ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τρίτη, 19 ∆εκεµβρίου 2017
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 26 έως 30 Ιουνίου 2017 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 27
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/0874
/17

∆ανία

Προϊόν

Κατηγορία: Εξοπλισµός
κουζίνας
Προϊόν: Σέικερ
Μάρκα: Nupo
Όνοµα: Diet Shaker
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5715667011690
Περιγραφή: Το προϊόν είναι
ένα διάφανο δοχείο µε
βιδωτό καπάκι χρυσού
χρώµατος. Το καπάκι µπορεί
να ανοίξει στην κορυφή, από
όπου µπορεί να καταναλωθεί
το περιεχόµενο.
Χρησιµοποιείται για την
ανάδευση σκόνης και υγρού
σε ένα οµοιόµορφο µίγµα.
Μία «µπάλα» στο εσωτερικό
του δοχείου βοηθά στην
αποφυγή δηµιουργίας
συσσωµατωµάτων.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας:
http://nupo.dk/da/produkte
r/tilbehoer/diet-shaker/

Χώρα προέλευσης: ∆ανία

Φύση κινδύνου

Πνιγµός
Η «µπάλα» στο σέικερ
δεν είναι ανθεκτική και
οι δυο ράβδοι στο µέσο
της ενδέχεται να
σπάσουν κατά τη χρήση.
Οι χρήστες θα
µπορούσαν κατά λάθος
να καταπιούν τις
ράβδους ή να
κολλήσουν στο λαιµό
τους, προκαλώντας
πνιγµό.
Έχει αναφερθεί ένα
ατύχηµα.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες (Από τον
Κατασκευαστή)

2
A12/0875
/17

Ισπανία

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σκάλα

Η σκάλα δεν διαθέτει
µηχανισµό κλειδώµατος
για να εµποδίσει το
άνοιγµα ή το κλείσιµό
της όταν
χρησιµοποιείται. Κατά
συνέπεια, η σκάλα
µπορεί να αναδιπλωθεί
κάτω από το βάρος του
χρήστη. Οι αποστάσεις
µεταξύ των
σκαλοπατιών δεν είναι
ίδιες. Και τα δύο
ελαττώµατα µπορεί να
προκαλέσουν απώλεια
ισορροπίας και πτώση
του χρήστη.

Μάρκα: SAFOR KIT (SFK)
Όνοµα: Taburete de
Aluminio (Aluminium stool)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 2501
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8430114025019
Περιγραφή: Σκάλα
αλουµινίου µε τρία
σκαλοπάτια. Ύψος 55 cm,
βάρος 3 kg, 150 kg max.
Χώρα προέλευσης:
Πορτογαλία

3
A12/0876
/17

Ισπανία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Εισαγωγέα):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14183.

Ηλεκτροπληξία
Το καλώδιο δεν είναι

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CE-WTK-50, ref. B1002
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6882010010026
Περιγραφή: IP20 50L
αλυσίδα µε φωτάκια για
εσωτερική χρήση.
Συσκευάζεται σε κουτί από
χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/0877
/17

Ισπανία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Ντουί
Μάρκα: AIGOSTAR
Όνοµα: Casquillo Plastico
E14 Negro - E14 Plastic
Lamp Holder Black
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
model 900APLH-01B E-14
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
843325181536
Περιγραφή: Μαύρο,
πλαστικό ντουί E14 σε
συσκευασία µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

κατάλληλα ασφαλισµένο
κατά του τραβήγµατος
και τα άκρα των
αγωγών µπορούν
εύκολα να
αποσπαστούν,
παρέχοντας πρόσβαση
σε ενεργά τµήµατα. Το
καλώδιο µεταξύ του φις
και του πρώτου
λαµπτήρα είναι πολύ
µικρό. Μέρη υπό τάση
µπορούν επίσης να
γίνουν προσβάσιµα κατά
τη χρήση της µονάδας
ελέγχου.

Εισαγωγέα):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

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

Ηλεκτροπληξία
Τα άκρα των καλωδίων
του ντουί δεν είναι
κατάλληλα στερεωµένα.
Όταν εισάγεται και
αφαιρείται ένας
λαµπτήρας αρκετές
φορές, η σύνδεση
µεταξύ καλωδίων και
ντουί µπορεί να φθαρεί,
αφήνοντας ενεργά
τµήµατα προσβάσιµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60238.

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Εισαγωγέα):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

5
A12/0878
/17

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Αποκριάτικη στολή

Τα µάτια στην
αποκριάτικη στολή
µπορούν εύκολα να
αποσπαστούν,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια. Ένα µικρό
παιδί θα µπορούσε να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

Μάρκα: GUIRCA
Όνοµα: Conejito (Rabbit)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 81036 (µέγεθος 6 έως
12 µηνών), lot 010220155
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8434077810361
Περιγραφή: Αποκριάτικη
στολή ροζ κουνελάκι για
µικρά παιδιά. Πωλείται σε
πλαστική σακούλα µε
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Εισαγωγέα):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

6
A12/0879
/17

Φινλανδία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Πιπίλα
Μάρκα: Nuby

Πνιγµός
Η θηλή της πιπίλας
µπορεί εύκολα να
σπάσει, δηµιουργώντας
µικρά κοµµάτια που θα
µπορούσαν να
οδηγήσουν σε πνιγµό.

Όνοµα: Mini Brites pacifier
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
art. 040105717-1
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0048526057979, batch
code: ID5797SFSM,
#042716NV
Περιγραφή: Γαλάζια και
πράσινη πιπίλα σιλικόνης για
µωρά ηλικίας 0 – 6 µηνών
(µέγεθος: small), ωοειδούς
σχήµατος. Συσκευάζεται σε
συσκευασία µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1400.

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Εισαγωγέα):
Καταστροφή του
προϊόντος

7
A12/0880
/17

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί
Το αυτοκίνητο έχει

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: VW
Όνοµα: Golf
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*0623*. Τύπος:
AU

πινακίδες / ετικέτες
πίεσης ελαστικών που
υποδεικνύουν
εσφαλµένη απαίτηση
πίεσης ελαστικών. Η
πολύ χαµηλή πίεση των
ελαστικών µπορεί να
προκαλέσει την
αποσύνδεση του
πέλµατος ή την έκρηξη
του ελαστικού.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
επηρεαζόµενα οχήµατα
έχουν παραχθεί µεταξύ 26
Σεπτεµβρίου 2016 και 21
Απριλίου 2017

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες (Από τον
Κατασκευαστή)
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
VW στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

8
A12/0881
/17

Αυστρία

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτες
Μάρκα: KTM

Τραυµατισµοί
Σποραδικές
επανεκκινήσεις του
προβολέα LED µπορεί να
οδηγήσουν σε τροχαία
ατυχήµατα.

Όνοµα: 125 και 390 Duke
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλα έτους 2017
Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας:
http://www.ktm.com

Χώρα προέλευσης:
Αυστρία
9
A12/0882
/17

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

Τραυµατισµοί
Λόγω ελαττώµατος στη
σφαιρική κεφαλή του
πεντάλ φρένου, τα
φώτα φρένων µπορεί να
ενεργοποιούνται µόνιµα,

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες (Από τον
Κατασκευαστή)
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
KTM στη χώρα
µας, αφορά 45
µοτοσικλέτες,
εκ των οποίων
οι 3 έχουν
παραδοθεί
στους τελικούς
ιδιοκτήτες
τους, στους
οποίους θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές
Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες (Από τον

Μάρκα: BMW
Όνοµα: 5 series, 7 series
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*1688,
e1*2007/46*1750,
e1*2007/46*0276. Τύποι:
G5L, G5K, 7L

ακόµα και κατά την
οδήγηση, χωρίς να
εµφανίζεται καµία
προειδοποίηση
σφάλµατος. Αυτό µπορεί
να έχει αντίκτυπο στους
χρήστες του
οδοστρώµατος, που
ακολουθούν το όχηµα.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
επηρεαζόµενα οχήµατα
έχουν παραχθεί µεταξύ 16
Μαΐου 2017 και 20 Μαΐου
2017

Κατασκευαστή)
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
BMW στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

10
A12/0883
/17

Βουλγαρία

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό παντελόνι
τζιν
Μάρκα: RESERVED
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
QY335-55J-110
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5902690222005
Περιγραφή: Παντελόνι τζιν
για παιδιά ως και 7 ετών, µε
δυο τσέπες µπροστά και δυο
πίσω και κορδόνια
περίσφιξης στην περιοχή της
µέσης.
Χώρα προέλευσης:
Πακιστάν

Τραυµατισµοί
Τα κορδόνια περίσφιξης
στην περιοχή της µέσης
µπορεί να παγιδευτούν
κατά την διάρκεια
διάφορων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Έµπορο
λιανικής):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

11
A12/0884
/17

Λιθουανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: USB φορτιστής
ταξιδίου
Μάρκα: BLOW
Όνοµα: Ladowarka sieciowa
micro USB - Micro USB
travel charger
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
H10A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5900804077411
Περιγραφή: Μαύρος
φορτιστής ταξιδίου
συσκευασµένος σε διάφανη,
πλαστική σακούλα. ∆ιαθέτει
βύσµα micro USB.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ηλεκτροπληξία
Η ηλεκτρική µόνωση
του φορτιστή είναι
ανεπαρκής.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60950.

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Εισαγωγέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

12
A12/0885
/17

Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Φόρεµα για
κορίτσια
Μάρκα: WANEX
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
WNX EL 2 - 40144
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Τραυµατισµοί
Τα κορδόνια περίσφιξης
στην περιοχή της µέσης
µπορεί να παγιδευτούν
κατά την διάρκεια
διάφορων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Έµπορο
λιανικής):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

8001234620943
Περιγραφή: Μακρυµάνικο,
γκρίζο φόρεµα για κορίτσια
έως και 7 ετών. Στο
µπροστινό µέρος υπάρχει η
επιγραφή "BORN TO BE
CUTE". Το φόρεµα κλείνει µε
ένα κουµπί στο πίσω µέρος
και φέρει κορδόνια
περίσφιξης στην περιοχή της
µέσης.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σετ παιδικών
ρούχων

Τα µικρά, διακοσµητικά
στοιχεία µπορούν
εύκολα να
αποσπαστούν. Ένα
µικρό παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα του,
προκαλώντας πνιγµό.
Επιπλέον, η αγκράφα
ασφαλείας της ζώνης θα
µπορούσε να
προκαλέσει
τραυµατισµούς κατά τη
χρήσης της.

Μάρκα: SOYKAN
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Σετ ρούχων
που αποτελείται από ένα
λευκό και ροζ φόρεµα και
ένα λευκό µπολερό. Φέρει
µια ζώνη και διακοσµητικά
στοιχεία όπως µια καρφίτσα
και στρας. Μέγεθος

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Έµπορο
λιανικής):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

δείγµατος: 1-2 ετών.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό παντελόνι
Μάρκα: Hiwro
Όνοµα: Άγνωστο

Τραυµατισµοί
Τα κορδόνια περίσφιξης
στην περιοχή της µέσης
µπορεί να παγιδευτούν
κατά την διάρκεια
διάφορων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Έµπορο
λιανικής):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

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

Περιγραφή: Τζιν για παιδιά
µέχρι 7 ετών µε κορδόνι
περίσφιξης στην περιοχή της
µέσης. Είναι διακοσµηµένο
µε µια υφασµάτινη εικόνα
ενός ήρωα κινουµένων
σχεδίων και την κεντηµένη
αναγραφή "SEA FRIENDS
PLAY JERRY".
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

15
A12/0888
/17

Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδια όπλα

Οι βεντούζες
αποσπώνται από τα
βλήµατα και,
επιπροσθέτως, µερικά
από τα µπλε αφρώδη
σώµατα των βληµάτων
σπάνε εύκολα. Αν ένα
παιδί βάλει το βλήµα στο
στόµα, η βεντούζα
µπορεί να χαλαρώσει και
να φράξει τους
αεραγωγούς.

Μάρκα: ZECONG Toys
Όνοµα: Blaze Storm Manual soft bullet gun
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1) Item no. DY093702,
7036A (στη συσκευασία)
2) Item no. DY093738,
7063 (στη συσκευασία)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0712641915666,
0712641915697
Περιγραφή: Πλαστικό
παιχνίδι όπλα µπλεπορτοκαλί-µαύρου
χρώµατος µε πέντε βλήµατα.
Τα βλήµατα έχουν ένα

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

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Εισαγωγέα):
∆ιάφορα

πορτοκαλί, πλαστικό άκρο
και µπλε σώµα από αφρώδες
υλικό. Μερικές από τις άκρες
των βληµάτων έχουν
βεντούζες ενώ άλλες είναι
επίπεδες. Τα παιχνίδια είναι
συσκευασµένα σε µπλε κουτί
από χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Ford

Πυρκαγιά
Οι θερµαινόµενοι
ψεκαστήρες νερού
πλυσίµατος τζαµιών,
που τοποθετούνται σε
ορισµένα οχήµατα,
ενδέχεται να έχουν
στοιχεία που δεν είναι
σωστά µονωµένα. Η

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες (Από τον
Κατασκευαστή)
Η ανάκληση,

Όνοµα: Kuga
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
e13*2001/116*0109
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
επηρεαζόµενα οχήµατα
έχουν παραχθεί µεταξύ 18
Μαΐου 2010 και 31
Οκτωβρίου 2010

κακή µόνωση µπορεί να
οδηγήσει σε διάβρωση
λόγω εισροής νερού και
επακόλουθη
υπερθέρµανση των
ψεκαστήρων, που θα
µπορούσε να
προκαλέσει πυρκαγιά.

σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Ford στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Χηµικός

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Εισαγωγέα):

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
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Ισπανία

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Γυναικεία σανδάλια
Μάρκα: CRUBE
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref: 4054 blue και 4003
bronze
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Γυναικεία
σανδάλια. Συσκευασία: κουτί
από χαρτόνι. Μεγέθη
δειγµάτων: 36 και 39.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Η ποσότητα του
Χρωµίου (VI) στο δέρµα
είναι πολύ υψηλή
(µετρηθείσα τιµή έως
και 35.6 mg/kg). Το
Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα
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Ισπανία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: Μπρελόκ µε φως
LED και λέιζερ

Η ακτίνα λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή και το
προϊόν δεν έχει ορθή
επισήµανση. Απευθείας
έκθεση των µατιών στην
ακτίνα λέιζερ θα
µπορούσε να
προκαλέσει βλάβη στην
όραση.

Μάρκα: WING TAI
ELECTRONICS
Όνοµα: Barrett 50
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
model U13
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Μπρελόκ σε
σχήµα σφαίρας µε φως LED
και δείκτη λέιζερ. ∆ιατίθεται
σε κουτί πολλών τεµαχίων
και κάθε τεµάχιο πωλείται
ξεχωριστά, χωρίς

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

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Έµπορο
λιανικής):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ισπανία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: Μπρελόκ µε φως
LED και λέιζερ

Η ακτίνα λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή και το
προϊόν δεν έχει ορθή
επισήµανση. Απευθείας
έκθεση των µατιών στην
ακτίνα λέιζερ θα
µπορούσε να
προκαλέσει βλάβη στην
όραση.

Μάρκα: WING TAI
ELECTRONICS
Όνοµα: 3 IN 1 LASER &
LED
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
model U13, YT810
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Μπρελόκ σε
σχήµα χειροβοµβίδας µε
φως LED και δείκτη λέιζερ.
∆ιατίθεται σε κουτί πολλών
τεµαχίων και κάθε τεµάχιο
πωλείται ξεχωριστά, χωρίς

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

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Έµπορο
λιανικής):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Τσεχία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Skoda
Όνοµα: Yeti, Rapid
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύποι: 5L, NH:
e11*2007/46*0010,
e11*2007/46*0250
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
επηρεαζόµενα οχήµατα
έχουν παραχθεί από

Τραυµατισµοί
Οι προεντατήρες των
µπροστινών ζωνών
ασφαλείας είναι
κατασκευασµένοι
µερικώς εκτός ανοχής.
Λόγω µίας
ελαττωµατικής
σύνδεσης ενδέχεται να
αποσπαστούν
εξαρτήµατα του
πυροτεχνικού
συστήµατος σε
περίπτωση
ενεργοποίησης σε
κάποιο ατύχηµα και να
εισέλθουν µέσα στον
εσωτερικό χώρο του
αυτοκινήτου. Έτσι

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
Κατασκευαστή)
:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Skoda στη
χώρα µας,
αφορά 37
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των

23.09.2016 έως 01.11.2016
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
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Φινλανδία

Χώρα προέλευσης: Τσεχία
Κατηγορία: ∆ιάφορα
Προϊόν: Σκάλα
Μάρκα: SINI
Όνοµα: Classic
porrasjakkara
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Product number 8973
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Λευκή σκάλα
µε δύο κίτρινα και πράσινα
σκαλοπάτια και µια λευκή
πλατφόρµα µε κίτρινους και
µπλε κύκλους. Πλάτος: 369
mm, βάθος: 450 mm, ύψος:
600 mm.

δηµιουργείται σε αυτές
τις περιπτώσεις ένας
δυνητικός κίνδυνος
τραυµατισµού για τους
επιβαίνοντες.

οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
∆ιανοµέα):

Τα σκαλοπάτια δεν είναι
αρκετά ανθεκτικά και θα
µπορούσαν να
παραµορφωθούν ή να
σπάσουν κατά την
διάρκεια της χρήσης. Ο
χρήστης θα µπορούσε
έτσι να χάσει την
ισορροπία του και να
πέσει.
Έχουν αναφερθεί
περιστατικά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14183.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες (Από τον
∆ιανοµέα)

Χώρα προέλευσης:
Πολωνία
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Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Εγκαύµατα

Προϊόν: Αποκριάτικη στολή

Τα υλικά που
χρησιµοποιούνται για τα
αυτιά της στολής είναι
πολύ εύφλεκτα. Αν ένα
παιδί φοράει την στολή
και πιάσει φωτιά, το
παιδί µπορεί να υποστεί

Μάρκα: Serious Fun /
Smiffy's

Υποχρεωτικά
µέτρα (Στον
∆ιανοµέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά

Όνοµα: Donkey
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
30807
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5020570308073,
STD_2013_003489
Περιγραφή: Αποκριάτικη
στολή µε κεφάλι γαϊδάρου
και ουρά.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

εγκαύµατα, κυρίως στο
κεφάλι.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για την Ασφάλεια
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-2.

µέτρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά (Από
τον ∆ιανοµέα)

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα
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Φινλανδία

Προϊόν

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Σετ ψεύτικα νύχια
µε κόλλα
Μάρκα: Wild & Mild
Όνοµα: Artificial nail kit
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
4743080025025, Model:
WM005
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Ψεύτικα νύχια
που πωλούνται σε κόκκινη
και µαύρη συσκευασία από
χαρτόνι µε ένα άσπρο
σωληνάριο κόλας µε µαύρη
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Φύση κινδύνου

Χηµικός
Η κόλλα περιέχει
χλωροφόρµιο πάνω από
το επιτρεπόµενο όριο
(µετρηθείσα τιµή: 0,6%
κατά βάρος). Το
χλωροφόρµιο σε υψηλές
δόσεις προκαλεί
ερεθισµό του δέρµατος
και µπορεί να βλάψει
την υγεία αν
εισπνευσθεί ή
καταποθεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά (Από
τον Έµπορο
λιανικής)

