ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 06 Ιουνίου 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 31η εβδοµάδα 2018 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 31
Η κοινοποίηση A12/0946/18 της αναφοράς 2018-28, έχει επικαιροποιηθεί µετά από αίτηµα της
κοινοποιούσας χώρας µε την ένδειξη ότι το προϊόν είναι αποµίµηση.
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1

Ισπανία

A12/1058
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Κουρδιστά
παιχνίδια

Το λειρί από το

Μάρκα: Tiger
Όνοµα: wind me up!
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref.: 3001171. Batch:
90066
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
200030011711

A12/1059
/18

Γαλλία

αυτιά από το κουνελάκι

µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

αποσπώνται εύκολα,

Η εισαγωγή

δηµιουργώντας µικρά

απορρίφθηκε στα
σύνορα

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

Το προϊόν,
σύµφωνα µε
έγγραφη

Το προϊόν δεν

δήλωση του

συµµορφώνεται µε τις

διανοµέα της

απαιτήσεις της Οδηγίας

Tiger στην

Περιγραφή: Κουρδιστό

Ασφάλειας Παιχνιδιών

χώρα µας, δεν

κοτοπουλάκι και κουνελάκι
µε χάρτινη ετικέτα.

και το σχετικό

έχει διατεθεί

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

στην Ελληνική
αγορά

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μαρκαδόροι

Ο µαρκαδόρος µε άρωµα

Εθελοντικά
µέτρα:

Χώρα προέλευσης: Κίνα

2

κοτοπουλάκι και τα

Υποχρεωτικά

Μάρκα: GOLIATH

καρπούζι περιέχει την

Απόσυρση του

αρωµατική ουσία benzyl

προϊόντος από

Όνοµα: SCENTOS Scented Markers
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
35225.048

alcohol (µετρηθείσα
τιµή: 0.025% κατά
βάρος). Επιπλέον, ο
µαρκαδόρος µε άρωµα
φράουλα περιέχει την

Αριθµός

αρωµατική ουσία benzyl

παρτίδας/Barcode:
021709

benzoate (µετρηθείσα

Περιγραφή: Σετ 8
µαρκαδόρων µε άρωµα.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

την αγορά (Από
τον διανοµέα)

τιµή: 0.02% κατά
βάρος), ενώ δεν
αναγράφεται στη λίστα
των συστατικών. Αυτές
οι ουσίες µπορούν να
προκαλέσουν
αλλεργικές αντιδράσεις
και ευαισθητοποίηση,
ειδικά εάν οι
καταναλωτές δεν
ενηµερώνονται για την
παρουσία τους µέσω της
λίστας των συστατικών.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

3
A12/1060
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Κουρδιστό παιχνίδι

Τόσο το κουρδιστήρι της

Μάρκα: Toinsa
Όνοµα: ‘SPRITE’ turtle και
‘GOOD LUCKY’ elephant
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref 03-8280 και 03-8686
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8349000382801 και
8349000386861

χελώνας όσο και η
προβοσκίδα του

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

ελέφαντα αποσπώνται

Η εισαγωγή

εύκολα, δηµιουργώντας

απορρίφθηκε στα
σύνορα

µικρά κοµµάτια. Ένα
µικρό παιδί θα µπορούσε
να τα βάλει στο στόµα
του και να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Μικρά, κίτρινα,

Ασφάλειας Παιχνιδιών

κουρδιστά παιχνίδια σε

και το σχετικό

σχήµα χελώνας και
ελέφαντα.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/1061
/18

Νορβηγία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Υποχρεωτικά

Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης
δέρµατος

Το προϊόν περιέχει max

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

2% κατά βάρος
υδροκινόνη. Η

Απαγόρευση

υδροκινόνη προκαλεί

διάθεσης του

Όνοµα: Light & Natural
brightening cream

ερεθισµό του δέρµατος
και δερµατίτιδες.

προϊόντος στην

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
6182000100493

Το προϊόν δεν

Μάρκα: Carotone

Αριθµός

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των

αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Καλλυντικών.

Περιγραφή: Κρέµα
λεύκανσης δέρµατος σε
κίτρινο και πορτοκαλί βαζάκι
µε πορτοκαλί, βιδωτό πώµα.
Χώρα προέλευσης: Ακτή
Ελεφαντοστού

7
A12/1064
/18

Νορβηγία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Υποχρεωτικά

Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης
δέρµατος

Το προϊόν περιέχει max

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

2% κατά βάρος
υδροκινόνη. Η

Απαγόρευση

υδροκινόνη προκαλεί

διάθεσης του

Όνοµα: Clear Therapy,
extra lightening lotion

ερεθισµό του δέρµατος
και δερµατίτιδες.

προϊόντος στην

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν

Μάρκα: CT+

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6181100533132
Περιγραφή: Κρέµα
λεύκανσης δέρµατος σε
λευκό µπουκάλι 250 ml µε
µαύρη επισήµανση.

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Χώρα προέλευσης: Ακτή
Ελεφαντοστού

8
A12/1065
/18

Νορβηγία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Υποχρεωτικά

Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης
δέρµατος

Το προϊόν περιέχει max

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

2% κατά βάρος
υδροκινόνη. Η

Απαγόρευση

υδροκινόνη προκαλεί

διάθεσης του

Όνοµα: Lightening beauty
cream

ερεθισµό του δέρµατος
και δερµατίτιδες.

προϊόντος στην

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν

Μάρκα: Caro White

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Κρέµα

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

λεύκανσης δέρµατος σε
πορτοκαλί και λευκό βαζάκι
µε πορτοκαλί, βιδωτό πώµα.
Χώρα προέλευσης: Ακτή
Ελεφαντοστού

9
A12/1066
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Κουρδιστά
παιχνίδια µπάνιου

Τα κουρδιστήρια από τα

Μάρκα: AmaToys
Όνοµα: BathToys / Taking
a Bath
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref 40827 555, 40829 556
και 40830 527
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435234988602,
8435234988619 και
8435234988626
Περιγραφή: Κουρδιστά
παιχνίδια µπάνιου σε
διάφορα σχέδια (χελώνα,

παιχνίδια αποσπώνται
εύκολα, δηµιουργώντας

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

µικρά κοµµάτια. Ένα

Η εισαγωγή

µικρό παιδί θα µπορούσε

απορρίφθηκε στα
σύνορα

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

ψάρι, κροκόδειλος).
∆ιατίθενται σε συσκευασία
µπλίστερ µε χάρτινη πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

10
A12/1067
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενη
µπάλα

Το συνολικό ποσό των

Μάρκα: Interibi
Όνοµα: Άγνωστο

µεσόφιλων, αερόβιων
βακτηρίων στο υγρό
(µετρηθείσα ποσότητα:

απορρίφθηκε στα
σύνορα

4x10 cfu/ml). Υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης

Αριθµός

υγρό µπορεί να έρθει σε

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

επαφή µε ανοιχτά

µόλυνσης καθώς το

τραύµατα, το στόµα, τα
χέρια ή τα µάτια.

πλαστική µπάλα µε ένα

Το προϊόν δεν

πρόσωπο επάνω της, που

συµµορφώνεται µε τις

περιέχει ένα υγρό, το οποίο

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

συµπιέζεται (το στόµα του
προσώπου µοιάζει σαν να
κάνει εµετό). Συσκευάζεται
µέσα σε σκληρή, πλαστική
σφαίρα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τον
εισαγωγέα):
Η εισαγωγή

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref 698102090

πετάγεται όταν η µπάλα

µέτρα (Προς

είναι πολύ υψηλό
5

Περιγραφή: Συµπιεζόµενη,

Υποχρεωτικά

11
A12/1068
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Πλαστικά παιχνίδια
µε µπαταρίες

Οι πλαστικές ακίδες

Μάρκα: Interibi
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref 698104290, 698101790
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

αποσπώνται εύκολα από
τα παιχνίδια,

µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

δηµιουργώντας µικρά

Η εισαγωγή

κοµµάτια. Ένα µικρό

απορρίφθηκε στα
σύνορα

παιδί θα µπορούσε να τα
βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Πλαστικά

Ασφάλειας Παιχνιδιών

παιχνίδια µε µπαταρίες σε

και το σχετικό

δύο σχέδια (σκουλήκι και
αρκουδάκι).

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Υποχρεωτικά

12
A12/1069
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ βρεφικών
ενδυµάτων

εύκολα, δηµιουργώντας

Τα κουµπιά αποσπώνται
µικρά κοµµάτια. Ένα

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

µικρό παιδί θα µπορούσε

Η εισαγωγή

Όνοµα: Άγνωστο

να τα βάλει στο στόµα
του και να πνιγεί.

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Το προϊόν δεν

Ref 1820156205,
1820156207 και 180156221

συµµορφώνεται µε το

Μάρκα: La Ormiga

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435506246102,
8435506246195 και
Περιγραφή: Σετ βρεφικών
ενδυµάτων, αποτελούµενο
από ένα φόρεµα µε σορτσάκι
ή παντελόνι µε σχέδια
λουλουδιών. ∆ιατίθεται σε
διάφορους συνδυασµούς.
Μεγέθη: 12 µηνών έως 3
ετών.
Χώρα προέλευσης: Ινδία

σχετικό εθνικό πρότυπο
UNE 40902.

13

Ισπανία

A12/1070
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Μπάλα γιο-γιο

Το κορδόνι του

Μάρκα: Somi Milena
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref 6200, 6201 και 6202
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8410213636200,
8410210626201 και
8410213926202
Περιγραφή: Μπάλα γιο-γιο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

14
A12/1071
/18

Ισπανία

παιχνιδιού είναι πολύ
µακρύ και θα µπορούσε

µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

να τυλιχτεί γύρω από το

Η εισαγωγή

λαιµό του παιδιού,

απορρίφθηκε στα
σύνορα

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

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ τσαγιού

Το πιαστράκι από το

Μάρκα: KE GUAY

Υποχρεωτικά

πώµα της καφετιέρας
αποσπάται εύκολα,

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

Όνοµα: Luci - Kitchen and
Tea Set
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref 71758 (JJ533B-5/6)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8430373019569

A12/1072
/18

Ισπανία

Η εισαγωγή

µικρό κοµµάτι. Ένα

απορρίφθηκε στα
σύνορα

µικρό παιδί θα µπορούσε
να το βάλει στο στόµα
του και να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Σετ τσαγιού µε

Ασφάλειας Παιχνιδιών

διάφορα σκεύη, σε χάρτινο
κουτί µε παράθυρο.

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

15

δηµιουργώντας ένα

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Σετ ψαρέµατος
Μάρκα: SAMEFA
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 4812

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί
Το παιχνίδι περιέχει ένα
µικρό µαγνήτη µε

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

ισχυρή µαγνητική ροή,

Η εισαγωγή

που µπορεί εύκολα να

απορρίφθηκε στα
σύνορα

απελευθερωθεί. Αν ένα
παιδί καταπιεί τον

Αριθµός

µαγνήτη και άλλα

παρτίδας/Barcode:
8435114948122

µεταλλικά αντικείµενα,
αυτά θα µπορούσαν να
έλξουν το ένα το άλλο,

Περιγραφή: Πλαστικό σετ

προκαλώντας εντερική

ψαρέµατος µε ψάρια σε

απόφραξη ή διάτρηση.

διάφορα χρώµατα και ένα

Επιπλέον, ένα µικρό

καλάµι ψαρέµατος, που

παιδί θα µπορούσε να

φέρει έναν µαγνήτη.

βάλει το µαγνήτη στο
στόµα του και να πνιγεί.

∆ιατίθεται σε συσκευασία
µπλίστερ µε χάρτινη πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

16
A12/1073
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Τουβλάκια
Μάρκα: TOINSA
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. 03-1414

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί
Τα τουβλάκια σπάνε
εύκολα, δηµιουργώντας
προσβάσιµες, αιχµηρές

απορρίφθηκε στα
σύνορα

άκρες. Ένα µικρό παιδί
θα µπορούσε να βάλει

παρτίδας/Barcode:
8349000314147

στόµα του και να πνιγεί

πλαστική σακούλα µε
χειρολαβές και φερµουάρ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τον
εισαγωγέα):
Η εισαγωγή

τα µικρά κοµµάτια στο

παιχνίδι σετ τουβλάκια σε

µέτρα (Προς

µικρά κοµµάτια και

Αριθµός

Περιγραφή: Πλαστικό

Υποχρεωτικά

ή να υποστεί
τραυµατισµούς από τις
αιχµηρές άκρες.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

17
A12/1074
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Μπάλα γιο-γιο

Το ελαστικό κορδόνι από

Μάρκα: Chichao
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. 5115003 και 5115019
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8105115003006 και
8105115019007

τις µπάλες είναι πολύ
µακρύ. Θα µπορούσε να

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

προκαλέσει
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών

ελαστικό κορδόνι, η µία σε

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

φως. ∆ιατίθενται σε
διάφανες, πλαστικές
σακούλες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τον
εισαγωγέα):

λαιµό του παιδιού και να

και το σχετικό

και η άλλη µε ένα εσωτερικό

µέτρα (Προς

τυλιχτεί γύρω από τον

Περιγραφή: ∆ύο µπάλες µε
σχήµα µπάλας ποδοσφαίρου

Υποχρεωτικά

18
A12/1075
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: USB τροφοδοτικό

Η ηλεκτρική µόνωση

Καταστροφή του

είναι ανεπαρκής. Ο

προϊόντος (Από
τον εισαγωγέα)

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CG-3400A
Αριθµός

χρήστης θα µπορούσε
να υποστεί
ηλεκτροπληξία από
προσβάσιµα, ενεργά
µέρη ή να προκληθεί
πυρκαγιά.

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: AC/DC

απαιτήσεις της Οδηγίας

αντάπτορας µε USB. Χωρίς
συσκευασία.

για τη Χαµηλή Τάση και

Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τις

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.
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A12/1076
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το ποσό του Νικελίου,

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Davieslee Or
Byzantin jewellery for men
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
KN61_22,
PO0571802080010 και D14
(κολιέ), KP378, P
(µενταγιόν)

που απελευθερώνεται
από το µέταλλο είναι
πολύ υψηλό (1.7
µg/cm²/week). Το
Νικέλιο είναι ισχυρό
ερεθιστικό και µπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις στην
περίπτωση που
περιέχεται σε

Αριθµός

αντικείµενα που

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

έρχονται σε άµεση και

Περιγραφή: Ανδρικό κολιέ

παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.

µε µενταγιόν σε σχήµα

Το προϊόν δεν

σταυρού από µαύρο και γκρι

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH

µέταλλο. Το προϊόν έχει
πωληθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω της πλατφόρµας
WISH).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα

20

Γαλλία

A12/1077
/18

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σετ κοσµηµάτων

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη

Κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
Κάδµιο είναι επιβλαβές

Wedding Jewelry Set
Elegant Pearl

για την ανθρώπινη

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Σετ

∆ιάφορα

78% κατά βάρος). Το

Όνοµα: Pearl Crystal

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Εθελοντικά
µέτρα:

υγεία, καθώς
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει τα
όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

κοσµηµάτων (σκουλαρίκια
και κολιέ) από χρυσόχρωµο
µέταλλο µε διακοσµητικές
πέτρες. Το προϊόν έχει
πωληθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω της πλατφόρµας
WISH).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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A12/1078
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει
Κάδµιο (µετρηθείσα τιµή

Εθελοντικά
µέτρα:

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Rhinestone Cute
Little Panda
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SH-JY-364
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Κολιέ µε
µενταγιόν σε σχήµα πάντα,

70% κατά βάρος). Το

∆ιάφορα

Κάδµιο είναι επιβλαβές
για την ανθρώπινη
υγεία, καθώς
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει τα
όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

πάνω σε καρτέλα που
αναγράφει ‘Fashion jewelry’.
Το προϊόν έχει πωληθεί
µέσω διαδικτύου (πχ µέσω
της πλατφόρµας WISH).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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A12/1079
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Fashion Charm
Statement Crystal Pendant
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Κολιέ,
αποτελούµενο από µία ασηµί
αλυσίδα και ένα µενταγιόν
σε σχήµα λουλουδιών µε µια
µπλε, διακοσµητική πέτρα.
Το προϊόν έχει πωληθεί

Κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
74% κατά βάρος). Το
Κάδµιο είναι επιβλαβές
για την ανθρώπινη
υγεία, καθώς
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει τα
όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα

µέσω διαδικτύου (πχ µέσω
της πλατφόρµας WISH).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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A12/1080
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: ∆αχτυλίδι

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: 2017 imitation
jewellery men’s ring
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Ανδρικό,
µεταλλικό, ασηµί δαχτυλίδι
(µέγεθος 8) µε
ανασηκωµένο µεσαίο
δάχτυλο, συσκευασµένο σε
σακουλάκι. Το προϊόν έχει
πωληθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω της πλατφόρµας
WISH).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
82% κατά βάρος). Το
Κάδµιο είναι επιβλαβές
για την ανθρώπινη
υγεία, καθώς
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει τα
όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα

24

Γαλλία

A12/1081
/18

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σετ τριών
βραχιολιών

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: 4 Styles! 3pcs
Charm Women Bracelet
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Μόλυβδο και Κάδµιο
3.2% κατά βάρος και
63% κατά βάρος
αντίστοιχα). Η έκθεση
στο Μόλυβδο είναι
επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία και το
Κάδµιο είναι επιβλαβές,

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

καθώς συσσωρεύεται

βραχιολιών σε διαφορετικά

στο σώµα και µπορεί να
βλάψει τα όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο.

χρώµατα, το καθένα µε ένα

Το προϊόν δεν

µενταγιόν. Το προϊόν έχει

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

πωληθεί µέσω διαδικτύου

∆ιάφορα

(µετρηθείσες τιµές έως

Αριθµός

Περιγραφή: Σετ τριών

Εθελοντικά
µέτρα:

(πχ µέσω της πλατφόρµας
WISH).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

25
A12/1082
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σετ κοσµηµάτων

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Bride's Butterfly
Flower Rhinestone Pendant
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Ασηµί,
µεταλλικό σετ κοσµηµάτων
(κολιέ και σκουλαρίκια), που

Κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
85% κατά βάρος). Το
Κάδµιο είναι επιβλαβές
για την ανθρώπινη
υγεία, καθώς
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει τα
όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα

διατίθεται σε λευκή καρτέλα
µε την επιγραφή ‘Fashion
Jewelry’. Συσκευάζεται σε
διάφανη σακούλα. Το προϊόν
έχει πωληθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω της
πλατφόρµας WISH).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

26
A12/1083
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Τροφοδοτικό

Η ηλεκτρική µόνωση

Καταστροφή του

είναι ανεπαρκής. Ο

προϊόντος (Από
τον εισαγωγέα)

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: 500mA Power
Adaptor
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
M1-PSU4-5A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
913180211A

χρήστης θα µπορούσε
να υποστεί
ηλεκτροπληξία από
προσβάσιµα, ενεργά
µέρη ή να προκληθεί
πυρκαγιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Τροφοδοτικό,

για τη Χαµηλή Τάση και

µε έξοδο 12 V DC, σε καφέ,
χάρτινο κουτί.

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61558.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γερµανία

A12/1084
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Μοτοσικλέτες

από την τάπα του

Ανάκληση του

ρεζερβουάρ όταν είναι

προϊόντος από

Μάρκα: Ducati

Πιθανή διαρροή βενζίνης

Εθελοντικά
µέτρα:

ανοιχτή, µπορεί να

τους τελικούς

Όνοµα: Panigale

οδηγήσει σε εξαιρετικά

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

δύσκολες συνθήκες σε
πυρκαγιά.

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e49*168/2013*00037*.
Τύπος: DA

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του

Αριθµός

διανοµέα της

παρτίδας/Barcode:

Ducati στη

Μοτοσικλέτες παραγωγής
έτους 2018

χώρα µας,

Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.

µοτοσικλέτες,

αφορά 5
στους

Χώρα προέλευσης: Ιταλία

ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

28
A12/1085
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Ρολόι χειρός

Το ποσό του Νικελίου,

Μάρκα: Infinity man
Όνοµα: Armbanduhr
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Infinity man wristwatch,

Εθελοντικά
µέτρα:

που απελευθερώνεται

Ανάκληση του

από το µέταλλο είναι

προϊόντος από

πολύ υψηλό (2.8

τους τελικούς

µg/cm²/week). Το

χρήστες (Από τον
εισαγωγέα)

Νικέλιο είναι ισχυρό
ερεθιστικό και µπορεί να

order 17932200
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2000004490355

προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις στην
περίπτωση που
περιέχεται σε
αντικείµενα που

Περιγραφή: Ασηµί,

έρχονται σε άµεση και

µεταλλικό ρολόι χειρός,

παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.

συσκευασµένο σε διάφανο,
πλαστικό κουτί µε
εκτυπωµένο χαρτόνι.
Ιστοσελίδα ανάκλησης

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

εταιρείας: https://woolwort
h.de/unternehmen/kundenin
formation/rueckrufe/
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1086
/18

Αυστρία

Κατηγορία: Αναπτήρες

Πυρκαγιά

Προϊόν: Αναπτήρας

Ο αναπτήρας είναι

Μάρκα: MXM Κίνα
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

ελκυστικός για τα
παιδιά. Ένα µικρό παιδί

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

θα µπορούσε να παίξει

Η εισαγωγή

µαζί του και να

απορρίφθηκε στα

P10-X08

προκληθεί πυρκαγιά.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

συµµορφώνεται µε το

Περιγραφή:

σύνορα

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 13869.

Επαναγεµιζόµενος
αναπτήρας σε σχήµα
κραγιόν, ύψους περίπου 8
cm, µαύρος, λευκός ή ροζ
µε βούλες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1087
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός,

Προϊόν: Παιχνίδι κιθάρα

Βλάβη στην ακοή,
Στραγγαλισµός

Μάρκα: YaYa Toys / ADAR
Όνοµα: Guitar
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LOT NO: 9340 (σε ετικέτα)

προϊόντος από

µπορούν να

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

αποσπαστούν από το
παιχνίδι και το λουρί
ώµου είναι πολύ µακρύ
και δεν έχει µηχανισµό

παρτίδας/Barcode:
5901271154896

άµεσης απελευθέρωσης.

κιθάρα µε µικρόφωνο, από
χρωµατιστό πλαστικό, µε
λουρί ώµου. Η κιθάρα

Απόσυρση του

Μικρά κοµµάτια

Αριθµός

Περιγραφή: Παιχνίδι

Εθελοντικά
µέτρα:

Επιπλέον, το επίπεδο
του παραγόµενου ήχου
είναι πολύ υψηλό. Ένα
µικρό παιδί θα µπορούσε
να βάλει τα µικρά
κοµµάτια στο στόµα του

λειτουργεί µε µπαταρίες και

και να πνιγεί. Αν το

συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.

λουρί φορεθεί γύρω από

Χώρα προέλευσης: Κίνα

τον λαιµό, θα µπορούσε
να σχηµατίσει θηλιά και
να παγιδευτεί. Η
απουσία µηχανισµού
άµεσης απελευθέρωσης,
που θα επέτρεπε στο
παιδί να αποµακρύνει το
λουρί, µπορεί να
οδηγήσει σε
στραγγαλισµό. Το
υψηλό επίπεδο του
παραγόµενου ήχου
µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στην ακοή.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

31
A12/1088
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου

είναι ενεργές όταν ο

Απόσυρση του

αντάπτορας τοποθετείται

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: GK Power

Προσβάσιµες ακίδες

στην πρίζα, µε κίνδυνο
πρόκλησης

Όνοµα: WORLDWIDE
TRAVEL ADAPTOR

ηλεκτροπληξίας για τον
χρήστη.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Το προϊόν δεν

ADD-02 (επί της
συσκευασίας)

συµµορφώνεται µε τις

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
52900966020418
Περιγραφή: Παγκόσµιος
αντάπτορας ταξιδίου σε
συσκευασία µπλίστερ.

απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση.

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

32
A12/1089

Φινλανδία

Κατηγορία: Φωτιστικός

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς

/18

εξοπλισµός
Προϊόν: LED φωτιστικό

Η ηλεκτρική µόνωση
του τροφοδοτικού είναι
ανεπαρκής, µε κίνδυνο

Μάρκα: Άγνωστη

πρόκλησης

Όνοµα: LED Panel Light

ηλεκτροπληξίας για τον
χρήστη.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Φωτιστικό: 6W LED Panel
Light. Τροφοδοτικό: HJY57x1W
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

τον
εισαγωγέα):
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

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

Περιγραφή: LED φωτιστικό
µαζί µε τροφοδοτικό, σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

33
A12/1090
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Ολλανδία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

µπορεί να χαλαρώσουν,

Απόσυρση του

αφήνοντας εκτεθειµένα

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Handson
Όνοµα: 100 mini
kerstverlichting
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article 471.135
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8711247856320, 2017 σε

Οι ηλεκτρικές επαφές

µέρη υπό τάση. Ο
χρήστης θα µπορούσε
να υποστεί
ηλεκτροπληξία ενώ
αλλάζει τα λαµπάκια.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό

Υποχρεωτικά
µέτρα:

ετικέτα επί του προϊόντος

πρότυπο EN 60598.

Περιγραφή: Αλυσίδα µε
100 φωτάκια σε πράσινο,
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

34

Ελλάδα

A12/1091
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

µια τάπα λαδιού, στην

Ανάκληση του

πλαϊνή πλευρά του

προϊόντος από

κινητήρα, να µην έχει

τους τελικούς

συσφιχθεί σύµφωνα µε

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

Μάρκα: Toyota
Όνοµα: Proace
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Οχήµατα µε κινητήρα
πετρελαίου 2.0L

Υπάρχει η πιθανότητα,

τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή. Σε αυτή
την περίπτωση,
ενδέχεται να προκληθεί
διαρροή και ποσότητα

Αριθµός

λαδιού να χυθεί στο

παρτίδας/Barcode:

έδαφος, µε κίνδυνο
πρόκλησης ατυχήµατος.

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
2 Μαΐου 2018 και 2 Ιουνίου
2018

Εθελοντικά
µέτρα:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Toyota στη
χώρα µας,
αφορά 4
οχήµατα, τα

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

οποία θα
ελεγχθούν και
θα

Χώρα προέλευσης: Γαλλία

επισκευασθούν
πριν την
παράδοσή τους
στους τελικούς
ιδιοκτήτες

36
A12/1093

Λιθουανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός
Μικρά κοµµάτια (το

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς

/18

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι
Μάρκα: POLESIE
Όνοµα: Live by playing
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
art. 55378
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4810344055378

κεφάλι της φιγούρας)
αποσπώνται εύκολα από
το παιχνίδι. Ένα µικρό
παιδί θα µπορούσε να τα
βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών

Περιγραφή: Πλαστικό

και το σχετικό

παιχνίδι αεροπλάνο µε

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

αποσπώµενη φιγούρα
πιλότου.
Χώρα προέλευσης:
Λευκορωσία

τον
εισαγωγέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

37
A12/1094
/18

Πολωνία

Κατηγορία: ∆οµικά υλικά

Ασφυξία

Προϊόν: Ανιχνευτής
µονοξειδίου του άνθρακα

Το προϊόν δεν είναι

Εθελοντικά
µέτρα:

επαρκώς ευαίσθητο ως

Απόσυρση του

προς την ανίχνευση του

προϊόντος από

Όνοµα: Czujnik czadu

µονοξειδίου του
άνθρακα.

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Το προϊόν δεν

DETC-01, DETEK1 - Type B
Series 20170824

συµµορφώνεται µε τις

Μάρκα: Άγνωστη

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5902115406836, EAN
5902115407963
Περιγραφή: Ανιχνευτής
µονοξειδίου του άνθρακα,
που λειτουργεί µε µπαταρίες.
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα ∆οµικά Υλικά και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 50291.
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A12/1095
/18

Λιθουανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Υποχρεωτικά

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια (οι

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Tip Lorry HAPPY
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO. 8188
Αριθµός

κεραίες της µέλισσας και
οι τροχοί) αποσπώνται

Απαγόρευση

εύκολα από το παιχνίδι.

διάθεσης του

Ένα µικρό παιδί θα

προϊόντος στην

µπορούσε να τα βάλει

αγορά και άλλα

στο στόµα του και να
πνιγεί.

συνοδευτικά
µέτρα

παρτίδας/Barcode:
5902388432938

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Πλαστικό

απαιτήσεις της Οδηγίας

παιχνίδι σε σχήµα µέλισσας.

Ασφάλειας Παιχνιδιών

Το παιχνίδι λειτουργεί µε 2

και το σχετικό

συµµορφώνεται µε τις

µπαταρίες τύπου AA και
φέρει διακόπτη λειτουργίας.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1096
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Πολωνία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

οχήµατα ενδέχεται ο

Ανάκληση του

άξονας του χειρόφρενου

προϊόντος από

(µοχλικό δαγκάνας) να

τους τελικούς

«κολλήσει» λόγω

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Mitsubishi
Όνοµα: ASX, Outlander,
Outlander PHEV
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0406*20,
e1*2001/116*0406*19,
e1*2007/46*0368*05,
e1*2007/46*0368*08,
e1*2001/116*0406*16,
e1*2001/116*0406*21,
e1*2007/46*0368*04,
e1*2007/46*0368*07.

Στα επηρεαζόµενα

διάβρωσης ή ο
αυτόµατος ρυθµιστής
της πίσω δαγκάνας να
µην λειτουργεί επαρκώς.
Κάτι τέτοιο θα είχε ως
αποτέλεσµα το
χειρόφρενο να µην έχει
την ίδια
αποτελεσµατικότητα
κατά την διάρκεια των
ελιγµών στάθµευσης
(παρκάρισµα).

Εθελοντικά
µέτρα:

Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
31/08/2018
∆ελτίο Τύπου

Τύποι: GA0W, GF0W, GG0W
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλα ετών: 2013 - 2016
(ASX), 2013 - 2016
(Outlander), 2014 - 2016
(Outlander PHEV)
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
40
A12/1097
/18

Σλοβακία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Ζελέ µαλλιών

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: EDITT COSMETICS
Όνοµα: Hair gel With PRO –
Vitamin B5 – gél na vlasy
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
08176747, χρήση πριν από:
06 2020, 5 904215 406747

methylisothiazolinone
(MI) και

µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

methylchloroisothiazolin

Απαγόρευση

one (MCI). ∆ερµατική

διάθεσης του

επαφή µε προϊόντα, που

προϊόντος στην

περιέχουν MCI/MI,

αγορά και άλλα

µπορεί να προκαλέσει

συνοδευτικά
µέτρα

αλλεργική δερµατίτιδα

Αριθµός

εξ επαφής σε

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

ευαισθητοποιηµένα
άτοµα.

Περιγραφή: Ζελέ σε

Το προϊόν δεν

βαζάκια 500 ml, σε διάφορα
χρώµατα.

συµµορφώνεται µε τον

Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

Υποχρεωτικά

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα (Από τον
διανοµέα)

41
A12/1098
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ παιχνιδιών
µπάνιου

Οι βεντούζες

Μάρκα: PHIDAL
Όνοµα: L'Heure du Bain
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
code CUG 129352
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
9782764343876
Περιγραφή: Σετ παιχνιδιών
µπάνιου αποτελούµενο από
πλαστικό βιβλίο, θαλάσσια
ζώα µε βεντούζες και δίχτυ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

αποσπώνται εύκολα από

Ανάκληση του

τα ζώα. Ένα µικρό παιδί

προϊόντος από

θα µπορούσε να τις

τους τελικούς

βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

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

42
A12/1099
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Γαλλία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης
δοντιών

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: niceEshop
Όνοµα: Kit de 15 Pcs
Blanchiment des Dents
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

υπεροξείδιο του
υδρογόνου ως µέσο
λεύκανσης (µετρηθείσα
συγκέντρωση 6% κατά
βάρος). Σε υψηλές
συγκεντρώσεις το
υπεροξείδιο του
υδρογόνου προκαλεί

Αριθµός

ερεθισµό του δέρµατος

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

και είναι επιβλαβές, αν
καταποθεί.

Περιγραφή: Κιτ 15

Το προϊόν δεν

τεµαχίων για λεύκανση

συµµορφώνεται µε τον

δοντιών. Το προϊόν έχει

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

πωληθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω της πλατφόρµας
Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

43

Κροατία

A12/1100
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Υποχρεωτικά

Προϊόν: Αποκριάτικο
µακιγιάζ

Το µπλε χρώµα περιέχει

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: Carnival Toys
Όνοµα: Party make up
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
2170200501
Αριθµός

A12/1101
/18

Ισπανία

τιµή: 14890 mg/kg) και

Απαγόρευση

το κόκκινο χρώµα

διάθεσης του

περιέχει Βάριο

προϊόντος στην

(µετρηθείσα τιµή: 1940

αγορά και άλλα

mg/kg). Τα στοιχεία

συνοδευτικά
µέτρα

αυτά είναι πιθανώς
τοξικά αν καταποθούν.

παρτίδας/Barcode:
8004761070380

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Σετ για

απαιτήσεις της Οδηγίας

αποκριάτικο µακιγιάζ (4

Ασφάλειας Παιχνιδιών

χρώµατα: µπλε, κόκκινο,
λευκό και µαύρο).

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

44

Αλουµίνιο (µετρηθείσα

συµµορφώνεται µε τις

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι σετ όπλου

Οι βεντούζες

Μάρκα: DHG / CHENGJI
Όνοµα: Shoot Gun
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. 66991A / J-18
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8426292006506

αποσπώνται εύκολα από
τα βλήµατα. Ένα µικρό

µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

παιδί θα µπορούσε να

Η εισαγωγή

τις βάλει στο στόµα του
και να πνιγεί.

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών

Περιγραφή: Παιχνίδι σετ

και το σχετικό

όπλου, αποτελούµενο από

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

ένα πλαστικό παιχνίδι όπλο,

Υποχρεωτικά

βλήµατα µε βεντούζες και
πλαστικές κορύνες
µπόουλινγκ. Το σετ
διατίθεται σε συσκευασία
µπλίστερ µε χάρτινη πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1102
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Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: ∆οκιµαστικό πριζών

του προϊόντος είναι

Μάρκα: Axxel
Όνοµα: Schuko testeri
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EM908 / 8068
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6438152080689
Περιγραφή: ∆οκιµαστικό
πριζών σε συσκευασία
µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Η ηλεκτρική µόνωση
ανεπαρκής, µε κίνδυνο

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

πρόκλησης

Ανάκληση του

ηλεκτροπληξίας για τον
χρήστη.

προϊόντος από

Το προϊόν δεν

τους τελικούς
χρήστες

συµµορφώνεται µε τις

Απόσυρση του

απαιτήσεις της Οδηγίας

προϊόντος από
την αγορά

για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61010.
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Γαλλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Πολύµπριζο

είναι ανεπαρκή, µε

Ανάκληση του

κίνδυνο πρόκλησης

προϊόντος από

ηλεκτροπληξίας για τον
χρήστη.

τους τελικούς

Μάρκα: ANTE
Όνοµα: Bloco de tomadas
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Model 106B
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Πολύµπριζο 6
θέσεων.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Τα κλείστρα στις πρίζες

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό πρότυπο IEC
60884.

Εθελοντικά
µέτρα:

χρήστες (Από τον
λιανοπωλητή)
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Πλαστικές
σφυρίχτρες

Οι σφυρίχτρες είναι

Μάρκα: GAPPY PARTY
Όνοµα: FAVEURS
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3570701941621
Περιγραφή: Πλαστική
σακούλα, που περιέχει 4
σφυρίχτρες σε διάφορα
χρώµατα (ροζ, κίτρινο,
πορτοκαλί και πράσινο).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

µικρά κοµµάτια. Ένα

Ανάκληση του

µικρό παιδί θα µπορούσε

προϊόντος από

να τις βάλει στο στόµα
του και να πνιγεί.

τους τελικούς

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

χρήστες (Από τον
διανοµέα)
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Γαλλία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης
δοντιών

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Dazzling White
Όνοµα: Instant whitening
pen
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

υπεροξείδιο του

Απόσυρση του

υδρογόνου ως µέσο

προϊόντος από
την αγορά

λεύκανσης (µετρηθείσα
συγκέντρωση 7.9%
κατά βάρος). Σε υψηλές
συγκεντρώσεις το
υπεροξείδιο του
υδρογόνου προκαλεί

Αριθµός

ερεθισµό του δέρµατος

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

και είναι επιβλαβές, αν
καταποθεί.

Περιγραφή: Βουρτσάκι-

Το προϊόν δεν

στυλό για λεύκανση

συµµορφώνεται µε τον

δοντιών, σε συσκευασία

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

µπλίστερ. Το προϊόν έχει
πωληθεί µέσω της
πλατφόρµας WISH.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Εθελοντικά
µέτρα:
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σετ παιδικών
ενδυµάτων

µπλούζα θα µπορούσε

Μάρκα: Deco
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
18/330
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1601720183302
Περιγραφή: Σετ παιδικών
ενδυµάτων, αποτελούµενο
από δύο µέρη (παντελόνι και
µπλούζα), για παιδιά ηλικίας
6-24 µηνών. Η µπλούζα
φέρει στην περιοχή της
µέσης µη στερεωµένο
κορδόνι µε ελεύθερα άκρα,
µε µήκος που ξεπερνά τα 14
cm.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

Τα κορδόνι στην
να παγιδευτεί κατά τη

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

διάρκεια διαφόρων

Απαγόρευση

δραστηριοτήτων του

διάθεσης του

παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

προϊόντος στην

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

αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
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Γερµανία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Ρολόι χειρός

Το ποσό του Νικελίου,

Μάρκα: Infinity woman
Όνοµα: Armbanduhr
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Infinity woman wristwatch,
order 17892000

που απελευθερώνεται

Ανάκληση του

από το µπρασελέ είναι

προϊόντος από

πολύ υψηλό (3.12

τους τελικούς

µg/cm²/week). Το

χρήστες (Από τον
εισαγωγέα)

Νικέλιο είναι ισχυρό
ερεθιστικό και µπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές

Αριθµός

αντιδράσεις στην

παρτίδας/Barcode:
2000004177645

περίπτωση που

Περιγραφή: Χρυσόχρωµο,
γυαλιστερό, µεταλλικό ρολόι
χειρός, σε διάφανο,
πλαστικό κουτί µε
εκτυπωµένη βάση.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας: https://woolwort
h.de/unternehmen/kundenin
formation/rueckrufe/

Εθελοντικά
µέτρα:

περιέχεται σε
αντικείµενα που
έρχονται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Υποχρεωτικά

Οι µικρές πέρλες

Προϊόν: Βρεφικό κορµάκι

µπορούν να

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: Beyaz bebek
Όνοµα: Güpürlü Çıtçıtli Badi
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
802
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
678678678023
Περιγραφή: Βρεφικό
κορµάκι µε φούστα, για
παιδιά ηλικίας έως 3 ετών,
µε πέρλες κολληµένες στο
µέσον του ενδύµατος.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

αποσπαστούν εύκολα.

Απόσυρση του

Ένα µικρό παιδί θα

προϊόντος από
την αγορά

µπορούσε να τις βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.
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Γαλλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

του πλαισίου ενδέχεται

Ανάκληση του

να µην είναι καλά

προϊόντος από

σφιγµένα. Αυτό θα

τους τελικούς

µπορούσε να επηρεάσει

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Peugeot

∆ιάφορα εξαρτήµατα

Όνοµα: 3008

την ανάρτηση και τη

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

συµπεριφορά οδήγησης
του οχήµατος.

e22007/46*0534*04,
e2*2007*46*0534*05,
e2*2007/46*0534*06
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής στις 6
Ιουνίου 2018
Περιγραφή: Επιβατικά

Εθελοντικά
µέτρα:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Peugeot στη
χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
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Αυστρία
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αυτοκίνητα.

από την

Χώρα προέλευσης: Γαλλία

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Βλάβη στην ακοή

Προϊόν: Παιχνίδι τροµπέτα

Το επίπεδο του

Μάρκα: B&G International
Όνοµα: La Musique
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No: 36204
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3588270036204, Batch
number: CF150046
Περιγραφή: Παιχνίδι

Εθελοντικά
µέτρα:

παραγόµενου ήχου είναι

Απόσυρση του

πολύ υψηλό, µε κίνδυνο

προϊόντος από

πρόκλησης βλάβης στην
ακοή.

την αγορά (Από

Το προϊόν δεν

τον
λιανοπωλητή)

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

τροµπέτα από κόκκινο και
κίτρινο, σκληρό πλαστικό
(µήκους περίπου 27 cm), σε
διάφανη, πλαστική
συσκευασία µε χάρτινη
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Φινλανδία

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Υποχρεωτικά

A12/1111
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Προϊόν: Σύρµα
συγκόλλησης
Μάρκα: Tubman
Όνοµα: Juotostina 60 %
Tina, 40 % Lyijy
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
∆ιάµετρος σύρµατος: 0,8
mm. Βάρος προϊόντος: 100
g
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Articel
number: 30-9565

Το προϊόν περιέχει

µέτρα (Προς

Μόλυβδο (µετρηθείσα

τον
λιανοπωλητή):

τιµή: 40% κατά βάρος),
ενώ δεν φέρει
επισήµανση ότι
προορίζεται για χρήση
µόνο από επαγγελµατίες
χρήστες. Η έκθεση στον

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

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

Περιγραφή: Μεταλλικό
σύρµα συγκόλλησης,
τυλιγµένο σε γκρι καρούλι.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Φινλανδία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά

Το πρωτεύον πηνίο µε

Προϊόν: LED λάµπα
ποδηλάτου και φορτιστής

µόνωση από λάκα του

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: Spanninga
Όνοµα: Thor 800
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
THOR-800 HM-084-1000
(φορτιστής)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8715117022419
Περιγραφή: LED λάµπα
ποδηλάτου µαζί µε
φορτιστή, σε κόκκινο-λευκό,
χάρτινο κουτί.

µετασχηµατιστή του

Ανάκληση του

φορτιστή αγγίζει το

προϊόντος από

δευτερεύον πηνίο µε

τους τελικούς
χρήστες

µόνωση από λάκα. Το
προσβάσιµο δευτερεύον
κύκλωµα µπορεί να γίνει
ενεργό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ιρλανδία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Κρέµα δέρµατος

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Diana
Όνοµα: Beauty Cream
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
number: 160213, Barcode:
5280080004401
Περιγραφή: Συσκευασία:
µπλε κουτί µε λευκή
εκτύπωση, µε την ένδηξη
Diana Beauty Cream.
Χώρα προέλευσης:
Λίβανος

Εθελοντικά
µέτρα:

methylisothiazolinone

Απόσυρση του

(MI). ∆ερµατική επαφή

προϊόντος από

µε προϊόντα, που

την αγορά (Από

περιέχουν MI, µπορεί να

τον
λιανοπωλητή)

προκαλέσει αλλεργική
δερµατίτιδα εξ επαφής
σε ευαισθητοποιηµένα
άτοµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

57
A12/1114
/18

Ολλανδία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Χηµικός

Προϊόν: Μπουφάν

αζωχρωστικές, που

Απόσυρση του

απελευθερώνουν τις

προϊόντος από

αρωµατικές αµίνες 3,3'-

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

Μάρκα: Zeeman
Όνοµα: Children’s Hoody
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
3538

Το µπουφάν περιέχει

dimethoxybenzidine
(µετρηθείσα
συγκέντρωση: >100
mg/kg) και benzidine

Αριθµός

(µετρηθείσα

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

συγκέντρωση: 75

Περιγραφή: Μπουφάν µε
κουκούλα (µε αυτιά και
µάτια) για παιδιά. ∆ιατίθεται
σε διάφορα χρώµατα και
σχέδια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

mg/kg). Όταν το προϊόν
βρίσκεται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα, οι αρωµατικές
αµίνες µπορούν να
απορροφηθούν από το
δέρµα. Οι αρωµατικές
αµίνες µπορούν να
προκαλέσουν καρκίνο,
κυτταρικές µεταλλάξεις

Εθελοντικά
µέτρα:

και να επηρεάσουν την
αναπαραγωγή.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Ολλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Μάρκα: Folatex
Όνοµα: Balloons
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Πορτοκαλί, 10 τεµάχια, 30
cm

νιτροζαµινών (0.16

Απόσυρση του

mg/kg) που

προϊόντος από
την αγορά

απελευθερώνονται από
τα µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζαµίνες
είναι γενοτοξικά
καρκινογόνες ουσίες

Αριθµός

µέσω εισπνοής,

παρτίδας/Barcode:
8714572081726 / 170145

κατάποσης ή δερµατικής

Περιγραφή: ∆ιάφανη,
πλαστική σακούλα, που
περιέχει 10 πορτοκαλί
µπαλόνια.
Χώρα προέλευσης: Μεξικό

Υποχρεωτικά
µέτρα:

έκθεσης. Ένα παιδί
µπορεί να εκτεθεί σε
αυτές, βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Υποχρεωτικά

Οι µικρές πέρλες

Προϊόν: Σετ βρεφικών
ενδυµάτων

µπορούν να

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: Hoppi
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Σετ βρεφικών
ενδυµάτων δύο τεµαχίων
(µπλούζα και παντελόνι), για
παιδιά ηλικίας έως 3 ετών. Η
µπλούζα στο µπροστινό της
µέρος φέρει κορδέλα µε
χρυσό τελείωµα και
κολληµένες, διακοσµητικές
πέρλες.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

αποσπαστούν εύκολα.

Απόσυρση του

Ένα µικρό παιδί θα

προϊόντος από
την αγορά

µπορούσε να τις βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Υποχρεωτικά

Η διακοσµητική πέτρα

Προϊόν: Βρεφικό φόρεµα

µπορεί να αποσπαστεί

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: Minicix
Όνοµα: Güpür Yakali Elbise
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
code: 607
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
0760085211001
Περιγραφή: Φόρεµα για
κορίτσια ηλικίας έως 3 ετών,
µε τριαντάφυλλα και ένα
λουλούδι από τούλι µε µια
διακοσµητική πέτρα σε ένα
µεταλλικό στοιχείο.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

εύκολα. Ένα µικρό παιδί

Απόσυρση του

θα µπορούσε να τη

προϊόντος από
την αγορά

βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.
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Ιρλανδία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Κρέµα µαλλιών

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: D.FI
Όνοµα: De-Frizz + Tame
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
669326080634

methylisothiazolinone

Απόσυρση του

(MI). ∆ερµατική επαφή

προϊόντος από

µε προϊόντα, που

την αγορά (Από

περιέχουν MI, µπορεί να

τον
λιανοπωλητή)

προκαλέσει αλλεργική
δερµατίτιδα εξ επαφής
σε ευαισθητοποιηµένα
άτοµα.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Μαύρο

συµµορφώνεται µε τον

σωληνάριο 250 ml µε λευκή
και κίτρινη εκτύπωση.

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Χώρα προέλευσης:
Ισπανία

Εθελοντικά
µέτρα:
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/18

Ιρλανδία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Κρέµα µαλλιών

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: D.FI
Όνοµα: Volume Cream
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
669316069172

methylisothiazolinone

Απόσυρση του

(MI). ∆ερµατική επαφή

προϊόντος από

µε προϊόντα, που

την αγορά (Από

περιέχουν MI, µπορεί να

τον
λιανοπωλητή)

προκαλέσει αλλεργική
δερµατίτιδα εξ επαφής
σε ευαισθητοποιηµένα
άτοµα.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Κρέµα όγκου

συµµορφώνεται µε τον

σε µαύρο σωληνάριο 200 ml

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

µε λευκή και κόκκινη
εκτύπωση.
Χώρα προέλευσης:

Εθελοντικά
µέτρα:

Ισπανία
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A12/1120
/18

Κροατία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Υποχρεωτικά

Το µελάνι περιέχει

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ

Μόλυβδο (µετρηθείσα

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: Intenze
Όνοµα: Bright Red
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

τιµή: 0.62 mg/kg),

Απαγόρευση

Υδράργυρο (µετρηθείσα

διάθεσης του

τιµή: 0.32 mg/kg) και

προϊόντος στην

Βάριο (µετρηθείσα τιµή:

αγορά και άλλα

62 mg/kg). Η έκθεση σε

συνοδευτικά
µέτρα

Μόλυβδο είναι

Αριθµός

επιβλαβής για την

παρτίδας/Barcode:

ανθρώπινη υγεία και

SS258, art. st1007BR. exp.
date 31.07.2022

µπορεί να προκαλέσει

Περιγραφή: Φωτεινό
κόκκινο µελάνι τατουάζ σε
πλαστικό µπουκαλάκι µε

αναπτυξιακή
νευροτοξικότητα. Τα
άλατα του Βαρίου
µπορούν να
απορροφηθούν από το

βιδωτό πώµα.

µελάνι τατουάζ και να

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

έχουν τοξικές
επιδράσεις.
Σύµφωνα µε την
απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης (ResAP 2008)
για τις απαιτήσεις και τα
κριτήρια σχετικά µε την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, τα επίπεδα του
Μολύβδου και του
Υδραργύρου στα
µελάνια τατουάζ δεν θα
πρέπει να ξεπερνούν τα
0.2 mg/kg και τα
επίπεδα του Βαρίου δεν
θα πρέπει να ξεπερνούν
τα 50 mg/kg.
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/18

Λιθουανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Πολύµπριζο σούκο

προϊόντος µπορεί να

Μάρκα: FAR
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
F32
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8699292410325

Ενεργά µέρη του
γίνουν προσβάσιµα. Οι

µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

χρήστες θα µπορούσαν

Απαγόρευση

να υποστούν

διάθεσης του

ηλεκτροπληξία αν

προϊόντος στην

αγγίξουν τα ενεργά
µέρη.

αγορά και άλλα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Ηλεκτρικό

για τη Χαµηλή Τάση και

πολύµπριζο µε 5 πρίζες, µε
επαφές γείωσης.

το σχετικό πρότυπο IEC
60884.

Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

Υποχρεωτικά

συνοδευτικά
µέτρα
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A12/1122
/18

Κροατία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ

Μόλυβδο (µετρηθείσα

Μάρκα: Eternal Ink
Όνοµα: Bright Orange
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Το µελάνι περιέχει
τιµή: 14.7 mg/kg) και
62 mg/kg). Η έκθεση σε

διάθεσης του

Μόλυβδο είναι

προϊόντος στην

επιβλαβής για την

αγορά και άλλα

ανθρώπινη υγεία και

συνοδευτικά
µέτρα

παρτίδας/Barcode: lot G125, item number E081

αναπτυξιακή

πλαστικό µπουκαλάκι µε
βιδωτό πώµα, 30 ml, MPG
date 03.2017, exp. date 03.

τον
λιανοπωλητή):
Απαγόρευση

µπορεί να προκαλέσει

πορτοκαλί µελάνι τατουάζ σε

µέτρα (Προς

Βάριο (µετρηθείσα τιµή:

Αριθµός

Περιγραφή: Φωτεινό

Υποχρεωτικά

νευροτοξικότητα. Τα
άλατα του Βαρίου
µπορούν να
απορροφηθούν από το
µελάνι τατουάζ και να
έχουν τοξικές

2020.

επιδράσεις.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Σύµφωνα µε την
απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης (ResAP 2008)
για τις απαιτήσεις και τα
κριτήρια σχετικά µε την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, τα επίπεδα του
Μολύβδου στα µελάνια
τατουάζ δεν θα πρέπει
να ξεπερνούν τα 0.2
mg/kg και τα επίπεδα
του Βαρίου δεν θα
πρέπει να ξεπερνούν τα
50 mg/kg.
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Ολλανδία

A12/1123
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ τόξο και βέλη

Οι βεντούζες

Μάρκα: Egmont UK
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article: 54985
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
number 1400744
Περιγραφή: Σετ τόξο και 3
βέλη, σε διάφανη σακούλα.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

67
A12/1124

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Υποχρεωτικά
µέτρα:

αποσπώνται εύκολα από

Απαγόρευση

τα βέλη. Ένα µικρό παιδί

διάθεσης του

θα µπορούσε να τις

προϊόντος στην

βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.

αγορά και άλλα

Το προϊόν δεν

συνοδευτικά
µέτρα

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

Χηµικός

Εθελοντικά

/18

Προϊόν: Βραχιόλι
αστραγάλου
Μάρκα: Άγνωστη

Το µενταγιόν περιέχει
Κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
89% κατά βάρος). Το
Κάδµιο είναι επιβλαβές

Όνοµα: ILOVEDIY Anklet

για την ανθρώπινη

Bracelet de Cheville Argent
Indien

υγεία, καθώς

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
A9573, F1-07-06
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει τα
όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Περιγραφή: Βραχιόλι
αστραγάλου σε ασηµί
χρώµα, αποτελούµενο από
αρκετές λεπτές αλυσίδες,
που συνδέονται µέσω ενός
µενταγιόν, που φέρει δύο
τυρκουάζ διακοσµητικές
πέτρες. Το προϊόν έχει
πωληθεί µέσω διαδικτύου
(πχ στην Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1125
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Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν ενέχει χηµικό

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Style vintage look
rétro goldone tribal
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

κίνδυνο καθώς
απελευθερώνει έως 1.09
µg/cm²/week Νικέλιο,
τιµή που υπερβαίνει το
επιτρεπόµενο όριο των
0.5 µg/cm²/week. Το
Νικέλιο είναι ισχυρό

Αριθµός

ερεθιστικό και µπορεί να

παρτίδας/Barcode:

προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις στην

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Άγνωστος
Περιγραφή: Κολιέ. Το
προϊόν έχει πωληθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω της
πλατφόρµας eBay).
Χώρα προέλευσης: Ινδία

περίπτωση που
περιέχεται σε
αντικείµενα που
έρχονται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Μενταγιόν

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: SUN Pendant 925
Silver Plated
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
0.041% κατά βάρος) και
απελευθερώνει έως 12
µg/cm²/week Νικέλιο.
Το Κάδµιο είναι
επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, καθώς

Αριθµός

συσσωρεύεται στο σώµα

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

και µπορεί να βλάψει τα

Περιγραφή: Ασηµί
µενταγιόν για κολιέ σε
σχήµα ήλιου µε µια
διακοσµητική πέτρα στο
µέσον. Το προϊόν έχει
πωληθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω της πλατφόρµας
eBay).
Χώρα προέλευσης: Ινδία

όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο. 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.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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Ελλάδα

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μολύβια µε γόµα

Το πλαστικό περίβληµα

Μάρκα: JUMBO
Όνοµα: LOVELY PRINCESS

των µολυβιών περιέχει
δι (2-αιθυλεξυλ)

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

φθαλικό εστέρα (DEHP).

Απαγόρευση

Αυτός ο φθαλικός

διάθεσης του

εστέρας µπορεί να

προϊόντος στην

βλάψει την υγεία των

αγορά και άλλα

Αριθµός

παιδιών, προκαλώντας

συνοδευτικά

παρτίδας/Barcode:
0445278000039

πιθανή βλάβη του

µέτρα µετά από

αναπαραγωγικού
συστήµατος.

εντολή του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item No.: ERK5050LP

Περιγραφή: Σετ 3 µωβ
µολυβιών µε γόµα στο πάνω

Το προϊόν δεν

µέρος. Οι γόµες φέρουν την

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

εικόνα µιας πριγκίπισσας,

Γενικού Χηµείου
του Κράτους
Απόσυρση του
προϊόντος από

ενός στέµµατος ή ενός

την αγορά µετά

µονόκερου. Το σετ διατίθεται

από εντολή του

σε διάφανη, πλαστική

Γενικού Χηµείου
του Κράτους

σακούλα, που κλείνει µε
χάρτινη ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πηλός µοντελισµού

Ο κίτρινος, βιολετί και

Μάρκα: Tiger
Όνοµα: Modelling clay
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reference: 1450921

κόκκινος πηλός

Ανάκληση του

περιέχουν Βόριο

προϊόντος από

(µετρηθείσα τιµή έως:

τους τελικούς

2956 mg/kg). Κατάποση

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

ή επαφή µε περίσσεια
ποσότητα Βορίου µπορεί

Αριθµός

να επηρεάσει την υγεία

παρτίδας/Barcode:
0200014509210

των παιδιών βλάπτοντας

Περιγραφή: Σετ 5 πηλών
µοντελισµού σε διάφορα
χρώµατα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

το αναπαραγωγικό τους
σύστηµα.

Η Γ.Γ.
Βιοµηχανίας
και ο διανοµέας
συνιστούν
στους

Το προϊόν δεν

καταναλωτές,

συµµορφώνεται µε τις

που το έχουν

απαιτήσεις της Οδηγίας

στην κατοχή

Ασφάλειας Παιχνιδιών

τους, να

και το σχετικό

πάψουν να το

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

χρησιµοποιούν
και να το
επιστρέψουν
στο κατάστηµα
αγοράς,
προκειµένου να
λάβουν πίσω τα
χρήµατά τους
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Ισπανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Φόρεµα για
κορίτσια

εύκολα, δηµιουργώντας

Μάρκα: La Ormiga
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref 1820156210
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435506246249
Περιγραφή: Φόρεµα για
κορίτσια µε σχέδια
λουλουδιών, µέγεθος 3.
Χώρα προέλευσης: Ινδία

Τα κουµπιά αποσπώνται
µικρά κοµµάτια. Ένα

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

µικρό παιδί θα µπορούσε

Η εισαγωγή

να τα βάλει στο στόµα
του και να πνιγεί.

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό εθνικό πρότυπο
UNE 40902.
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Ιταλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι σετ
κατασκευών

Η ποσότητα του

Μάρκα: Teifoc, eitech
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
TEI 1001
Αριθµός

Χρωµίου (VI) στα
τουβλάκια είναι πολύ

µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

υψηλή (µετρηθείσα τιµή

Απόσυρση του

0.6 mg/kg). Το Χρώµιο

προϊόντος από
την αγορά

(VI) κατηγοριοποιείται
ως ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

παρτίδας/Barcode:
4250503610459

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Παιχνίδι σετ

απαιτήσεις της Οδηγίας

τουβλάκια µε φυσικά υλικά

Ασφάλειας Παιχνιδιών

(κονίαµα µε βάση τη
ζάχαρη).

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

Υποχρεωτικά

συµµορφώνεται µε τις

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

Εβδοµαδιαία αναφορά για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

5
A12/1062
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Φορτηγά

σφιγκτήρες ελατηρίων

Ανάκληση του

ενδέχεται να µην είναι

προϊόντος από

επαρκώς σκληρυµένα.

τους τελικούς

Αυτό µπορεί να

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: MAN
Όνοµα: TGL, TGM, TGS,
TGX
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
∆ιάφορα

Τα παξιµάδια στους

οδηγήσει σε απώλεια
της δύναµης
προέντασης στη βιδωτή
σύνδεση και στην

Αριθµός

επακόλουθη θραύση

παρτίδας/Barcode:

των σφιγκτήρων

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

ελατηρίου. Σε

Ιουνίου 1999 και Απριλίου
2018

περίπτωση θραύσης των

Περιγραφή: Φορτηγά.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

σφικτήρων, ο άξονας
δεν θα είναι πλέον
ασφαλώς ανυψωµένος.
Η προκύπτουσα ασταθής
συµπεριφορά οδήγησης
του οχήµατος ενέχει
κίνδυνο πρόκλησης
ατυχήµατος.

Εθελοντικά
µέτρα:

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

6
A12/1063
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Λεωφορεία

του σασί θα µπορούσαν

Ανάκληση του

να οδηγήσουν στον

προϊόντος από

διαχωρισµό του

τους τελικούς

πλευρικού µέλους από

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Solaris
Όνοµα: Urbino
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e8*2007/46*0007*19.
Τύπος: URBINO 18
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
∆εκεµβρίου 2015 και
∆εκεµβρίου 2017
Περιγραφή: Λεωφορεία
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

Ρωγµές στο κάτω µέρος

το εγκάρσιο µέλος στο
πλαίσιο του οχήµατος.
Αυτό αποτελεί κίνδυνο
για τους επιβάτες.

Εθελοντικά
µέτρα:

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

