ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα, 23 Σεπτεµβρίου 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 40η 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 40
Η κοινοποίηση A11/0049/14 της αναφοράς 20-2014 έχει αποσυρθεί µετά από αίτηµα της
κοινοποιούσας Αρχής µετά από απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση T-474/15
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

3

Σουηδία

A12/1436
/18

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Η µόνωση στο ντουί και

Προϊόν: Επιτραπέζιο
φωτιστικό

η αγκύρωση του

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Gilbert
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
47384
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
7392248473849
Περιγραφή: Επιτραπέζιο
φωτιστικό σε σχήµα γάτας.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

4
A12/1437
/18

Κύπρος

καλωδίου είναι
ανεπαρκείς.
Ο χρήστης θα µπορούσε
να έρθει σε επαφή µε
µέρη υπό τάση και να
υποστεί ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό της

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Charm Girl - Friend
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
N° 6623

κούκλας περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή:
20.1% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός

Αριθµός

εστέρας µπορεί να

παρτίδας/Barcode:
5290509051978

βλάψει την υγεία των

Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα µε αξεσουάρ σε
χάρτινο κουτί µε διάφανο
κάλυµµα.

5
A12/1438
/18

Κύπρος

παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Sweet Love
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
N° 669

κεφάλι της κούκλας
περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή: 9.9%
κατά βάρος). Αυτός ο

Αριθµός

φθαλικός εστέρας

παρτίδας/Barcode:
5291410115278

µπορεί να βλάψει την

Περιγραφή: Κούκλα µωρό

υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή

σε ροζ, πλαστική µπανιέρα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

6
A12/1439
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό της

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Happy Girl
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
N° 5558

κούκλας περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή:
19.8% κατά βάρος),
διβούτυλο φθαλικό

Αριθµός

εστέρα (DBP)

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

(µετρηθείσα τιµή: 0.9%

Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα σε χάρτινη
συσκευασία σε σχήµα

κατά βάρος) και
διισοεννεάνο φθαλικό
εστέρα (DINP)
(µετρηθείσα τιµή:
13.3% κατά βάρος).

κώνου.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Αυτοί οι φθαλικοί
εστέρες µπορεί να
βλάψουν την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος ή του
ήπατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

7
A12/1440
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Μηχανήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σχιστήριο κορµών

Ο διακόπτης ασφαλείας

Μάρκα: Timco Tools

δύο χεριών δεν
λειτουργεί σωστά.

Όνοµα: Pikahalkomakone 7
Ton / 51cm

Ο χρήστης µπορεί να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
WP-7N
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

εκκινήσει το µηχάνηµα
µε το ένα χέρι, ενώ το
άλλο χέρι θα µπορούσε
να βρίσκεται κοντά στη
λεπίδα, αυξάνοντας τον
κίνδυνο τραυµατισµών.

Περιγραφή: Ηλεκτρικό

Το προϊόν δεν

σχιστήριο κορµών µε ισχύ 7
τόνων.

συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
των Μηχανηµάτων και

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

8

Σουηδία

A12/1441
/18

Χώρα προέλευσης: Κίνα

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 609-1.

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Ετικέτα αποσκευής

Το προϊόν περιέχει

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Luggage tag,
Smiley
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Μόλυβδο (µετρηθείσα
τιµή: 0.5%). Η έκθεση
σε Μόλυβδο είναι
επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία.
Επίσης περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό

Αριθµός

εστέρα (DEHP)

παρτίδας/Barcode:
5037200041699

(µετρηθείσα τιµή: 7.4%

Περιγραφή: Ετικέτα
αποσκευής σε σχήµα
κίτρινου, χαµογελαστού
προσώπου σε συσκευασία
PVC.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

κατά βάρος). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας
µπορεί να βλάψει την
υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

9
A12/1442

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Ανάκληση του
προϊόντος από

/18

Προϊόν: Παιδική,
αποκριάτικη στολή
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: DRAGON
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article code: 88067
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3613600062353

Το πορτοκαλί ύφασµα
της στολής περιέχει τον
επιβραδυντή φλόγας
tris(1,3-dichloro-2propyl)phosphate
(TDCP) (µετρηθείσα τιµή
έως 21 mg/kg).
Ο επιβραδυντής φλόγας
µπορεί να είναι
επιβλαβής για τα παιδιά
λόγω των καρκινογόνων

Περιγραφή: Αποκριάτικη

ιδιοτήτων του και της

στολή µπλε δράκου µε

άµεσης τοξικότητάς του.

πορτοκαλί φτερά, σε
διάφανη, πλαστική
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

τους τελικούς
χρήστες

10

Γερµανία

A12/1443
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

συναρµολόγηση, ένα

Μάρκα: Opel
Όνοµα: Ampera-e
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e13*2007/46*1777*00 *05. Τύπος: 1G0F

Κατά τη
ξένο αντικείµενο µπορεί

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

να έχει πέσει στο πάνω

Η ανάκληση,

µέρος της κολώνας

σύµφωνα µε

τιµονιού.

έγγραφη

Ως αποτέλεσµα, η

δήλωση του

κολώνα τιµονιού µπορεί
να µπλοκάρει.

διανοµέα της
Opel στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που

Αριθµός

έχουν εισαχθεί

παρτίδας/Barcode:

από την

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

επίσηµη
αντιπροσωπεία

27 Ιουνίου 2016 και 31
Αυγούστου 2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: E18180146.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
11
A12/1444
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

συγκόλλησης στους

Μάρκα: Cadillac
Όνοµα: CT6
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Το υπόλειµµα της
βραχίονες στερέωσης

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

ISOFIX µπορεί να

Η ανάκληση,

εµποδίσει τη σωστή

σύµφωνα µε

εγκατάσταση του

έγγραφη

παιδικού καθίσµατος.

δήλωση του

Κατά συνέπεια, η

διανοµέα της

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

προστασία του παιδιού

Cadillac στη

E13*2007/46*1650*00-05.
Τύπος: O1SL

µπορεί να µην είναι
εγγυηµένη.

χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που

Αριθµός

έχουν εισαχθεί

παρτίδας/Barcode:

από την

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
2016 και 2018

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
18228EU
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
12
A12/1445
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα
µε αξεσουάρ

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Beauty New Series
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

κεφάλι της κούκλας
περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)

κράνος, δύο πρόσθετα
φορέµατα), σε πολύχρωµη,
χάρτινη συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

συνοδευτικά
µέτρα

προϊόντος από
την αγορά

Αυτός ο φθαλικός
βλάψει την υγεία των

αξεσουάρ (ποδήλατο,

αγορά και άλλα

23.8% κατά βάρος).

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

πλαστικό κεφάλι και

προϊόντος στην

Απόσυρση του

εστέρας µπορεί να

αποσπώµενο, µαλακό,

διάθεσης του

(µετρηθείσα τιµή:

Αριθµός

Περιγραφή: Κούκλα µε

Απαγόρευση

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

13
A12/1446
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Τα µάτια και η µύτη

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: plüss figura
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No:0827/1400146
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8009214001461

µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

από το λούτρινο

Απόσυρση του

παιχνίδι, δηµιουργώντας
µικρά κοµµάτια.

προϊόντος από
την αγορά

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

Περιγραφή: Κόκκινο,
λούτρινο πιθηκάκι µε γυαλιά

Το προϊόν δεν

και καρό γραβάτα. Το προϊόν
πωλείται χωρίς συσκευασία.

συµµορφώνεται µε τις

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ανάκληση του

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

14

Γερµανία

A12/1447
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

συστήµατος ανίχνευσης

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: E-class, CLS, AMG
GT
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0501*31*35, e1*2007/46*1560*05*08, e1*2007/46*1818*00-

Η βαθµονόµηση του
επιβατών για το κάθισµα

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

του συνοδηγού δεν
λειτουργεί σωστά.
Εάν έχει τοποθετηθεί
παιδικό κάθισµα στο
κάθισµα του συνοδηγού,
ο αερόσακος µπορεί να
µην απενεργοποιηθεί και
να αναπτυχθεί σε
περίπτωση ατυχήµατος.

*01. Τύποι: 212, R1ES,
R1ECLS
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
Απριλίου 2017 και Ιουνίου
2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
9192046.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
15
A12/1448
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

δαγκανών φρένων πίσω

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: GLE, GLS

Τα έµβολα των
άξονα δεν έχουν
κατασκευαστεί σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές.
Εξαιτίας αυτού θα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

µπορούσε να επηρεαστεί

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

η ισχύς πέδησης του
πίσω άξονα.

e1*2007/46*0598*23-24,
e1*2007/46*0826*11-12.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Mercedes-Benz
στη χώρα µας,
αφορά 4

Τύποι: 166, 166 AMG

οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των

Αριθµός

οποίων θα

παρτίδας/Barcode:

σταλούν

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

προσωπικές
επιστολές

Απριλίου 2018 και Ιουνίου
2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
4292034
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
16
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Υπάρχουν κορδόνια που

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

δένονται στην πλάτη, τα

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Modern Ocean
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
04110098 ART:CR1914

οποία θα µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2500000050602
Περιγραφή: Μπικίνι µε
µπλε και λευκές ρίγες για
κορίτσια ηλικίας 12 ετών, µε
κορδόνια που δένονται στην
πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

17
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Υπάρχουν κορδόνια που

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

δένονται στην πλάτη, τα

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Hello Bikini
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
04110003 Art No: HELLO036

οποία θα µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
2500000049651

συµµορφώνεται µε το

Περιγραφή: Μπικίνι σε
γαλάζιο, κίτρινο και ροζ
χρώµα, για κορίτσια ηλικίας
6 ετών, µε κορδόνια που
δένονται στην πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Υπάρχουν κορδόνια που

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

δένονται στην πλάτη, τα

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: VIOLETTA junior
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ARTON: BB898

οποία θα µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2500000052682
Περιγραφή: Λευκό και ροζ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό

µπικίνι για κορίτσια ηλικίας

πρότυπο EN 14682.

11/12 ετών, µε κορδόνια
που δένονται στην πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Υπάρχουν διακοσµητικές

Προϊόν: Σετ ενδυµάτων για
κορίτσια

κορδέλες που δένονται

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: YES!DO KIDS
Collection Classic
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
PP3326 / 18S5B10007

στην πλάτη, οι οποίες θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
2210000280120

συµµορφώνεται µε το

Περιγραφή: Λευκό φόρεµα
µε µαύρο µπολερό, για
κορίτσια ηλικίας 18 µηνών.
Το κάτω µέρος του
φορέµατος έχει σχέδια µε
λουλούδια και φέρει
διακοσµητικές κορδέλες που

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

δένονται στην πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Λιθουανία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν περιποίησης
δέρµατος

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Danielle Laroche
Όνοµα: ANTI STRESS
CREAM
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερµατική
επαφή µε προϊόντα, που
περιέχουν MCI/MI,
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερµατίτιδα

Αριθµός

εξ επαφής σε

παρτίδας/Barcode: Batch

ευαισθητοποιηµένα

No. 17A0059, barcode
7290101264255

άτοµα.

Περιγραφή: Καλλυντικό
ενυδάτωσης προσώπου σε
λευκό και ασηµί, χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Ισραήλ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Παιχνίδι πατίνι
(σκούτερ)

Η κολώνα του τιµονιού

Μάρκα: Big
Όνοµα: roller
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art.Nr.800056868
Αριθµός

θα µπορούσε να
αποσπαστεί, ενώ το
παιδί χρησιµοποιεί το
σκούτερ.
Το παιδί θα µπορούσε,
κατά συνέπεια, να πέσει
και να τραυµατιστεί.

παρτίδας/Barcode:
4004943568685

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Πράσινο και

απαιτήσεις της Οδηγίας

µπλε, πλαστικό πατίνι

Ασφάλειας Παιχνιδιών

(σκούτερ) 4 τροχών, σε

και το σχετικό

χάρτινο κουτί. Μέγιστο
επιτρεπόµενο βάρος: 20 kg.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

συµµορφώνεται µε τις

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

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Παιχνίδι πατίνι
(σκούτερ)

Η κολώνα του τιµονιού

Μάρκα: REGIO JATEK
Όνοµα: lábbal hajtható
kismotor
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art.3743
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4823037603473

θα µπορούσε να
αποσπαστεί, ενώ το
παιδί χρησιµοποιεί το
σκούτερ.
Το παιδί θα µπορούσε,
κατά συνέπεια, να πέσει
και να τραυµατιστεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Πλαστικό

Ασφάλειας Παιχνιδιών

πατίνι (σκούτερ) 4 τροχών,

και το σχετικό

που µοιάζει µε φίδι, σε

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN

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

πράσινο και πορτοκαλί

71-1.

χρώµα, µε αναδιπλούµενη
κολώνα τιµονιού.
Χώρα προέλευσης:
Ουκρανία

23
A12/1456
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Παιχνίδι πατίνι
(σκούτερ)

Η κολόνα του τιµονιού

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: SCOOTER
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
A5716-BH-J-006-010 (σε
ετικέτα)
Αριθµός

δεν είναι επαρκώς
ανθεκτική στη φόρτωση

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

και µπορεί να

Απόσυρση του

παραµορφωθεί.

προϊόντος από
την αγορά

Επιπλέον, ο µπροστινός
τροχός είναι πολύ
µικρός και θα µπορούσε
να κολλήσει σε τρύπες
στο έδαφος.

παρτίδας/Barcode:
5160855320083

Αυτά θα µπορούσαν να

Περιγραφή: Αναδιπλούµενο

παιδί να χάσει την

πατίνι (σκούτερ) δύο

ισορροπία του και να

τροχών, µε µεταλλικό

πέσει, οδηγώντας σε

πλαίσιο και ρυθµιζόµενες

τραυµατισµούς.

έχουν ως αποτέλεσµα το

καθ’ ύψος χειρολαβές,
διακοσµηµένο µε εικόνες
από παραµύθια.

Ανάκληση του

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.
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Γαλλία

Κατηγορία: Εξοπλισµός
κουζίνας

Εγκαύµατα,
Τραυµατισµοί

Προϊόν: Χύτρα ταχύτητας

Είναι δυνατό να ανοίξει

Μάρκα: ARTHUR MARTIN

το καπάκι από τις χύτρες
ενώ αυτές βρίσκονται

Όνοµα: Clic Clac Set

υπό πίεση και να

Autocuiseur poignées
rabattable

παραµορφωθούν οι
χύτρες.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Ο χρήστης θα µπορούσε

AM2240 4 litres AM2240 7
litres

να υποστεί εγκαύµατα

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3508510022552

από τον ατµό ή υγρό θα
µπορούσε να διαρρεύσει
από τις χύτρες και να
αυξήσει το ύψος της
φλόγας της µαγειρικής

Περιγραφή: 4- και 7-

εστίας αερίου. Ως

λίτρων χύτρες ταχύτητας για

αποτέλεσµα, θα

οικιακή χρήση, που

µπορούσε να διαφύγει

πωλούνται ως σετ. Το ίδιο

φυσικό αέριο.

καπάκι χρησιµοποιείται και
για τις δύο χύτρες.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Καταστροφή του
προϊόντος

Χώρα προέλευσης: Κίνα

απαιτήσεις της Οδηγίας
του Εξοπλισµού υπό
Πίεση και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
12778.
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Σουηδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Τα σκουλαρίκια

Μάρκα: Άγνωστη

περιέχουν Κάδµιο
(µετρηθείσα τιµή 71%

Όνοµα: Skull Stud

κατά βάρος). Το Κάδµιο

Σκουλαρίκια Jewelry
Halloween

είναι επιβλαβές για την

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
04655397

ανθρώπινη υγεία, καθώς
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει τα
όργανα και να

Αριθµός

προκαλέσει καρκίνο.

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Κοσµήµατα
Halloween. Σκουλαρίκια σε
σχήµα κρανίου, µπρούτζινου
χρώµατος, µε µικρό, µαύρο
πιάσιµο. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Squishes - Slow
Rising Scented Squishy
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item number 67887

Πνιγµός,
Ασφυξία
Λόγω του
χαρακτηριστικού
σχήµατος, χρώµατος και
µεγέθους, το προϊόν θα
µπορούσε εσφαλµένα να
θεωρηθεί ως τρόφιµο.
Αυτό θα µπορούσε να
οδηγήσει παιδιά στο να

Αριθµός

βάλουν στο στόµα τους

παρτίδας/Barcode:
5053944678878

µικρά κοµµάτια του,
προκαλώντας πνιγµό.

Περιγραφή: Πιεζόµενο
παιχνίδι σε σχήµα κοµµατιού
τούρτας, λευκού και ροζ
χρώµατος, µε µια φράουλα
στο πάνω µέρος.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
87/357/EEC για τα
προϊόντα, που
εµφανίζονται µε
διαφορετική µορφή από
αυτή που θα έπρεπε,
θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών και
τις απαιτήσεις της
Οδηγίας Ασφάλειας
Παιχνιδιών.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

πέδησης έκτακτης

Η λειτουργία αυτόµατης
ανάγκης (AEB)

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

ενδέχεται να µην

Η ανάκληση,

ενεργοποιηθεί, χωρίς

σύµφωνα µε

Όνοµα: Range Rover,

προειδοποιητικό µήνυµα

έγγραφη

Range Rover Sport,
Discovery

που να ενηµερώνει τον

δήλωση του

οδηγό.

διανοµέα της

Υπάρχει αυξηµένος
κίνδυνος ατυχήµατος.

Land Rover στη

Μάρκα: Land Rover

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

χώρα µας, δεν
αφορά

Range Rover:

οχήµατα, που

E11*2007/46*0649,

έχουν εισαχθεί

Range Rover Sport:

από την

E11*2007/46*0909,

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Discovery:
E11*19/2011*249/2012*12
47*01
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Συγκεκριµένα οχήµατα
παραγωγής µεταξύ
13/11/2017 και 17/03/2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: N227
Issue 1.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο
28
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Πολωνία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

ασφάλισης της πόρτας

Μάρκα: Mitsubishi
Όνοµα: Outlander,
Outlander PHEV

Ο µηχανισµός
στο µάνδαλο ενδέχεται

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

να µην λειτουργεί

Η ανάκληση,

σωστά σε υψηλές

σύµφωνα µε

θερµοκρασίες.

έγγραφη

Ως αποτέλεσµα, η πόρτα

δήλωση του

µπορεί να µην είναι

διανοµέα της

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

καλά κλειδωµένη και

Mitsubishi στη

Outlander (GF0W)

µπορεί να ανοίξει ενώ το
όχηµα κινείται.

χώρα µας, δεν

Outlander PHEV (GG2W),

αφορά

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

οχήµατα, που

e1*2001/116*0406*26,

έχουν εισαχθεί

e1*2001/116*0406*25,

από την

e1*2001/116*0406*24,
e1*2001/116*0406*23

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλα ετών: - Outlander
(GF0W): 2014,5 - 2016,5 Outlander PHEV (GG2W):
2015-2016
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: ENL18-020-SR.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
29
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Πολωνία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

εγκέφαλου του κινητήρα

Ενδέχεται τo ρελέ του
(ECU) να ζεσταθεί

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

ασυνήθιστα

Η ανάκληση,

(υπερθέρµανση), το

σύµφωνα µε

Όνοµα: Outlander,

οποίο µπορεί να

έγγραφη

Outlander PHEV, Lancer,
Lancer Sportback

προκαλέσει την

δήλωση του

δυσλειτουργία του κατά

διανοµέα της

την διάρκεια της

Mitsubishi στη

οδήγησης ή να µην

χώρα µας,

µπορεί να τεθεί σε
λειτουργία.

αφορά 2

Μάρκα: Mitsubishi

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Outlander (GF0W)
Outlander PHEV (GG2W)
Lancer (CY0A) Lancer
Sportback (CX0A). Αριθµοί
Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0441*19,
e1*2001/116*0441*20,
e1*2001/116*0406*22,
e1*2001/116*0406*25,
e1*2001/116*0406*24,
e1*2001/116*0406*26,
e1*2001/116*0406*21,
e1*2001/116*0406*20,
e1*2001/116*0406*23

οχήµατα, οι
ιδιοκτήτες των
οποίων έχουν
ήδη
ενηµερωθεί

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλα ετών: - Outlander
(GF0W): 2014,5 - 2017 Outlander PHEV (GG2W):
2014,5-2016 - Lancer
(CY0A): 2015-2016 - Lancer
Sportback (CX0A): 20152016
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: ENL18-021-SR.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
30
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Σλοβενία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Τα µάτια, η µύτη και η

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Plüss kabala
figurák
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
A-20089
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6956520200892

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

Περιγραφή: Λούτρινο

Το προϊόν δεν

αρκουδάκι (ύψος περίπου 20

συµµορφώνεται µε τις

cm) µε µια βεντούζα σε ένα
σχοινάκι.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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A12/1464
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

µάτι των πίσω αµορτισέρ

Μάρκα: VW
Όνοµα: Tiguan Allspace
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0450*33.
Τύπος: 5N

Το κάτω προστατευτικό
µπορεί να έχει

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

συγκολληθεί

Η ανάκληση,

λανθασµένα.

σύµφωνα µε

Κατά συνέπεια, τα

έγγραφη

αµορτισέρ στον πίσω

δήλωση του

άξονα µπορεί να

διανοµέα της

χαλαρώσουν και να

VW στη χώρα

επηρεαστεί η οδήγηση
του οχήµατος.

µας, δεν αφορά
οχήµατα, που

Αριθµός

έχουν εισαχθεί

παρτίδας/Barcode:

από την

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
15.1.2018 και 14.3.2018

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: 42I8.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
32
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

συγκόλλησης, ο

Μάρκα: Jeep
Όνοµα: Compass
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e11*2007/46*4037*02.

Λόγω ανεπαρκούς
εµπρόσθιος βραχίονας
εγκάρσιου ελέγχου
µπορεί να σπάσει.
Αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια
της σταθερότητας στην
οδήγηση.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Τύπος: MX
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
12 Ιανουαρίου 2018 και 21
Ιανουαρίου 2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: U42.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

για τα φώτα ηµέρας

Μάρκα: Jeep
Όνοµα: Compass
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e11*2007/46*4037*01.
Τύπος: MX

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις
είναι ανεπαρκείς και τα

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

φώτα ενδέχεται να
απενεργοποιηθούν από
τον οδηγό.
Κατά συνέπεια, η
ορατότητα του οχήµατος
και η αναγνώρισή του
από άλλους οδηγούς
µπορεί να µειωθεί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
15 ∆εκεµβρίου 2016 και 26
Οκτωβρίου 2017
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: T77.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
34
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Γερµανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Ένα φις τύπου Schuko

Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου

χωρίς συνδεδεµένο

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: UNITED
Όνοµα: Universal Travel
Adapter
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
UTA1647
Αριθµός

προστατευτικό αγωγό
θα µπορούσε να
συνδεθεί στον
αντάπτορα. Ο χρήστης
θα µπορούσε να έρθει
σε επαφή µε µέρη υπό
τάση.
Το προϊόν δεν

Καταστροφή του
προϊόντος
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

παρτίδας/Barcode:
5709884030459
Περιγραφή: Αντάπτορας
ταξιδίου σχήµατος κύβου
(6.2 cm x 4.8 cm x 7.5 cm)
µε επεκτάσιµο φις UK (ή
USA/AUS), που ασφαλίζει µε
έναν συρόµενο διακόπτη,
και ένα δεύτερο, επεκτάσιµο
Ευρωπαϊκό φις. Ο
αντάπτορας διαθέτει επίσης
µία θύρα USB (5V, 1000
mA) και δύο
αντικαταστάσιµες ασφάλειες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335-1.
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

βραχίονα τροχού µπορεί

Η συγκόλληση του κάτω
να µην είναι σωστή.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Κατά συνέπεια, ο

Η ανάκληση,

µπροστινός τροχός θα

σύµφωνα µε

µπορούσε να χτυπήσει

έγγραφη

τον θόλο, προκαλώντας

δήλωση του

το µπλοκάρισµα του

διανοµέα της

τροχού, µε αποτέλεσµα

Ford στη χώρα

την απώλεια του

µας, δεν αφορά

Αριθµός

µηχανισµού διεύθυνσης

οχήµατα, που

παρτίδας/Barcode:

και της κινητήριας
δύναµης.

έχουν εισαχθεί

Μάρκα: Ford
Όνοµα: EcoSport
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e9^2007/46*0092*17

Συγκεκριµένα οχήµατα
παραγωγής µεταξύ
02/05/2017 και 10/06/2017

από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης: Ινδία
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Απόσυρση του

Οι µικρές διακοσµητικές

Προϊόν: Παιδικό φόρεµα

πέτρες µπορούν να

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: RNS RONIS
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Παιδικό,
αµάνικο φόρεµα µε µικρές,
διακοσµητικές πέτρες
κολληµένες στο µπροστινό

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

µέρος.
Χώρα προέλευσης:
Βουλγαρία
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Απόσυρση του

Οι πέρλες από το

Προϊόν: Παιδικό φόρεµα

φόρεµα µπορούν να

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Baby Dji
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

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

Άγνωστος
Περιγραφή: Παιδικό, λευκό
φόρεµα µε διακοσµητική
ζώνη από ροζ τριαντάφυλλα
και λευκές πέρλες.
Χώρα προέλευσης:
Βουλγαρία
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Ουγγαρία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ

Η δέσµη του λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή.

Μάρκα: JD
Όνοµα: 2 in 1 LASER & LED
LIGHT
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SIN. 2016908
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: ∆είκτης λέιζερ
µε φωτάκι LED και µπρελόκ.
Συσκευασία: κουτί πολλών

Απευθείας έκθεση των
µατιών στη δέσµη του
λέιζερ µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στην
όραση.

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

τεµαχίων. Μήκος προϊόντος:
περίπου 6.1 cm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ

Η δέσµη του λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: LASER & LED
LIGHT
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ZL 2008 3028 7657.6, ZL
2006 2004 1106.7
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: ∆είκτης λέιζερ
µε φωτάκι LED και
carabiner. Συσκευασία:
κουτί πολλών τεµαχίων.
Μήκος προϊόντος: 7.7 cm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Απευθείας έκθεση των
µατιών στη δέσµη του
λέιζερ µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στην
όραση.

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

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ

Η δέσµη του λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή.

Μάρκα: QD
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: ∆είκτης λέιζερ
µε φωτάκι LED και
carabiner. Το προϊόν
πωλείται χωρίς συσκευασία.
Μήκος προϊόντος: 7.3 cm
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Απευθείας έκθεση των
µατιών στη δέσµη του
λέιζερ µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στην
όραση.

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

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Συρόµενο παιχνίδι

Το κουµπί στην πλάτη

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Scratch Europe
Όνοµα: Ella
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
6181009
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch:
22154121601045, Code:
5414561810094

του σκύλου, για να
παίζει η µουσική, µπορεί
να αποσπαστεί εύκολα,
δηµιουργώντας ένα
µικρό κοµµάτι.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να το βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Περιγραφή: Ξύλινο,

Το προϊόν δεν

συρόµενο παιχνίδι, σε σχήµα

συµµορφώνεται µε τις

σκύλου, µε λευκό σώµα και

απαιτήσεις της Οδηγίας

ροζ τροχούς και ουρά. Το

Ασφάλειας Παιχνιδιών

σκυλάκι µπορεί να παίξει

και το σχετικό

µουσική και έχει ένα
κουδουνάκι στον λαιµό του.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εβδοµαδιαία αναφορά για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα

Τραυµατισµοί

Ανάκληση του
προϊόντος από

/18

οχήµατα
Προϊόν: Φορτηγά
Μάρκα: MAN

Στα κόµπλερ τροχών
του µπροστινού άξονα
VOK-08 µπορούν να
προκύψουν ρωγµές.

Όνοµα: TGA, TGS, TGX

τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

διανοµέα της

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

MAN στη χώρα

e4*2007/46*0229*,

µας, αφορά 2

e4*2007/46*0231*, K681*,

οχήµατα, στους

K685*. Τύποι:

ιδιοκτήτες των

L.2007.46.00,

οποίων θα

L.2007.46.003, TGA02,
TGA03

σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
Μαΐου 2001 και Ιουλίου
2017
Περιγραφή: Φορτηγά.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
2
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Φορτηγά

εκτροπέα αέρα του

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: Actros 963, Antos
963, Arocs 964
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*0726-043.
Τύποι: 963-0-A, 963-0-B,
963-0-C, 963-0-D, 963-0-F,
963-2-A, 963-2-B, 963-2-E,
963-2-F, 963-4-A, 963-4-B,
963-4-C, 963-4-D, 963-4-E,
963-4-F, 963-7-E, 963-8-G,
96
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
2017 και 2018

Το εξωτερικό τµήµα του
εµπρόσθιου θαλάµου
µπορεί να αποκολληθεί
από το εσωτερικό τµήµα
ή από το όχηµα.
Στη χειρότερη
περίπτωση, το εξωτερικό
τµήµα µπορεί να
αποσπαστεί από το
όχηµα, αυξάνοντας τον
κίνδυνο ατυχήµατος.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Περιγραφή: Φορτηγά.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

