ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 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 42η 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 42
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

2
A12/1512
/18

Γαλλία

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ψεκαστήρας
προσώπου

Το υλικό του προϊόντος

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Brumifresh /
Technipharm
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

δεν είναι επαρκώς
ανθεκτικό στην πίεση
και ο ψεκαστήρας
µπορεί να εκραγεί,
εκτοξεύοντας αιχµηρά
θραύσµατα στον αέρα.
Υπάρχει κίνδυνος
τραυµατισµού για τους
χρήστες.

0550010018019, lots 1712
and 1612

Το προϊόν δεν

Περιγραφή:

απαιτήσεις της Οδηγίας

Επαναφορτιζόµενος,

του Εξοπλισµού υπό
Πίεση.

πλαστικός ψεκαστήρας
προσώπου, που προορίζεται
για να ψεκάζει σταγονίδια
νερού µετά από χειροκίνητη
άντληση.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τις

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

3
A12/1513
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικά κορδόνια

Τα πλαστικά κορδόνια

Μάρκα: Ammi
Όνοµα: Fils de scoubidous
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
reference 261059, model 2

περιέχουν διβούτυλο
φθαλικό εστέρα (DBP)
(µετρηθείσα τιµή έως
21% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να

Αριθµός

βλάψει την υγεία των

παρτίδας/Barcode:
3700043010598

παιδιών, προκαλώντας

Περιγραφή: Πλαστικά
κορδόνια µε γκλίτερ,

πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.

διαθέσιµα σε δύο

Η µετανάστευση των

διαφορετικά πακέτα

οργανοκασσιτερικών

ποικίλων χρωµάτων (50
κορδόνια ανά πακέτο).

ενώσεων είναι πολύ

Χώρα προέλευσης: Κίνα

υψηλή (µετρηθείσα τιµή
έως 463 mg/kg). Οι
οργανοκασσιτερικές
ενώσεις είναι τοξικές και

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

µπορεί να βλάψουν την
υγεία των ανθρώπων.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH, τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

5
A12/1515
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Εξοπλισµός /
δοχεία υπό πίεση
Προϊόν: Χύτρα ταχύτητας
Μάρκα: Artmétal
Όνοµα: Stainless steel
pressure cooker
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Les maîtres cuisiniers 9L

Εγκαύµατα,

Ανάκληση του

Πυρκαγιά,
Τραυµατισµοί

προϊόντος από

Είναι δυνατό να ανοιχτεί
η χύτρα ενώ είναι ακόµα
υπό πίεση. Ως
αποτέλεσµα, ο χρήστης
θα µπορούσε να υποστεί
εγκαύµατα ή
τραυµατισµούς. Ατµός ή

Αριθµός

υγρό θα µπορούσε να

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

διαρρεύσει από τη

Περιγραφή: Χύτρα
ταχύτητας 9 λίτρων µε σώµα
από ανοξείδωτο ατσάλι, για
οικιακή χρήση.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

χύτρα, σβήνοντας τη
φλόγα της µαγειρικής
εστίας. Κατά συνέπεια,
θα µπορούσε να
ελευθερωθεί φυσικό
αέριο, προκαλώντας
πυρκαγιά ή έκρηξη.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
του Εξοπλισµού υπό
Πίεση και το σχετικό

τους τελικούς
χρήστες

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
12778.

6
A12/1516
/18

Ιταλία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ

αρωµατικές αµίνες o-

Μάρκα: Eternal Ink
Όνοµα: NUCLEAR GREEN
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Lot No
03/22/17
Περιγραφή: Πλαστικό

Το προϊόν περιέχει τις
anisidine (µετρηθείσα
τιµή: 17 mg/kg) και otoluidine (µετρηθείσα
τιµή: 53 mg/kg).
Αυτές οι αρωµατικές
αµίνες µπορούν να
προκαλέσουν καρκίνο,
κυτταρικές µεταλλάξεις
και να επηρεάσουν την
αναπαραγωγή.

µπουκαλάκι 30 ml µε µαύρο
πώµα, που περιέχει πράσινη
χρωστική.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

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

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, οι αρωµατικές
αµίνες που είναι
καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες,
τοξικές για την
αναπαραγωγή ή έχουν
ιδιότητες
ευαισθητοποίησης δεν
θα πρέπει να
περιέχονται στα τατουάζ
και τα προϊόντα µόνιµου
µακιγιάζ, ούτε να
απελευθερώνονται από
αζωχρωστικές.
7
A12/1517
/18

Ιταλία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ

αρωµατική αµίνη o-

Μάρκα: World Famous
Tattoo Ink
Όνοµα: Vegas Green
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
REF. WFVG1
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: LOT.
WFVG171702, BATCH
B16289

Το προϊόν περιέχει την
toluidine (µετρηθείσα
τιµή: 28 mg/kg).
Αυτή η αρωµατική αµίνη
µπορεί να προκαλέσει
καρκίνο.
Σύµφωνα µε την
απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης (ResAP 2008)
για τις απαιτήσεις και τα
κριτήρια σχετικά µε την

Περιγραφή: Πλαστικό

ασφάλεια των τατουάζ

µπουκαλάκι µε µαύρο πώµα,

και του µόνιµου

που περιέχει σκούρα
πράσινη χρωστική.

µακιγιάζ, οι αρωµατικές

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

αµίνες που είναι
καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες,
τοξικές για την
αναπαραγωγή ή έχουν
ιδιότητες
ευαισθητοποίησης δεν
θα πρέπει να
περιέχονται στα τατουάζ
και τα προϊόντα µόνιµου
µακιγιάζ, ούτε να
απελευθερώνονται από
αζωχρωστικές.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

8
A12/1518
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Είδη παιδικής

Πνιγµός

φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Οι άκρες από το πιρούνι

Προϊόν: Πιρούνι για παιδιά
Μάρκα: Love Mae
Όνοµα: Woodland Tea
Party

µπορεί να σπάσουν,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

πνιγεί.

LVYD002 L'heure du thé
(Teatime) MAE-YD002

Το προϊόν δεν

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
9350175000512
Περιγραφή: Πιρούνι για
παιδιά, µέρος ενός σετ για
δείπνο από µπαµπού.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14372.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

9
A12/1519
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Υπάρχουν κορδόνια,

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

που δένουν στην πλάτη
του ενδύµατος.

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Modern Ocean
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
04110095 ART:CR1912
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2500000050572

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

Περιγραφή: Μπικίνι σε

Το προϊόν δεν

µπλε χρώµα, για κορίτσια

συµµορφώνεται µε το

ηλικίας 12 ετών, που φέρει

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

κορδόνια για να δένει στην
πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

10
A12/1520
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Υπάρχουν κορδόνια,

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

που δένουν στην πλάτη
του ενδύµατος.

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Hello Bikini
Όνοµα: Άγνωστο

Τα κορδόνια θα
µπορούσαν να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

παγιδευτούν κατά τη

04110004 Art No: HELLO019

διάρκεια διαφόρων

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2500000049668

δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Μπικίνι σε

συµµορφώνεται µε το

λευκό χρώµα µε σχέδια

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

λουλουδιών, για κορίτσια
ηλικίας 4 ετών, που φέρει
κορδόνια για να δένει στην
πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

11
A12/1521
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί,
Στραγγαλισµός

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

Το προϊόν φέρει

Μάρκα: CycleBand
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CK47061
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2000002671060
Περιγραφή: Ροζ µπικίνι µε
βούλες, για κορίτσια ηλικίας
3 ετών, που φέρει κορδόνια
για να δένει στην πλάτη και
γύρω από τον λαιµό.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

κορδόνια για να δένει
στην πλάτη και γύρω
από τον λαιµό.
Τα κορδόνια θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς ή
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

12
A12/1522
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός

Απόσυρση του

Το κορδόνια γύρω από

Προϊόν: Παιδικό µπουφάν

τον λαιµό είναι πολύ

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Tinycottons
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
AW18-230-B92
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8434525063707
Περιγραφή: Μπουφάν στο
χρώµα της άµµου, που φέρει
το κείµενο "Fish & Chips".
Το µπουφάν έχει κουκούλα
µε κορδόνια στην περιοχή
του λαιµού και προορίζεται
για παιδιά ηλικίας 12-18
µηνών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

µακριά και θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

13

Γαλλία

A12/1523
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

φρένων υπάρχει

Μάρκα: Peugeot
Όνοµα: 4008

Οι πίσω δαγκάνες
πιθανότητα να µην είναι

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

σύµφωνες µε τις

Η ανάκληση,

προδιαγραφές του
κατασκευαστή.

σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

διανοµέα της

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
E2*2007/46*0115*04

Peugeot στη
χώρα µας,

Αριθµός

αφορά 1

παρτίδας/Barcode:

όχηµα, το οποίο

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

έχει ήδη
επισκευαστεί

8 Ιουλίου 2014 και 23
∆εκεµβρίου 2014
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: JAS.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία
14
A12/1524
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

µηχανισµός ασφάλισης

Μάρκα: Volvo
Όνοµα: XC40
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e9*2007/46*3146*02.
Τύπος: 536
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
20 Ιουνίου 2018 και 21

Ένας ελαττωµατικός
της πλάτης του πίσω
καθίσµατος µπορεί να
οδηγήσει στην
αναδίπλωση του
καθίσµατος
απροσδόκητα προς τα
εµπρός σε περίπτωση
γρήγορης
επιβράδυνσης.
Κατά συνέπεια,
αντικείµενα από τον
χώρο των αποσκευών
µπορούν να εισέλθουν

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Ιουνίου 2018

στο χώρο των επιβατών,

Περιγραφή: Επιβατικά

αυξάνοντας τον κίνδυνο
τραυµατισµού.

αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
R89898.
Χώρα προέλευσης:
Σουηδία
15

Γερµανία

A12/1525
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

προληπτική εξαέρωση

Μάρκα: BMW

Απαιτείται να γίνει
του κυκλώµατος
φρένων.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε

Όνοµα: X3, X4

έγγραφη
δήλωση του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

διανοµέα της

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

BMW στη χώρα

e1*2007/46*1797*,

µας, αφορά 31

e1*2007/46*1881*00.
Τύποι: G3X, G4X

οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των

Αριθµός

οποίων θα

παρτίδας/Barcode:

σταλούν

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

προσωπικές
επιστολές

15 Απριλίου 2018 και 27
Ιουνίου 2018. Κωδικός
ανάκλησης: 0034370200
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
16
A12/1526
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

τροχού µπορεί να µην

Τα µπουλόνια του
έχουν σφιχτεί σωστά και

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

κατά συνέπεια να

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε

Όνοµα: X6, M7X, G5X

χαλαρώσουν µε τον
χρόνο και να σπάσουν.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Ως αποτέλεσµα, ο

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

τροχός θα µπορούσε να

e1*2007/46*0412*17,

αποκολληθεί από το
όχηµα.

Μάρκα: BMW

e1*2007/46*0172*10,
e1*2007/46*1918 *00.
Τύποι: X6, M7X, G5X
Αριθµός

έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
BMW στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη

αντιπροσωπεία

παρτίδας/Barcode: Μη
διαθέσιµη πληροφορία
Περιγραφή: Οχήµατα
παραγωγής µεταξύ
12.7.2018 και 2.8.2018.
Κωδικοί: 0036030200 και
0034380200.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
17
A12/1527
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Αξεσουάρ για
παιδιά

Το δαχτυλίδι περιέχει

Μάρκα: Άγνωστη

µπαταρίες-κουµπιά.
Όταν καταποθούν, οι

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
AliExpress

µπαταρίες-κουµπιά

Ενηµέρωση των

Όνοµα: Luminous rings

µπορούν να

καταναλωτών για

new children's Toys flash
gifts LED

ενεργοποιήσουν την

τους κινδύνους
από τις Αρχές

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

παραγωγή υδροξειδίου
του νατρίου στο σώµα,
το οποίο είναι ιδιαίτερα
διαβρωτικό και µπορεί

Αριθµός

να οδηγήσει σε σοβαρές

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

καταστροφές και βλάβες
ιστών.

Περιγραφή: Πλαστικά
δαχτυλίδια για παιδιά µε

Το προϊόν δεν

φώτα LED. Χωρίς

συµµορφώνεται µε τις

συσκευασία. Το προϊόν έχει

απαιτήσεις της Οδηγίας

διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω AliExpress).

Ασφάλειας Παιχνιδιών

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

18
A12/1528
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Μάσκα προσώπου

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Naturface
Όνοµα: Peel of gold mask
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
model 100 ml
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN
8699300287291

methylisothiazolinone
(MI). ∆ερµατική επαφή
µε προϊόντα, που
περιέχουν MI, µπορεί να
προκαλέσει αλλεργική
δερµατίτιδα εξ επαφής
σε ευαισθητοποιηµένα
άτοµα.
Το προϊόν, επίσης,

Περιγραφή: Μάσκα

περιέχει ένα

προσώπου σε λευκό
σωληνάριο.

αλλεργιογόνο (linalool)

Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

σε περιεκτικότητα που
ξεπερνά το 0.001%,
χωρίς να αναφέρεται
στη λίστα των
συστατικών.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

19
A12/1529
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι

Το µπρελόκ µπορεί να

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Way2Play
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
68103464
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
7340075103217

σπάσει, δηµιουργώντας
µικρά κοµµάτια. Ένα

Ανάκληση του

µικρό παιδί θα µπορούσε

προϊόντος από

να τα βάλει στο στόµα
του και να πνιγεί.

τους τελικούς
χρήστες

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών

Περιγραφή: Πλαστική

και το σχετικό

κουδουνίστρα για µωρά σε

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

σχήµα αυτοκινήτου µπρελόκ
µε κλειδιά, που εκπέµπει
ήχους. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

20
A12/1530
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

µάνταλου της πίσω

Μάρκα: Ford
Όνοµα: Focus
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ford Focus

Το ελατήριο του
πόρτας µπορεί να έχει

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

συναρµολογηθεί µε

Η ανάκληση,

λανθασµένο τρόπο, µε

σύµφωνα µε

αποτέλεσµα να µην

έγγραφη

λειτουργεί σωστά η

δήλωση του

µηχανική κλειδαριά
ασφαλείας για παιδιά.

διανοµέα της

Αριθµός

Ford στη χώρα
µας, αφορά

παρτίδας/Barcode:

188 οχήµατα,

Ορισµένα οχήµατα

Μετά από ενεργοποίηση

εκ των οποίων

παραγωγής µεταξύ
16/04/2018 και 02/08/2018

της κλειδαριάς

τα 9 έχουν

ασφαλείας για παιδιά, οι

παραδοθεί

κραδασµοί του οχήµατος

στους τελικούς

κατά την κανονική

ιδιοκτήτες

οδήγηση µπορεί να

τους, στους

προκαλέσουν
απενεργοποίησή της.

οποίους θα

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

σταλούν
προσωπικές

επιστολές
21
A12/1531
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Σετ φορτιστή

Η µόνωση και η

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Kit chargeur câble
type C 1M (DC 5V 1A)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reference C340
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN
4057096914015

απόσταση ερπυσµού
µεταξύ του πρωτεύοντος
και των προσβάσιµων,
δευτερευόντων
κυκλωµάτων δεν είναι
επαρκείς.
Ως αποτέλεσµα, µπορεί
να προκληθεί
βραχυκύκλωµα,
οδηγώντας σε

Περιγραφή: Λευκός

πυρκαγιά, ενώ

φορτιστής κινητών

προσβάσιµα τµήµατα

τηλεφώνων, µε έναν

του προϊόντος µπορεί να

αντάπτορα για ρεύµα

καταστούν ενεργά.

δικτύου και έναν για
αναπτήρα αυτοκινήτου.

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

22
A12/1532
/18

Σουηδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπάλα

Το πλαστικό υλικό της

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Jumping ball
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
VBE02031
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1014615/C06-09C05/

µπάλας περιέχει
διισοβούτυλο φθαλικό
εστέρα (DIBP)
(µετρηθείσα τιµή 39.6%
κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας

Περιγραφή: Μικρή, κίτρινη

πιθανή βλάβη του

µπάλα από πλαστικό PVC,

αναπαραγωγικού

για να ανεβαίνουν πάνω της

συστήµατος.

παιδιά. Συσκευάζεται σε
πλαστική σακούλα µε

Το προϊόν δεν

φερµουάρ. Το προϊόν έχει

συµµορφώνεται µε τις

διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω AliExpress).

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
AliExpress

23

Σουηδία

A12/1533
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό της

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Kewpie Doll
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

κούκλας περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό

κατά βάρος) και
διισοεννεάνο φθαλικό

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

(µετρηθείσα τιµή:

Συσκευάζεται σε διάφανη,
πλαστική σακούλα χωρίς
επισήµανση. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω AliExpress).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

την ιστοσελίδα
AliExpress

(µετρηθείσα τιµή: 12%

εστέρα (DINP)

µωρό από πλαστικό PVC.

προϊόντος από

εστέρα (DEHP)

Αριθµός

Περιγραφή: Μικρή κούκλα

Απόσυρση του

21.9% κατά βάρος).
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.

24
A12/1534
/18

Πορτογαλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Ενυδατική κρέµα

Το προϊόν περιέχει

προϊόντος από
την αγορά

methylisothiazolinone

Μάρκα: INCA
Όνοµα: 1. FRUTAS CON
EXTRACTO NATURAL, 2.
LIMON

(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερµατική
επαφή µε προϊόντα, που
περιέχουν MCI/MI,

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

µπορεί να προκαλέσει

1. Ref. 066005 – Pieza, 2.
Ref. 066007 - Pieza

αλλεργική δερµατίτιδα

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1.

εξ επαφής σε
ευαισθητοποιηµένα
άτοµα.

Batch: 2371 / Barcode:

Το προϊόν δεν

8424906660052, 2. Batch:

συµµορφώνεται µε τον

1016 / Barcode:
8424906660076

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Περιγραφή: Ενυδατική
κρέµα σε πλαστικό βαζάκι:
1. Μπεζ βαζάκι 200 ml, 2.
Κίτρινο βαζάκι 200 ml.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

25
A12/1535
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

φτάσει στη µονάδα LED

Μάρκα: VW

Η υγρασία µπορεί να
του περιβάλλοντος

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

φωτισµού της

Η ανάκληση,

ηλιοροφής, η οποία

σύµφωνα µε

Όνοµα: Tiguan, Touran

µπορεί να προκαλέσει

έγγραφη

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

βραχυκύκλωµα και
παραγωγή θερµότητας.

δήλωση του

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0450*,
e1*2001/116*0211*.
Τύποι: 5N, 1T

Αν συµβεί αυτό, υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς.

διανοµέα της
VW στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί

Αριθµός

από την

παρτίδας/Barcode:

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
20 Απριλίου 2015 και 7
Ιουλίου 2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα εξοπλισµένα µε
πανοραµική ηλιοροφή µε

περιβάλλοντα φωτισµό.
Κωδικός ανάκλησης 60C9.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
26

Σλοβενία

A12/1536
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Η µετανάστευση Βορίου

Μάρκα: UNIKATOY
Όνοµα: SLIME NEON
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
25155

από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή

ή επαφή µε περίσσεια
ποσότητα Βορίου µπορεί

παρτίδας/Barcode:

των παιδιών βλάπτοντας

902211/1803, EAN
3831008251555

το αναπαραγωγικό τους

περιέκτη, για παιδιά ηλικίας
άνω των 8 ετών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τους τελικούς
χρήστες

1000 mg/kg). Κατάποση

να επηρεάσει την υγεία

χλαπάτσα σε πλαστικό

προϊόντος από

(µετρηθείσα τιµή έως

Αριθµός

Περιγραφή: Πράσινη

Ανάκληση του

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

27
A12/1537
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα
Μάρκα: Άγνωστη

Χηµικός,
Μικροβιολογικός
Η µετανάστευση Βορίου
από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Όνοµα: Barrel O Slime
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LG9018

(µετρηθείσα τιµή: 396
mg/kg). Κατάποση ή
επαφή µε περίσσεια
ποσότητα Βορίου µπορεί

Αριθµός

να επηρεάσει την υγεία

παρτίδας/Barcode: lot
205AO17152

των παιδιών βλάπτοντας

Περιγραφή: ∆ιάφανος,

το αναπαραγωγικό τους
σύστηµα.

πλαστικός περιέκτης, που

Επιπλέον, η συνολική

περιέχει µια ιξώδες, ροζ
πάστα.

ποσότητα των

Χώρα προέλευσης: Κίνα

µεσόφιλων, αερόβιων
βακτηρίων είναι πολύ
υψηλή (µετρηθείσα
ποσότητα: 300000
cfu/ml).
Υπάρχει κίνδυνος
µόλυνσης, καθώς το
προϊόν µπορεί να έρθει
σε επαφή µε ανοιχτά
τραύµατα, το στόµα, τα
χέρια ή τα µάτια.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

28
A12/1538
/18

Σλοβενία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Η µετανάστευση Βορίου

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Racing slime / Tyre
slime
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CTT1701005411EN

από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή
(µετρηθείσα τιµή: 5300
mg/kg). Κατάποση ή
επαφή µε περίσσεια
ποσότητα Βορίου µπορεί
να επηρεάσει την υγεία

Αριθµός

των παιδιών βλάπτοντας

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

το αναπαραγωγικό τους
σύστηµα.

Περιγραφή: Παιχνίδι

Το προϊόν δεν

χλαπάτσα που φέγγει στο

συµµορφώνεται µε τις

σκοτάδι. Το προϊόν έχει

απαιτήσεις της Οδηγίας

σχήµα τροχού αυτοκινήτου

Ασφάλειας Παιχνιδιών

και είναι διαθέσιµο σε 6
διαφορετικά χρώµατα.

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

29

Σουηδία

A12/1539
/18

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Φις
Μάρκα: Langer
Όνοµα: Άγνωστος
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Εγκαύµατα,

Απαγόρευση

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

διάθεσης του

Το προϊόν διατίθεται
χωρίς καλώδιο ή τα
σχετικά εργαλεία και

ενδέχεται να µην µπορεί
να τοποθετήσεις το φις
σωστά. Αν η ηλεκτρική

προορίζεται για τοποθέτηση
από τον ίδιο τον χρήστη, και
πωλείται χωρίς συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

συνοδευτικά
µέτρα

συνέπεια, ο χρήστης

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

συσκευές class II. Το προϊόν

αγορά και άλλα

οδηγίες χρήσης. Κατά

Αριθµός

Περιγραφή: 2,5A φις για

προϊόντος στην

σύνδεση δεν είναι
κατάλληλη, θα
µπορούσε να οδηγήσει
σε υπερθέρµανση του
προϊόντος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 50075.

30
A12/1540
/18

Σλοβενία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Ηλεκτρικό σκεύος
Μάρκα: FIRST Austria
Όνοµα: Frying pan - FIRST
Austria
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
FA-5109 (FH-40A)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
9003898051094

Εγκαύµατα,

Ανάκληση του

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

προϊόντος από

Το προϊόν δεν φέρει
σύµβολο
προειδοποίησης για
θερµές επιφάνειες, το
οποίο µπορεί να
οδηγήσει σε εγκαύµατα.
Η θερµική προστασία
δεν είναι κατάλληλη και
θα µπορούσε να
οδηγήσει σε πυρκαγιά.

Περιγραφή: Ηλεκτρικό

Επιπλέον, το καλώδιο

σκεύος για µαγείρεµα
πίτσας.

δεν είναι κατάλληλα

Χώρα προέλευσης: Κίνα

στερεωµένο και ο
χρήστης θα µπορούσε
να υποστεί

τους τελικούς
χρήστες

ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.
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Μάλτα

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Τα πλαστικά στοιχεία και

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Crafty hands
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
GB6675-2017 GB6675-2014
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
979539 605885

οι µπίλιες στο εσωτερικό
της χλαπάτσας είναι
πολύ µικρά.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Χλαπάτσα

συµµορφώνεται µε τις

κίτρινου χρώµατος, που

απαιτήσεις της Οδηγίας

περιέχει αρκετές πλαστικές

Ασφάλειας Παιχνιδιών

µπίλιες και άλλα πλαστικά

και το σχετικό

στοιχεία σε διάφορα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71.

χρώµατα και σχέδια.
Πωλείται σε πλαστικό,
στρογγυλό περιέκτη.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

32
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Προϊόν: Πλέγµα για λύχνο
Bunsen

Το προϊόν ενδέχεται να

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Serial numbers: CP850 125, CP850-150, CP850-160
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

περιέχει ίνες αµιάντου.

Απόσυρση του

Μικρά σωµατίδια ή

προϊόντος από
την αγορά

θραύσµατα µπορεί να
αποσπαστούν κατά τη
διάρκεια της χρήσης ή
λόγω πρόσκρουσης κατά
την αποθήκευση.
Οι ίνες αµιάντου µπορεί
αν προκαλέσουν
καρκίνο.

Περιγραφή: Μεταλλικό

Το προϊόν δεν

πλέγµα µε κεραµικό κέντρο,

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

που χρησιµοποιείται µε
λύχνο Bunsen και τρίποδο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Καταστροφή του
προϊόντος
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∆ανία
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Κατηγορία: Είδη
πυροτεχνίας

Εγκαύµατα,
Τραυµατισµοί

Προϊόν: Πυροτέχνηµα

Το πυροτέχνηµα

Μάρκα: Brilliant Fireworks
ApS

που είναι πολύ µικρή και

Όνοµα: Brocade Crown
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Οι παρευρισκόµενοι

Rocket - Κατηγορία F2
Original nr. BF616

ενδέχεται να χτυπηθούν

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

προϊόντος από
την αγορά

ανεβαίνει υπό γωνία,
εκρήγνυται σε πολύ
χαµηλό ύψος.

Αριθµός

Απόσυρση του

από θραύσµατα του
πυροτεχνήµατος, µε
κίνδυνο πρόκλησης
εγκαυµάτων και
τραυµατισµών.

Περιγραφή: Πράσινος
πύραυλος µε ροζ πάνω
µέρος.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Είδη Πυροτεχνίας
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
15947.

34
A11/0080

∆ανία

Κατηγορία: Είδη
πυροτεχνίας

Εγκαύµατα,
Τραυµατισµοί

Απόσυρση του
προϊόντος από

/18

Προϊόν: Πυροτέχνηµα
Μάρκα: LCH Fireworks A/S
Όνοµα: Astronaut
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Rocket - Κατηγορία 2
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 152610-004

Το πυροτέχνηµα
ανεβαίνει υπό γωνία,
που είναι πολύ µικρή και
εκρήγνυται σε πολύ
χαµηλό ύψος.
Οι παρευρισκόµενοι
ενδέχεται να χτυπηθούν
από θραύσµατα του
πυροτεχνήµατος, µε
κίνδυνο πρόκλησης

Περιγραφή: Πύραυλος µε

εγκαυµάτων και

κινέζικα σύµβολα και τη
λέξη «Αστροναύτης».

τραυµατισµών.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Είδη Πυροτεχνίας
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
15947.

35
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Πολωνία

Κατηγορία: Μηχανήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Γωνιακός τροχός

Κατά τη χρήση της

Μάρκα: Dexter
Όνοµα: Dexter Power
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
AG230-4 ref. 45728123
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

συσκευής η λαβή µπορεί
να σπάσει και να βγει

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

από τη θέση της, µε

Σύµφωνα µε

κίνδυνο πρόκλησης
ατυχήµατος.

έγγραφη

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

δήλωση του
διανοµέα στην
Ελλάδα, το
προϊόν έχει

Πωλήθηκε µεταξύ
01.11.2017 και 25.09.2018
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας:
https://www.leroymerlin.pl/

απαιτήσεις της Οδηγίας

αποσυρθεί από

των Μηχανηµάτων και

τα σηµεία

τα σχετικά Ευρωπαϊκά

πώλησης

πρότυπα EN 62841 και
EN 60745.

(καταστήµατα
LEROY
MERLIN). Η

news/wazna-informacja-dla-

Γ.Γ.

klientow-ktorzy-zakupili-

Βιοµηχανίας

szlifierke-katowa-ag230-4-

και ο διανοµέας

230-mm-2100-w-dexter-

συνιστούν

power-w-terminie-od-1-11-

στους

2017-do-25-09-2018-r
n37.html

καταναλωτές,
που το έχουν

Περιγραφή: Γωνιακός
τροχός, 230 mm, 2100 W.

στην κατοχή
τους, να
πάψουν να το

Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

36
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Πολωνία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Το προϊόν είναι

Προϊόν: Φωτιστικό για
παιδιά

ελκυστικό για τα παιδιά

προϊόντος από
την αγορά

και δεν φέρει

Μάρκα: Milagro

µετατροπέα έξτραχαµηλής τάσης (SELV).

Όνοµα: Table Lamp /
Bunny

Το προϊόν δεν

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
209
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
no.: VI-2017, EAN:
5902693732099
Περιγραφή: Φορητό
φωτιστικό για παιδιά σε
σχήµα κουνελιού, από
χρωµατιστό, πλαστικό υλικό.
Συσκευασία: χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Προϊόν: Σκάλα

Η ακαµψία της σκάλας

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: ASC Group
Όνοµα: Folding ladder
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Multi-X 4x5 sports
Αριθµός

είναι ανεπαρκής. Ως
συνέπεια, µπορεί να
λυγίσει ή να σπάσει,
προκαλώντας
τραυµατισµούς στον
χρήστη.
Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία.

Περιγραφή: Πτυσσόµενη
σκάλα (ASC Group, Multi-X
4x5 sports).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

38
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∆ανία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Η προστασία από την

Προϊόν: LED προβολέας

εισχώρηση νερού είναι
ανεπαρκής.

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Malmbergs
Όνοµα: Castor LED
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Arti. no. 99 750 16
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Ο χρήστης θα µπορούσε
να έρθει σε επαφή µε
µέρη υπό τάση και να
υποστεί ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

7392529130775
Περιγραφή: Μαύρος και
κίτρινος LED προβολέας για
κτίρια. Συσκευασία: λευκό,
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Εβδοµαδιαία αναφορά για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1511
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Ελλάδα

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σχοινί πρόσδεσης
πλοίου (κάβος)

Ο κάβος µπορεί να

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: MARINA MAXI
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

σπάσει κατά τη χρήση
του.

Ενηµέρωση των
καταναλωτών
για τους
κινδύνους µε
την υπ’ αριθµ.

Ο σπασµένος κάβος θα

01/2018

µπορούσε να χτυπήσει

Έγκαιρη

κάποιο από τα µέλη του

Προειδοποίηση

12-νηµάτων,

πληρώµατος του πλοίου,

σταθεροποιηµένο µε

προκαλώντας

υπεριώδη ακτινοβολία,

τραυµατισµούς ή

σύνθεση από πολυεστέρα

θάνατο.

και πολυπροπυλένιο, λευκό
χρώµα (6-ποδιών Canvas,

Το προϊόν δεν

επικαλυµµένο και FIV Tucks

συµµορφώνεται µε το

σύµφωνα µε τα πρότυπα

σχετικά Ευρωπαϊκά

OCIMF, eyes splice at both
ends)

πρότυπα EN ISO

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Σχοινί
πρόσδεσης πλοίου (κάβος).
∆ιάµετρος: 52 mm. Μέγιστη
αντοχή φορτίου: 60 tons.
Μήκος: 220 m. Χωρίς
µόνιµη επισήµανση.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

2307:2010 και EN ISO
1346.

Ασφαλείας από
την ΕΛΥ∆ΝΑ

