ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 13 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 32η 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 32
Η κοινοποίηση A12/0422/17 της αναφοράς 2017-014 έχει επικαιροποιηθεί ώστε να αναφέρεται
διευρυµένη περίοδος παραγωγής και αυξηµένος αριθµός επηρεαζόµενων οχηµάτων
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1

Ολλανδία

A12/1131
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Τα µάτια του σκίουρου

Μάρκα: Intratuin Nederland
Όνοµα: Kerstdecoratie
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
0617 10007899
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2011999562965

2
A12/1132
/18

Γαλλία

αποσπώνται εύκολα,

Απόσυρση του

δηµιουργώντας µικρά

προϊόντος από
την αγορά

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: Λευκό,

Ασφάλειας Παιχνιδιών

λούτρινο παιχνίδι σε σχήµα
σκίουρου.

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Η χλαπάτσα περιέχει

Μάρκα: LG-Imports
Όνοµα: Barrel O Slime

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Βόριο (µετρηθείσα τιµή:
1088 mg/kg). Η
κατάποση ή η επαφή µε
υπερβολική ποσότητα

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος
Ανάκληση του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LG9016
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
205AO1774
Περιγραφή: Κόκκινη
χλαπάτσα σε κόκκινο,
πλαστικό περιέκτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Βορίου µπορεί να

προϊόντος από

βλάψει την υγεία των

τους τελικούς
χρήστες

παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά (Από
τον διανοµέα)

3
A12/1133
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου

προσβάσιµα αν ο

Μάρκα: FOXNOVO
Όνοµα: World Travel
Adapter with USB
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Ενεργά µέρη είναι
αντάπτορας δεν
συναρµολογηθεί σωστά
(σύνδεση του φις ΗΠΑ
στη θέση του φις ΗΒ).
Επιπλέον, η µόνωση των
ακίδων των φις είναι
ανεπαρκής. Ο χρήστης
θα µπορούσε να υποστεί

Αριθµός

ηλεκτροπληξία αν έρθει

παρτίδας/Barcode:
888566405732

σε επαφή µε ενεργά
µέρη του αντάπτορα.

Περιγραφή: Αντάπτορας

Το προϊόν δεν

ταξιδίου µε USB (6 cm x 5

συµµορφώνεται µε τις

cm x 4.5 cm) µε φις ΗΒ και

απαιτήσεις της Οδηγίας

ΗΠΑ. Η θύρα USB και δύο

για τη Χαµηλή Τάση και

ενδεικτικές λυχνίες

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

βρίσκονται στην πλευρά του
φις ΗΠΑ. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω eBay).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα

4
A12/1134
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο

Οι βεντούζες

Μάρκα: Kai Li Toys /
Superjuguete

αποσπώνται εύκολα από
τα βλήµατα. Ένα µικρό

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

παιδί θα µπορούσε να

Η εισαγωγή

Όνοµα: ‘Soft Bullet Blaster’
και ‘Dinobots’

τις βάλει στο στόµα του
και να πνιγεί.

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref 394 και 396

Το προϊόν δεν

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435265717813 και
8435265717790
Περιγραφή: ∆ύο σετ
παιχνιδιών όπλων µε
βλήµατα µε βεντούζες. Ένα
από τα όπλα είναι σε σχήµα
δεινοσαύρου (τρικεράτοψ)
µε 10 βλήµατα. Το άλλο
είναι σε σχήµα καραµπίνας
µε 18 βλήµατα. Και τα δύο
σετ πωλούνται σε κουτιά
µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

5
A12/1135
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: CHEMA ISRAEL
HAMSA
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: 0.005% κατά
βάρος) και Μόλυβδο
(µετρηθείσα τιµή: 74%
κατά βάρος). Και τα δύο

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Kabbale
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Ασηµί κολιέ µε
µεγάλο µενταγιόν. Το
µενταγιόν αποτελείται από
ένα πλατύ δακτύλιο,
σκαλισµένο µε καλλιγραφικά

στοιχεία είναι επιβλαβή
για την ανθρώπινη υγεία
και συσσωρεύονται στο
σώµα. Επιπλέον, το
Κάδµιο µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εβραϊκά, γύρω από έναν
σταυρό µε µια διακοσµητική
πέτρα στη µέση του. Το
προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω eBAY).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

6
A12/1136
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Μενταγιόν

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Fashion Women
Gold Plated Heart Leaf
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: 81% κατά βάρος)
και Μόλυβδο
(µετρηθείσα τιµή:
0.26% κατά βάρος). Και
τα δύο στοιχεία είναι
επιβλαβή για την

Αριθµός

ανθρώπινη υγεία και

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

συσσωρεύονται στο

Περιγραφή: Χρυσόχρωµο
µενταγιόν σε σχήµα καρδιάς

σώµα. Επιπλέον, το
Κάδµιο µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

µε κρυστάλλους στο

Το προϊόν δεν

εσωτερικό της. Το προϊόν

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω eBAY).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

7
A12/1137
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ µεταλλικό
σουτιέν/µπικίνι

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη

Κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
95% κατά βάρος). Το
Κάδµιο είναι επιβλαβές

Όνοµα: Fashion Women

για την ανθρώπινη

Sexy Triangle Bra Chest
Body Chain

υγεία, καθώς

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
STKO 156022116
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Χρυσόχρωµο,
τριγωνικό, µεταλλικό
σουτιέν/µπικίνι, στερεωµένο
µε µεταλλικές αλυσίδες και
συσκευασµένο σε
σακουλάκι. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω eBAY).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

8
A12/1138
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Βραχιόλι

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Souarts
Όνοµα: Bracelet Charm
Perles Spacer Forme Raisin
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
X000LV7P09

Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: 42% κατά βάρος)
και Μόλυβδο
(µετρηθείσα τιµή: 8.4%
κατά βάρος). Και τα δύο
στοιχεία είναι επιβλαβή
για την ανθρώπινη υγεία

Αριθµός

και συσσωρεύονται στο

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

σώµα. Επιπλέον, το

Περιγραφή: Βραχιόλι που

Κάδµιο µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.

περιλαµβάνει µια µεταλλική

Το προϊόν δεν

κορδέλα, µέσα από την

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

οποία είναι περασµένες
διάφορες διακοσµήσεις. Οι
διακοσµήσεις είναι µεταλλικά
δαχτυλίδια, κάποια από τα
οποία φέρουν µωβ
κρυστάλλους. Το βραχιόλι
συσκευάζεται σε σακουλάκι.
Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω
Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

9

Γαλλία

A12/1139
/18

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σετ κοσµηµάτων

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Malloom
Όνοµα: Wedding Jewellery
for women
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LZC51230597

Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: πάνω από 61%
κατά βάρος) και
Μόλυβδο (µετρηθείσα
τιµή: πάνω από 0.065%

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

και συσσωρεύονται στο

προϊόντος από
την αγορά

σώµα. Επιπλέον, το
Κάδµιο µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.

από σκουλαρίκια και κολιέ

Το προϊόν δεν

µε ασηµένια, µεταλλικά

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

καλλιτεχνήµατα µε

Απόσυρση του

στοιχεία είναι επιβλαβή
για την ανθρώπινη υγεία

κοσµηµάτων αποτελούµενο

∆ιάφορα

κατά βάρος). Και τα δύο

Αριθµός

Περιγραφή: Σετ

Εθελοντικά
µέτρα:

ενσωµατωµένους
κρυστάλλους. Το σετ
συσκευάζεται σε σακουλάκι
µε τις λέξεις ‘Fashion
jewelry’. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

10
A12/1140

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Εθελοντικά

/18

Προϊόν: Σετ κοσµηµάτων
Μάρκα: Festoon
Όνοµα: Set Bijoux Paon
Pourpre éMail Festoon Bib
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
XYQ60319122

Το προϊόν περιέχει
Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: 91% κατά βάρος)

Απόσυρση του

περίσσεια Νικελίου

προϊόντος από
την αγορά

(µετρηθείσα τιµή: 39
µg/cm²/week). Το
Κάδµιο είναι επιβλαβές
για την ανθρώπινη

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

υγεία, καθώς

αποτελούµενο από κολιέ και
σκουλαρίκια από ασηµί
µέταλλο µε λουλούδια από
µέταλλο χρώµατος βιολετί,
φούξια ή ροζ. Το σετ
συσκευάζεται σε σακουλάκι.
Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω
Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

∆ιάφορα

και απελευθερώνει

Αριθµός

Περιγραφή: Σετ

µέτρα:

συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει τα
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.

11
A12/1141
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Suyi
Όνοµα: Chaîne Sequins
Multicouches Exquise Collier
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
X000P3TPI3

Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: 0.072% κατά
βάρος) και Μόλυβδο
(µετρηθείσα τιµή:
0.67% κατά βάρος). Και
τα δύο στοιχεία είναι
επιβλαβή για την

Αριθµός

ανθρώπινη υγεία και

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

συσσωρεύονται στο

Περιγραφή: Κολιέ από
χρυσόχρωµο µέταλλο,

σώµα. Επιπλέον, το
Κάδµιο µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

αποτελούµενο από 3

Το προϊόν δεν

αλυσίδες µε µενταγιόν σε

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

σχήµατα δίσκων και
ράβδων. Το κολιέ
συσκευάζεται σε ένα
σακουλάκι µέσα σε κουτί. Το
προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω
Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

12
A12/1142
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σετ κοσµηµάτων

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Fashion Jewelry

Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: πάνω από 80%

Όνοµα: YAZILIND Femme

κατά βάρος) και

18K plaqué or évider Collier
Boucle

Μόλυβδο (µετρηθείσα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

τιµή: πάνω από 1%
κατά βάρος). Και τα δύο
στοιχεία είναι επιβλαβή
για την ανθρώπινη υγεία

Αριθµός

και συσσωρεύονται στο

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

σώµα. Επιπλέον, το

Περιγραφή: Σετ

Κάδµιο µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.

κοσµηµάτων, που

Το προϊόν δεν

περιλαµβάνει σκουλαρίκια,

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

ένα δαχτυλίδι, ένα βραχιόλι
και ένα κολιέ, σε σχέδιο
πλεξούδας από χρυσόχρωµο
µέταλλο µε αποµιµήσεις
διαµαντιών. Παραδίδεται

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

πάνω σε χάρτινη βάση µέσα
σε σακουλάκι. Το προϊόν
έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω
Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

13
A12/1143
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Indian-style
Earrings
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Σκουλαρίκια
από ασηµί, µεταλλικά
τµήµατα και αποµιµήσεις
µαργαριταριών,
συσκευασµένα σε µικρό και
µεγάλο σακουλάκι. Το
προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω
Amazon).
Χώρα προέλευσης: Ινδία

Κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
7% 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
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

14

Γαλλία

A12/1144
/18

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: ∆αχτυλίδι

Το προϊόν περιέχει

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

Μόλυβδο (µετρηθείσα
τιµή: 0.5% κατά
βάρος). Ο Μόλυβδος
είναι επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία,
και µπορεί να βλάψει τη

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

γονιµότητα, τα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

θηλάζοντα παιδιά ή το
αγέννητο παιδί.

χρυσόχρωµο µέταλλο µε

Το προϊόν δεν

αποµιµήσεις διαµαντιών στο

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

πάνω µέρος, σε διάφανη

∆ιάφορα

συσσωρεύεται στο σώµα

Αριθµός

Περιγραφή: ∆αχτυλίδι από

Εθελοντικά
µέτρα:

συσκευασία. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω Amazon).
Χώρα προέλευσης: Ινδία

15
A12/1145
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Aquamarine sky

Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: 82% κατά βάρος).
Το Κάδµιο είναι

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του

blue - Swarovski crystals
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
C2076-OCEAN BLUE
PO041801170394
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Μεταλλικά

επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, καθώς

προϊόντος από
την αγορά

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

σκουλαρίκια, ασηµί
χρώµατος, µε µπλε,
κρεµαστούς κρυστάλλους σε
σχήµα καρδιάς. ∆ιατίθενται
σε θήκη µε την επιγραφή
‘Fashion Jewelry’, µέσα σε
σακουλάκι. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω Cdiscount).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

16
A12/1146
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Βραχιόλι

Το προϊόν

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
WTX60808484

απελευθερώνει
περίσσεια Νικελίου
(µετρηθείσα τιµή: 4.5
µg/cm²/week). Το
Νικέλιο είναι ισχυρό
ερεθιστικό και µπορεί να

Αριθµός

προκαλέσει αλλεργικές

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

αντιδράσεις στην

Περιγραφή: Βραχιόλι µε
ασηµί, µεταλλικά τµήµατα
και τρεις µεγάλες, τυρκουάζ
χάντρες, συσκευασµένο σε
σακουλάκι. Το προϊόν έχει

περίπτωση που
περιέχεται σε
αντικείµενα που
έρχονται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

διατεθεί µέσω διαδικτύου
(πχ µέσω Cdiscount).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

17
A12/1147
/18

Γαλλία

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Go4U

Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: 93% κατά βάρος).

Όνοµα: Bijoux Femme

Το Κάδµιο είναι

Collier Chaîne Chemisier
Faux

επιβλαβές για την

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Ασηµί,
µεταλλικό κολιέ µε
καλλιτεχνήµατα και µαύρες,
διακοσµητικές πέτρες. Το
προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (πχ µέσω
Cdiscount).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

18

Γαλλία

A12/1148
/18

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Εγκαύµατα,
Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Ηλεκτρικό σίδερο

Το πλαστικό τµήµα του

Μάρκα: POLTI
Όνοµα: Vaporella Forever
615
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
VAPORELLA FOREVER 615
PRO

Ανάκληση του

υπερθερµανθεί και το

προϊόντος από

καλώδιο τροφοδοσίας

τους τελικούς
χρήστες

µπορεί να αποσπαστεί
από το σηµείο
στερέωσης, αφήνοντας
προβάσιµα ενεργά µέρη
της συσκευής. Ο
χρήστης θα µπορούσε

παρτίδας/Barcode:

να έρθει σε επαφή µε

8007411009037,
PLEU0179189053AR48

θερµά, πλαστικά µέρη ή

σιδερώµατος ατµού σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

σίδερου µπορεί να

Αριθµός

Περιγραφή: Σύστηµα

Υποχρεωτικά

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

µέρη υπό τάση και να
υποστεί εγκαύµατα ή
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

19
A12/1149
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Λάµπα ενυδρείου

είναι ανεπαρκής, µε

Ανάκληση του

κίνδυνο πρόκλησης

προϊόντος από

ηλεκτροπληξίας για τον
χρήστη.

τους τελικούς

Μάρκα: AQUAVIE
Όνοµα: LUMIVIE LED /
Aquarium LED Lighting
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
G2 RAN06 6W WHITE
Αριθµός

Η ηλεκτρική µόνωση

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

Εθελοντικά
µέτρα:

χρήστες (Από τον
εισαγωγέα)

παρτίδας/Barcode:
3700290414354

πρότυπο EN 61347.

Περιγραφή: LED λάµπα,
που προορίζεται να
τοποθετηθεί πάνω από
ενυδρεία, συσκευασµένη σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

20
A12/1150
/18

Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Υποχρεωτικά

Οι διακοσµητικές πέτρες

Προϊόν: Παιδικό πουλόβερ

αποσπώνται εύκολα,

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: Wii Bery
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
6120
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2017006120
Περιγραφή: Πουλόβερ για
κορίτσια µε πλεκτό σχέδιο
µπροστά και διακοσµητικές

δηµιουργώντας µικρά

Απόσυρση του

κοµµάτια. Ένα µικρό

προϊόντος από
την αγορά

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

πέτρες.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

21
A12/1151
/18

Σλοβακία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: LED προβολέας
Μάρκα: Carneo
Όνοµα: LED reflektor s
pohybovym cidlom
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8588006167290
Περιγραφή: LED
προβολέας µε αισθητήρα
κίνησης, σε χάρτινο κουτί.
∆ιαστάσεις: 200 x 120 x 90

Ηλεκτροπληξία
Το προϊόν δεν φέρει
γείωση, µε κίνδυνο
πρόκλησης
ηλεκτροπληξίας για τον
χρήστη.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον διανοµέα,
εισαγωγέα):
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

απαιτήσεις της Οδηγίας

Ενηµέρωση των

για τη Χαµηλή Τάση και

καταναλωτών για
τους κινδύνους

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

mm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

22

Γαλλία

A12/1152
/18

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Πολύµπριζο

προστατεύονται από

Ανάκληση του

κλείστρα. Ο χρήστης θα

προϊόντος από

µπορούσε να έρθει σε

τους τελικούς

επαφή µε µέρη υπό
τάση.

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DG-DM04
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3781375104122
Περιγραφή: Κόκκινο

Οι πρίζες δεν

Εθελοντικά
µέτρα:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό πρότυπο IEC
60884-1.

πολύµπριζο µε 4 πρίζες (2 σε
κάθε πλευρά).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

23
A12/1153
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά,
Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

Σε ορισµένα οχήµατα

Ανάκληση του

ενδέχεται να µην έχουν

προϊόντος από

τοποθετηθεί δύο

τους τελικούς

παξιµάδια για τη

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: S-Class
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

στερέωση των ραγών
διανοµής ρεύµατος στο

Η ανάκληση,

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

κουτί προασφαλειών,

σύµφωνα µε

e1*2001/116*0335*32-36,

που είναι τοποθετηµένο

έγγραφη

e1*2001/116*0396*18-20.
Τύποι: 222, 217

στο πορτµπαγκάζ. Το

δήλωση του

γεγονός αυτό ενδέχεται

διανοµέα της

να αυξήσει τις

Mercedes-Benz

µεταβατικές αντιστάσεις

στη χώρα µας,

µεταξύ των ραγών

αφορά 3

διανοµής ρεύµατος και,

οχήµατα, στους

κατά συνέπεια, να

ιδιοκτήτες των

προκαλέσει κίνδυνο

οποίων θα

πυρκαγιάς. Επιπλέον,

σταλούν

µια διακοπή επαφής των

προσωπικές
επιστολές

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
Αυγούστου 2017 και
Φεβρουαρίου 2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

ραγών διανοµής
ρεύµατος µπορεί να
οδηγήσει σε
δυσλειτουργίες και να
επηρεαστεί η λειτουργία
του κινητήρα, οι
λειτουργίες της ζώνης
ασφαλείας και το
όργανο πολλαπλών
ενδείξεων, γεγονός το
οποίο µπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο
ατυχηµάτων και,
πιθανόν, τον κίνδυνο
τραυµατισµού σε
περίπτωση ατυχήµατος.

24
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/18

Γαλλία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Παιδικό µπουφάν

στην κουκούλα του

Ανάκληση του

µπουφάν, τα οποία θα

προϊόντος από

µπορούσαν να

τους τελικούς

παγιδευτούν κατά τη

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

Μάρκα: Nirvana
Όνοµα: Amazing
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. SWEETY/BABY TOTAL
ORDER, µέγεθος 5 ετών
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3441390062204
Περιγραφή: Παιδικό, φλις
µπουφάν µε κουκούλα µε
κορδόνια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Υπάρχουν κορδόνια

διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Εθελοντικά
µέτρα:

25
A12/1155
/18

Αυστρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια (µάτια,

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No: TP18-322
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8595573018320
Περιγραφή: Λούτρινο

Εθελοντικά
µέτρα:

µύτη) αποσπώνται

Καταστροφή του

εύκολα από το παιχνίδι.

προϊόντος (Από

Ένα µικρό παιδί θα

τον
λιανοπωλητή)

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

παιχνίδι σκυλάκι µε µαύρα

και το σχετικό

γυαλιά και µαύρο καπέλο

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

σερίφη. Το παιχνίδι
λειτουργεί µε µπαταρίες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Σλοβακία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά

Το φωτιστικό δεν έχει

Προϊόν: Φωτιστικό οροφής

γείωση, µε κίνδυνο

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: POLUX
Όνοµα: OPRAWA
SUFITOWA

πρόκλησης

Ανάκληση του

ηλεκτροπληξίας για τον
χρήστη.

προϊόντος από

Το προϊόν δεν

τους τελικούς
χρήστες

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

συµµορφώνεται µε τις

Απόσυρση του

Type: OLAL-A1X4WWA,

απαιτήσεις της Οδηγίας

Model: OB-B01E, Index:
206855

για τη Χαµηλή Τάση και

προϊόντος από
την αγορά

το σχετικό Ευρωπαϊκό

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5903137206855, Lot:
SE1309OB-1
Περιγραφή: LED φωτιστικό
οροφής, σε χάρτινο κουτί.
∆ιαστάσεις: 86 x 85 mm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

πρότυπο EN 60598.
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Γερµανία

A12/1157
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

τροχών δεν έχουν

Ανάκληση του

σφιχτεί σωστά. Αυτό θα

προϊόντος από

µπορούσε να οδηγήσει

τους τελικούς

σε απόσπαση των

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Lancia
Όνοµα: Ypsilon
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Τα µπουλόνια των

τροχών και πρόκληση
ατυχήµατος.

σύµφωνα µε

e3*2007/46*0064*36.
Τύπος: 312

έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Lancia στη

παρτίδας/Barcode:

χώρα µας, δεν

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

αφορά

22 Σεπτεµβρίου 2017 και 28
Μαΐου 2018

οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Χώρα προέλευσης: Ιταλία

A12/1158
/18

Γερµανία

Η ανάκληση,

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

Αριθµός

28

Εθελοντικά
µέτρα:

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

φρένου στον πίσω

Ανάκληση του

άξονα ενδέχεται να

προϊόντος από

εµφανίσουν ρωγµές και

τους τελικούς

να αποτύχουν. Αυτό θα

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Mercedes-Benz

Οι βραχίονες δαγκάνας

Όνοµα: AMG G 63

µπορούσε να οδηγήσει

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

σε µείωση της απόδοσης
πέδησης.

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e1*96/79*0064*38. Τύπος:
463
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
∆εκεµβρίου 2017 και

Εθελοντικά
µέτρα:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Mercedes-Benz
στη χώρα µας,
δεν αφορά
οχήµατα, που

Απριλίου 2018

έχουν εισαχθεί
από την

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
29
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά

Υπάρχουν κορδόνια

Προϊόν: Παιδικό παντελόνι

στην περιοχή της µέσης

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: RESERVED
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item № LМ216–80Х, №
LG053-09X
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1)
5902094599505, 2)
5902094586673
Περιγραφή: 1) Παντελόνι
µε κορδόνι στην περιοχή της
µέσης. 2) Τζην παντελόνι µε
κορδόνι στην περιοχή της
µέσης.
Χώρα προέλευσης:
Μπαγκλαντές

των παντελονιών, τα

Απόσυρση του

οποία θα µπορούσαν να

προϊόντος από
την αγορά

παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.
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∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Charm Girls

κεφάλι της κούκλας
περιέχει δι (2-

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

Όνοµα: Sofia the First
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No. 8112

προϊόντος από
την αγορά

(µετρηθείσα τιµή:
11.4% κατά βάρος).

παρτίδας/Barcode:

εστέρας µπορεί να

8952728811210, ITEM NO:
TB-2728, 5-192-56

βλάψει την υγεία των

τον λαιµό, που λειτουργεί
σαν διακόπτης (η κούκλα
παίζει και τραγουδά).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Λιθουανία

εστέρα (DEHP)

Αυτός ο φθαλικός

κούκλα µε κολιέ γύρω από
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Απόσυρση του

Αριθµός

Περιγραφή: Πλαστική

A12/1161
/18

αιθυλεξυλ) φθαλικό

παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Μουσικό παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια (τροχοί,

Μάρκα: Άγνωστη

αυτοκόλλητα)
αποσπώνται εύκολα από

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

Όνοµα: Super carousel
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO. 500-16
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5901818044741

το παιχνίδι. Ένα µικρό

Απαγόρευση

παιδί θα µπορούσε να τα

διάθεσης του

βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.

προϊόντος στην

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Μουσικό

Ασφάλειας Παιχνιδιών

καρουσέλ, τριών επιπέδων,

και το σχετικό

µε φιγούρες διαφόρων ζώων

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

και πλαστικά αυτοκόλλητα,
που λειτουργεί µε µπαταρίες
(3 AA, δεν περιέχονται).
∆ιατίθεται σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
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Κροατία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ

(µετρηθείσα τιµή: 92

Μάρκα: World famous
tattoo ink

Το προϊόν περιέχει Βάριο
mg/kg). Τα άλατα του

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

Βαρίου µπορούν να

Απαγόρευση

απορροφηθούν από το

διάθεσης του

Όνοµα: Black Sabbath

µελάνι τατουάζ και να

προϊόντος στην

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

έχουν τοξικές
επιδράσεις.

αγορά και άλλα

lot: WFBS170506, exp date
06.11.2020
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
813082026963, batch
B322587

Σύµφωνα µε την
απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης (ResAP 2008)
για τις απαιτήσεις και τα
κριτήρια σχετικά µε την

Περιγραφή: Μαύρο µελάνι

ασφάλεια των τατουάζ

τατουάζ, σε πλαστικό

και του µόνιµου

µπουκαλάκι 30 ml µε βιδωτό
πώµα.

µακιγιάζ, συστήνεται τα

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

επίπεδα του Βαρίου να
µην υπερβαίνουν τα 50
mg/kg.

συνοδευτικά
µέτρα
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Κροατία
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Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Τα σκουλαρίκια

Μάρκα: L&S
Όνοµα: Άγνωστο

περιέχουν Κάδµιο
(µετρηθείσα τιµή: 8.2%

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

κατά βάρος). Το Κάδµιο

Απαγόρευση

είναι επιβλαβές για την

διάθεσης του

ανθρώπινη υγεία, καθώς

προϊόντος στην

συσσωρεύεται στο σώµα

αγορά και άλλα

Αριθµός

και µπορεί να βλάψει τα

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο.

συνοδευτικά
µέτρα

Περιγραφή: Μεταλλικά

Το προϊόν δεν

σκουλαρίκια µε
διακοσµητικές πέρλες.

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Πολωνία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

λάδι στο ηλεκτρόδιο

Ανάκληση του

ισχύος στο εσωτερικό

προϊόντος από

του ενεργοποιητή

τους τελικούς

υδραυλικού συµπλέκτη.

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: KIA
Όνοµα: Niro
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e4*2007/46*1139*00,
e4*2007/46*1139*01,
e4*2007/46*1139*02
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής έτους
2017
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
∆ηµοκρατία της Κορέας

Ενδέχεται να διαρρεύσει

Αυτό µπορεί να
προκαλέσει
βραχυκύκλωµα,
οδηγώντας σε πυρκαγιά.

Εθελοντικά
µέτρα:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
KIA στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία
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Πολωνία
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Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική µπάλα

Οι µπάλες περιέχουν

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Pilka
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art. nr SP863-2

A12/1166
/18

εστέρα (DBP)

προϊόντος από

(µετρηθείσα τιµή 48.9%

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

κατά βάρος). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας
µπορεί να βλάψει την

παρτίδας/Barcode:
5902706302660

προκαλώντας πιθανή
βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.

απολήξεις, συσκευασµένη σε

Το προϊόν δεν

δίχτυ (κάθε συσκευασία
περιλαµβάνει 3 µπάλες).

συµµορφώνεται µε τις

Χώρα προέλευσης: Κίνα

∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Απόσυρση του

υγεία των παιδιών,

µπάλα µε αγκαθωτές

36

διισοβούτυλο φθαλικό

Αριθµός

Περιγραφή: Πλαστική

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Beatrice
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO.B1153

κεφάλι της κούκλας
περιέχει δι (2-

προϊόντος από
την αγορά

(µετρηθείσα τιµή:
18.7% κατά βάρος).
εστέρας µπορεί να

Χώρα προέλευσης: Κίνα

τον
λιανοπωλητή):

εστέρα (DEHP)

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

cm µε αξεσουάρ
(κοσµήµατα).

µέτρα (Προς

Απόσυρση του

Αυτός ο φθαλικός

κούκλα ύψους περίπου 30

Υποχρεωτικά

αιθυλεξυλ) φθαλικό

Αριθµός

Περιγραφή: Πλαστική

Εθελοντικά
µέτρα:

βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Beautiful Fashion
Girl
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
668A

κεφάλι της κούκλας

Απόσυρση του

περιέχει δι (2-

προϊόντος από

αιθυλεξυλ) φθαλικό

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή:
19.2% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός

Αριθµός

εστέρας µπορεί να

παρτίδας/Barcode:
7460801008835

βλάψει την υγεία των

Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα σε χάρτινο κουτί µε
παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Σλοβακία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι
δεινόσαυρος

Τα αυγά είναι µικρά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No.858
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6971345220016
Περιγραφή: Πλαστικός
δεινόσαυρος µε ήχο, φως
και 3 πλαστικά αυγά, που
λειτουργεί µε µπαταρίες.
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

κοµµάτια. 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
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

39
A12/1169
/18

Ελλάδα

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Μοτοσικλέτες

του σχήµατος της

Ανάκληση του

καµπάνας του

προϊόντος από

συµπλέκτη και του

τους τελικούς

ελατηρίου απόσβεσης

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

Μάρκα: HONDA
Όνοµα: CRF250R
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: ME12

Εξαιτίας της κατασκευής

κραδασµών, όταν η
µοτοσικλέτα οδηγηθεί
παρατεταµένα µε

Αριθµός

υψηλές στροφές ανά

παρτίδας/Barcode:

λεπτό, η θερµοκρασία

Μοντέλα έτους 2018,

της καµπάνας θα ανέβει

παραγωγής από 06/10/2017
έως 04/04/2018

πάνω από τα

Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία

φυσιολογικά επίπεδα, το
οποίο µπορεί να
προκαλέσει το σπάσιµό
της.

Εθελοντικά
µέτρα:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
HONDA στη
χώρα µας,
αφορά 5
µοτοσικλέτες,
στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές
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Γαλλία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: LED φωτιστική
ταινία

Η ηλεκτρική µόνωση και

Ανάκληση του

οι αποστάσεις ερπυσµού

προϊόντος από

µεταξύ των

τους τελικούς

πρωτευουσών και

χρήστες (Από τον
εισαγωγέα)

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Ruban Tissu Led 100 Lamps Led
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Θερµό Λευκό LED
81410092, Ψυχρό Λευκό
LED 81410030
Αριθµός

δευτερευουσών
περιελίξεων της µονάδας
τροφοδοτικού, δεν είναι
επαρκείς. Ο χρήστης θα
µπορούσε να έρθει σε
επαφή µε µέρη υπό
τάση και να υποστεί
ηλεκτροπληξία.

παρτίδας/Barcode:
3513170099950

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Εύκαµπτη,

απαιτήσεις της Οδηγίας

φωτιστική ταινία µε 100 LED

για τη Χαµηλή Τάση και

φωτάκια, σε πλαστική
σακούλα µε χάρτινη ετικέτα.

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61347.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τις
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Ιταλία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Καθαριστικό
υδραυλικών σωληνώσεων

ανοίγει εύκολα. Το

Μάρκα: ZAPEC
Όνοµα: DISGORGANTE
RAPIDO ZAPEC
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Το πώµα ασφαλείας
προϊόν περιέχει θειικό
οξύ (συγκέντρωση 94%

κατασκευαστή)
:

είναι διαβρωτικό και

προϊόντος από
την αγορά

προκαλεί ερεθισµό µε
επαφή, κατάποση ή
εισπνοή. Ένα άτοµο θα
µπορούσε εύκολα να

παρτίδας/Barcode: Batch

προϊόν, που οδηγεί σε

No: L132817, Barcode:
8007834153003

ερεθισµό του δέρµατος,
των οφθαλµών και των
πνευµόνων και
πρόκληση εγκαυµάτων.

σωληνώσεων, σε κίτρινο,

Το προϊόν δεν

πλαστικό µπουκάλι µε µπλε
πώµα.

συµµορφώνεται µε τον

Χώρα προέλευσης: Ιταλία

τον

Απόσυρση του

έρθει σε επαφή µε το

καθαριστικό υδραυλικών

µέτρα (Προς

κατ’ όγκο), το οποίο

Αριθµός

Περιγραφή: 750 ml υγρό

Υποχρεωτικά

Κανονισµό για την
ταξινόµηση, την
επισήµανση και τη
συσκευασία των
χηµικών ουσιών και
µιγµάτων (CLP).
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A12/1175

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ παιχνίδια

Οι τροχοί του φορτηγού

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον

/18

παραλίας
Μάρκα: Rama Tritton
Όνοµα: Camión playa
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 29413
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8436019629413

αποσπώνται εύκολα,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια. Ένα µικρό
παιδί θα µπορούσε να τα
βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών

Περιγραφή: Σετ παιχνίδια

και το σχετικό

παραλίας αποτελούµενο από

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

ένα φορτηγό µε αξεσουάρ,
σε πλαστικό δίχτυ.

εισαγωγέα):

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1176
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Set of toy cars

Οι φιγούρες είναι µικρά
κοµµάτια. Ένα µικρό

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον

Μάρκα: AMATOYS

παιδί θα µπορούσε να

εισαγωγέα):

Όνοµα: Fire

τις βάλει στο στόµα του
και να πνιγεί.

Η εισαγωγή

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
TS35851

Το προϊόν δεν

Αριθµός

απαιτήσεις της Οδηγίας

παρτίδας/Barcode:
8435234974018

Ασφάλειας Παιχνιδιών

Περιγραφή: Σετ παιχνίδια
αυτοκίνητα και φορτηγά µε

απορρίφθηκε στα
σύνορα

συµµορφώνεται µε τις

και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

δύο κόκκινες φιγούρες, σε
συσκευασία µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1177
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

µπικίνι φέρει κορδόνια,

Μάρκα: Hello Bikini
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
HELLO - 028
Αριθµός

Το πάνω µέρος του
που προορίζονται για να

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

δένουν στην πλάτη, τα

Απόσυρση του

οποία θα µπορούσαν να

προϊόντος από
την αγορά

παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

τραυµατισµούς.

Περιγραφή: Ροζ µπικίνι για

συµµορφώνεται µε το

κορίτσια µε σχέδια

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

φοινικόδεντρων,
διακοσµηµένο µε πράσινα
κρόσσια, για κορίτσια ηλικίας
8 ετών. Το πάνω µέρος του
µπικίνι φέρει κορδόνια, που
προορίζονται για να δένουν
στην πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
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A12/1178
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Χηµικός

Προϊόν: Σανδάλια για
κορίτσια

σανδάλια περιέχουν δι

Μάρκα: SANRIO
Όνοµα: Hello Kitty
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. N8434

Οι διακοσµήσεις στα
(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό
(µετρηθείσα τιµή: πάνω

απορρίφθηκε στα
σύνορα

από 20% κατά βάρος).
Αν ένα παιδί αγγίξει ή
µασήσει τα σανδάλια, η
ουσία αυτή εισέρχεται
στο σώµα του. Αυτός ο
φθαλικός εστέρας

µιας γάτας στο κούµπωµα
Velcro. Η ένδειξη «Hello
Kitty» αναγράφεται στην
εσωτερική σόλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τον
εισαγωγέα):
Η εισαγωγή

παρτίδας/Barcode:
94960406885024

για κορίτσια µε το πρόσωπο

µέτρα (Προς

εστέρα (DEHP)

Αριθµός

Περιγραφή: Ροζ σανδάλια

Υποχρεωτικά

µπορεί να βλάψει την
υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
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A12/1179
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

µπικίνι φέρει κορδόνια,

Μάρκα: Power Flower
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
GG731
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2772903127310

Το πάνω µέρος του
που προορίζονται για να

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

σε διάφορα χρώµατα, ροζ
κρόσσια και φέρει κορδόνια,
που προορίζονται για να
δένουν στην πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τον
λιανοπωλητή):

οποία θα µπορούσαν να

κορίτσια ηλικίας 5/6 ετών.
έχει διακοσµητικά κεντήµατα

µέτρα (Προς

δένουν στην πλάτη, τα

Περιγραφή: Ροζ µπικίνι για
Το πάνω µέρος του µπικίνι

Υποχρεωτικά

50
A12/1180
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Φόρεµα για
κορίτσια

κορδόνια, που

Μάρκα: EBITA
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
186315
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Λευκό φόρεµα
µε διακόσµηση από δαντέλα

Το φόρεµα φέρει
προορίζονται για να

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

δένουν στην πλάτη, τα

Απόσυρση του

οποία θα µπορούσαν να

προϊόντος από
την αγορά

παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Τα προϊόντα,
σύµφωνα µε
δήλωση του
διανοµέα

Το προϊόν δεν

αυτών στην

συµµορφώνεται µε το

Ελλάδα,

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

διατίθενται
στην αγορά

και σχέδια από

µετά από τις

τριαντάφυλλα, για κορίτσια

απαραίτητες
διορθώσεις

ηλικίας 2 ετών. Το φόρεµα
φέρει κορδόνια, που
προορίζονται για να δένουν
στην πλάτη.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

51
A12/1181
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Φόρεµα για
κορίτσια

κορδόνια, που

Μάρκα: Last Star Love
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NA-8217
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Λευκό φόρεµα
µε κεντήµατα λουλουδιών

Το φόρεµα φέρει
προορίζονται για να

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

δένουν στην πλάτη, τα

Απόσυρση του

οποία θα µπορούσαν να

προϊόντος από
την αγορά

παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα στην

Το προϊόν δεν

Ελλάδα, το

συµµορφώνεται µε το

προϊόν έχει

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

αποσυρθεί από
τα σηµεία

και ροζ φόδρα, για κορίτσια

πώλησης. Η

ηλικίας 24 µηνών. Το

Γ.Γ.

φόρεµα φέρει κορδόνια, που

Βιοµηχανίας

προορίζονται για να δένουν
στην πλάτη.

συνιστά στους

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

καταναλωτές,
που το έχουν
στην κατοχή
τους, να
πάψουν να το
χρησιµοποιούν
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Γερµανία

A12/1182
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

του αριστερού

Ανάκληση του

εύκαµπτου µοχλού

προϊόντος από

(βραχίονας ελέγχου)

τους τελικούς

στον µπροστινό άξονα

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: BMW
Όνοµα: X5, X6
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*0421*10-22,
e1*2007/46*0412*08-17,
e1*2007/46*0454*11-22.
Τύποι: X5, X6, X-N1

Η σφαιροειδής άρθρωση

είναι ανεπαρκής. Κατά
συνέπεια, θα µπορούσε
να σπάσει και να
οδηγήσει σε αποτυχία
του συστήµατος
διεύθυνσης.

Εθελοντικά
µέτρα:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
BMW στη χώρα
µας, δεν αφορά

Αριθµός

οχήµατα, που

παρτίδας/Barcode:

έχουν εισαχθεί

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

από την

9 Ιουνίου 2018 και 11
Ιουνίου 2018

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
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A12/1183
/18

∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό της

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Sweet the First
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO.2098

κούκλας περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
(µετρηθείσα τιµή: 25%

προϊόντος από
την αγορά

κατά βάρος). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας

παρτίδας/Barcode:

υγεία των παιδιών,

8595500014319, ITEM
NO:bm1431K47

προκαλώντας πιθανή
βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.

cm µε µακριά µαλλιά,

Το προϊόν δεν

ντυµένη σαν πριγκίπισσα.

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

∆ιατίθεται σε τρεις εκδοχές,
η καθεµία µε διαφορετικό
φόρεµα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τον
λιανοπωλητή):
Απόσυρση του

µπορεί να βλάψει την

κούκλα ύψους περίπου 25

µέτρα (Προς

εστέρα (DEHP)

Αριθµός

Περιγραφή: Πλαστική

Υποχρεωτικά
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A12/1184
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

ασυµβατότητας, µπορεί

Ανάκληση του

να παρατηρηθούν

προϊόντος από

δυσλειτουργίες των

τους τελικούς

ηλεκτρικών/ηλεκτρονικ

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Alfa Romeo
Όνοµα: Stelvio
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e3*2007/46*0435*01.
Τύπος: 949
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

Λόγω µιας πιθανής

ών διαφόρων
εξαρτηµάτων σε σχέση
µε τις εισροές νερού και
µε αποτέλεσµα τη
µείωση των επιδόσεων
τους.

Εθελοντικά
µέτρα:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Alfa Romeo στη
χώρα µας,
αφορά 35

∆εκεµβρίου 2016 και Μαΐου
2018

οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Χώρα προέλευσης: Ιταλία
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A12/1185
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι εκσκαφέας

Ένα µεταλλικό κοµµάτι

Μάρκα: Spring Flower
Όνοµα: Happy Singing
Trucks
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO:7006C-3, Item No.:
7006 (επί της συσκευασίας)
G087288-7006AC-3986 (σε
επισυναπτόµενη ετικέτα)
Αριθµός

(µεταλλική κεραία)

Απόσυρση του

µπορεί να αποσπαστεί

προϊόντος από

εύκολα από το παιχνίδι

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

και ο βραχίονας του
εκσκαφέα προεξέχει.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να βάλει το
µικρό κοµµάτι ή τον
προεξέχοντα βραχίονα
στο στόµα του και να
πνιγεί.

παρτίδας/Barcode:
5907773976998

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Παιχνίδι

απαιτήσεις της Οδηγίας

εκσκαφέας από πολύχρωµο

Ασφάλειας Παιχνιδιών

πλαστικό, σε συσκευασία
µπλίστερ.

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

συµµορφώνεται µε τις

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

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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Γαλλία

A12/1170
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Φορτηγά

διαθέτει φρένο

Ανάκληση του

στάθµευσης στους

προϊόντος από

άξονες 1 και 3, αλλά τα

τους τελικούς

οχήµατα διαθέτουν

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Renault
Όνοµα: HD004
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Μοντέλα: TP6X2, 11MM016,
11MM036, VF611L1,
VF611L3. Αριθµός Έγκρισης
Τύπου: e2*2007/46*0323

Το σύστηµα πέδησης

φρένο στάθµευσης µόνο
στον άξονα 3. Υπάρχει
κίνδυνος να µην
σταθµεύσει το όχηµα σε
κλίση άνω του 12%,
επειδή το φρένο του

Αριθµός

ρυµουλκούµενου του

παρτίδας/Barcode:

οχήµατος µπορεί να
αποτύχει.

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
01/12/2014 και 17/01/2018

A12/1171
/18

σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Renault Trucks
στη χώρα µας,
δεν αφορά
έχουν εισαχθεί
από την

Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Ισπανία

Η ανάκληση,

οχήµατα, που

Περιγραφή: Φορτηγά.

41

Εθελοντικά
µέτρα:

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Κατηγορία: Συσκευές
υγραερίου και εξαρτήµατα

Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά

Οι ρωγµές και η

Προϊόν: Φορητοί κύλινδροι

διάβρωση µέσα στους

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

αερίου για κατάσβεση
πυρκαγιάς

κυλίνδρους έχουν

Προσωρινή

αποδυναµώσει τον

απαγόρευση της

χάλυβα. Αρκετά χρόνια

προµήθειας, της

µετά την παραγωγή,

διάθεσης και της

µπορούν να εκραγούν

έκθεσης του
προϊόντος

Μάρκα: TYCO
Όνοµα: Inergen
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Έτος
παραγωγής: 2001
Περιγραφή: Κύλινδροι
αερίου υψηλής πίεσης από

ακούσια κατά τη χρήση
ή την αποθήκευση.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τον Μεταφερόµενο
Εξοπλισµό υπό Πίεση.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
Σύµφωνα µε
την
κοινοποιούσα
χώρα, το

χάλυβα.

προϊόν
ενδέχεται να

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

έχει
κυκλοφορήσει
στην Ελληνική
αγορά. Η Γ.Γ.
Βιοµηχανίας
συνιστά στους
καταναλωτές,
που το έχουν
στην κατοχή
τους, να
πάψουν να το
χρησιµοποιούν
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Λουξεµβούργο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ελαστικά
φορτηγών

ελαστικά εφαρµόζονται

Ανάκληση του

στον εµπρόσθιο άξονα

προϊόντος από

των µεγάλων φορτηγών

τους τελικούς
χρήστες

Μάρκα: Sava
Όνοµα: Avant 4+
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
295/80R22.5 152/148 M

Τα επηρεαζόµενα

οχηµάτων. Στη θέση
αυτή το ελαστικό µπορεί
να προκαλέσει δόνηση
και θα µπορούσε να
οδηγήσει σε διαχωρισµό

Εθελοντικά
µέτρα:

Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους
κινδύνους (Από

Αριθµός

του θεµελίου του

παρτίδας/Barcode: DOT

ελαστικού. Αυτό

numbers (στα πλευρά των

θεωρείται ως σοβαρός

ελαστικών): A587 FB1W

κίνδυνος, δεδοµένου ότι

Σύµφωνα µε

2618 ή A587 FB1W 2718,
mold piece code 353048

τα ελαστικά

έγγραφη

τοποθετούνται σε

δήλωση του

µεγάλα εµπορικά
φορτηγά.

διανοµέα στην

Περιγραφή: Ελαστικά
φορτηγών radial.
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

τον
κατασκευαστή)

Ελλάδα, το
προϊόν έχει
αποσυρθεί από
τα σηµεία
πώλησης και
δεν
χρησιµοποιείται
από κανέναν
τελικό
καταναλωτή

