τα

Toyota στη

Αριθµός

καυσαέρια στο σύστηµα

χώρα µας, δεν

παρτίδας/Barcode:

εισαγωγής, µπορεί να

αφορά

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
16/09/2010 και 21/09/2012

προκύψουν ρωγµές στη

οχήµατα, που

σύνδεση του σωλήνα µε

έχουν εισαχθεί

την επαναλαµβανόµενη
ψύξη και θέρµανση.

από την

Όνοµα: Dyna
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
KDY221, KDY231, KDY251,
KDY261

Περιγραφή: Ελαφρά
φορτηγά. EC Αριθµός
Έγκρισης Τύπου:
e9*2007/46*0066*.
Χώρα προέλευσης:
Πορτογαλία

Εάν η χρήση συνεχίζεται
ως έχει, τα επίπεδα των
καυσαερίων ενδέχεται
να µην πληρούν τα
πρότυπα εκποµπών.

επίσηµη
αντιπροσωπεία

