ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 25 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 43η 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 43
Η κοινοποίηση A12/0324/14 έχει αποσυρθεί από την αναφορά 8/2014 κατόπιν έκδοσης
δικαστικής απόφασης σχετικά µε την εγκυρότητα των ληφθέντων µέτρων.
Η κοινοποίηση A12/0904/18 έχει αποσυρθεί οριστικά από την αναφορά 27/2018 µετά από
επανεκτίµηση του κινδύνου.
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1542
/18

Σουηδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Μπρελόκ γάτα

Το προϊόν περιέχει δι (2-

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Kat
Όνοµα: Cute Cartoon Cat
Toy
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
155305

αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή: έως
20% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των

Αριθµός

παιδιών, προκαλώντας

παρτίδας/Barcode:
6172105353436

πιθανή βλάβη του

Περιγραφή: Μπρελόκ

αναπαραγωγικού
συστήµατος.

µαύρη γάτα από µετρίως

Επιπλέον, το ποσό του

µαλακό PVC πλαστικό, µε

Νικελίου, που

κόκκινο κολάρο και ένα

απελευθερώνεται από το

µεταλλικό κουδουνάκι στον

προϊόν είναι πολύ

λαιµό. Το παιχνίδι πωλείται

υψηλό (3.55

σε διάφανη, πλαστική
σακούλα µε ετικέτες.

µg/cm²/week). Το

Χώρα προέλευσης: Κίνα

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.

2

Γερµανία

A12/1543
/18

Κατηγορία: ∆οµικά υλικά

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Μοριοσανίδα /
Ξύλινο πάνελ

Η µοριοσανίδα

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Particle board PB P3

απελευθερώνει
µεγαλύτερη ποσότητα
φορµαλδεΰδης στον
εσωτερικό αέρα από ότι
δηλώνεται από τον
κατασκευαστή στη
δήλωση συµµόρφωσης.

Αριθµός

Εάν δεν χρησιµοποιείται

παρτίδας/Barcode: Όλες

ως πλάκα εγκατάστασης

οι παρτίδες (batches) και

που καλύπτεται από

όλα τα πάχη µε ηµεροµηνία

δάπεδο ή χωρίς επαρκή

παραγωγής από 01.01.2017
έως 07.06.2018

κάλυψη από

Περιγραφή: Μοριοσανίδα
για κατασκευές εσωτερικού
χώρου, που χρησιµοποιείται
ως µη δοµικό στοιχείο.
Χώρα προέλευσης:
∆ηµοκρατία της Τσεχίας

επιβραδυντή διάχυσης,
η συγκέντρωση
φορµαλδεΰδης στον
αέρα του εσωτερικού
χώρου µπορεί να είναι
πολύ υψηλή.
Αυτό µπορεί να
προκαλέσει ερεθισµό
των µατιών και του
αναπνευστικού
συστήµατος, ναυτία ή
αϋπνία. Επιπλέον, η
φορµαλδεΰδη είναι
τοξική όταν εισπνέεται
και µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις του
Κανονισµού για τα
∆οµικά Υλικά.

3
A12/1544

Γαλλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί
Υπάρχουν µη σωστά

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

/18

Προϊόν: Van
Μάρκα: RENAULT
Όνοµα: MASTER III
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος MA:
e2*2007/46*0016*30 έως 31
Τύπος VA:
e2*2007/46*0047*24 έως 26
Τύπος MB:
e2*2007/46*0019*26 έως 28
Τύπος VB:
e2*2007/46*0049*27 έως 29
Τύπος MC:
e2*2007/46*0017*19 έως 21

ρυθµισµένες παράµετροι
του ταµπλό και η
ηλεκτρική υποβοήθηση
του συστήµατος
διεύθυνσης µπορεί να
µην αναγνωρίζεται.
Σε περίπτωση βλάβης
της αντλίας της
υποβοήθησης του
συστήµατος διεύθυνσης,
δεν εµφανίζεται
προειδοποιητική ένδειξη
στο ταµπλό, που θα
µπορούσε να οδηγήσει
σε ατύχηµα.

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

Τύπος MD:
e2*2007/46*0020*22 έως 24
Τύπος VD:
e2*2007/46*0050*22 έως 24
Τύπος ME:
e2*2007/46*0018*16 έως 18
Τύπος VE:
e2*2007/46*0021*13 έως 15
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής στο
SOVAB µεταξύ Μαρτίου
2017 και 14 Νοεµβρίου
2017, που διαθέτουν αρχείο
διαµόρφωσης του ταµπλό,
reference: 285J27285R ή
285J21717R
Περιγραφή: Van.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία
6
A12/1547
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Σετ βαφής µαλλιών

Το προϊόν περιέχει 2-

Μάρκα: Gevemia
Όνοµα: Hair Spa-Colorant
Wubeizi Color
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
7/2 Dark Matt Blonde, MFG
07/13/2015
Αριθµός

aminophenol. Η ουσία
αυτή είναι επιβλαβής σε

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

περίπτωση κατάποσης ή

Απόσυρση του

εισπνοής και υπάρχει

προϊόντος από
την αγορά

υποψία ότι προκαλεί
γενετικές ανωµαλίες και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερµατική

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

αντίδραση.

Περιγραφή: Σετ βαφής

συµµορφώνεται µε τον

µαλλιών (2x80 ml) σε

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

πράσινη, χάρτινη
συσκευασία, που περιέχει 1
αδιαφανές, λευκό µπουκάλι
µε µαύρο, βιδωτό πώµα, 1
πράσινο σωληνάριο µε
λευκό, βιδωτό πώµα, 1
χτένα και γάντια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν

7
A12/1548
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Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι
όπλο

Οι βεντούζες

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Super Police New
Accouter
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No.2011
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6920140604224
Περιγραφή: Σετ από 4
πλαστικά όπλα και 12
βλήµατα µε βεντούζες, σε
συσκευασία µπλίστερ µε
χάρτινη πλάτη. Το σετ
περιλαµβάνει, επίσης, και
έναν στόχο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

αποσπώνται εύκολα από
τα βλήµατα.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τις βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

8
A12/1549
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Το µπικίνι φέρει

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

κορδόνια για να δένει
στην πλάτη.

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Modern Ocean
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
04110093, ART:CR1919
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2500000050558

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

Περιγραφή: Μπικίνι µε

Το προϊόν δεν

σχέδια ζώων, για κορίτσια

συµµορφώνεται µε το

ηλικίας έως 14 ετών. Το

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

πάνω µέρος φέρει κορδόνια
για να δένει στην πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

9
A12/1550
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Γαλλία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Πνιγµός

Προϊόν: Σαπούνια

Λόγω του

Μάρκα: Bulles de savon
Όνοµα: Savon burger
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

χαρακτηριστικού
σχήµατος, χρώµατος και
µπορούσε εσφαλµένα να

προϊόντος από
την αγορά

θεωρηθεί ως τρόφιµο.
Αυτό θα µπορούσε να

παρτίδας/Barcode: Savon

βάλουν στο στόµα τους

fromage 15g Batch No

µικρά κοµµάτια του,

DA1007, Savon pain 100g

προκαλώντας πνιγµό.

Batch N0 B330, Savon
salade 20g Batch No

Το προϊόν δεν

DA1128, Savon steak hache

συµµορφώνεται µε τον

50g Batch N0 B330, Savon

Κανονισµό των

tomate 20g Batch No
DA1004

Καλλυντικών και τις

συστατικών για τη
δηµιουργία ενός
χάµπουργκερ (ψωµί, τυρί,
µπιφτέκι, τοµάτα, µαρούλι).
Το συναρµολογηµένο
‘χάµπουργκερ’ είναι
τυλιγµένο σε πλαστικό φιλµ
και περιέχεται σε χάρτινο
κουτί, που µοιάζει µε κουτί
για χάµπουργκερ από φαστ
φουντ.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

οδηγήσει παιδιά στο να

σαπούνια σε σχήµατα

προϊόντος από

µεγέθους, το προϊόν θα

Αριθµός

Περιγραφή: 5 διαφορετικά

Ανάκληση του

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.

10
A12/1551
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Το µπικίνι φέρει

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

κορδόνια για να δένει
στην πλάτη.

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Hello Bikini

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
HELLO-047

Τα κορδόνια θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων

Αριθµός

δραστηριοτήτων ενός

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

παιδιού, προκαλώντας

Περιγραφή: Μπικίνι µε
λευκά και ροζ σχέδια
λουλουδιών, για κορίτσια
ηλικίας 6 ετών. Το πάνω
µέρος φέρει κορδόνια για να
δένει στην πλάτη

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

Χώρα προέλευσης: Κίνα

11
A12/1552
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ

Η δέσµη του λέιζερ είναι

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

Μάρκα: THY

πολύ ισχυρή.

χρήστες

Όνοµα: 3 in 1 LASER & LED
LIGHT & KEY CHAIN

Απευθείας έκθεση των

Απόσυρση του

µατιών στη δέσµη του

προϊόντος από
την αγορά

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

λέιζερ µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στην
όραση.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: ∆είκτης λέιζερ
µε φως LED και µπρελόκ.
Συσκευασία πολλών
τεµαχίων. Μήκος προϊόντος:
περίπου 7.36 cm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

12
A12/1553

Γαλλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί
Η συναρµολόγηση του

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

/18

εµβόλου στην πίσω

χρήστες

δαγκάνα του φρένου
δεν είναι σωστή.

Η ανάκληση,

Κατά συνέπεια, το

έγγραφη

φρένο στάθµευσης

δήλωση του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

µπορεί να είναι λιγότερο

διανοµέα της

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
E2*2007/46*0117*04

αποτελεσµατικό ή να
αποτύχει εντελώς.

Citroën στη

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Citroën
Όνοµα: C4 Aircross

σύµφωνα µε

χώρα µας, δεν
αφορά

Αριθµός

οχήµατα, που

παρτίδας/Barcode:

έχουν εισαχθεί

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
08/07/2014 και 23/12/2014

από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας GJA.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία
13

Ιταλία

A12/1554
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Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός

Απόσυρση του

Το µπουφάν φέρει

Προϊόν: Παιδικό µπουφάν

κορδόνια στην περιοχή
του λαιµού.

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: S.C.O.U.T.
Όνοµα: GIUBBINO CERATA
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
GBB10064-K- GI
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

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

Περιγραφή: Κίτρινο,

Το προϊόν δεν

αδιάβροχο µπουφάν µε

συµµορφώνεται µε το

κουκούλα, για παιδιά ηλικίας
5 έως 6 ετών.

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

14
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Φινλανδία

Κατηγορία: Μηχανήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Γρύλος ανύψωσης

Το µέγιστο φορτίο που
δηλώνεται στο προϊόν

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

οχηµάτων
Μάρκα: Meganex
Equipment
Όνοµα: Hallitunkki
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
MEG 11 2.5 Ton
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

είναι πολύ υψηλό. Κατά
την ανύψωση ενός βαρύ
φορτίου, ο γρύλος
µπορεί να κατέβει
ανεξέλεγκτα και µε
ταχύτητα, παγιδεύοντας
και τραυµατίζοντας τον
χρήστη.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Κόκκινος,

των Μηχανηµάτων και

υδραυλικός γρύλος

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1494.

ανύψωσης οχηµάτων µε

χρήστες

ικανότητα φόρτωσης 2.5
tons, συσκευασµένος σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

15
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Εργαλεία κήπου για
παιδιά

Το προϊόν φέρει
απροστάτευτες,

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

Μάρκα: Global 4 kids
Όνοµα: Set outils de jardin
[Minnie Mouse]
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
reference 22516 JCU
22062673

αιχµηρές προεξοχές,
(δόντια τσουγκράνας),
οι οποίες µπορεί να
τρυπήσουν το δέρµα του
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν

Αριθµός

συµµορφώνεται µε τις

παρτίδας/Barcode: EAN
8718591722516

απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Σετ εργαλείων
κήπου, αποτελούµενο από
ένα φτυάρι, µία σκούπα και
µία τσουγκράνα, σε κουτί µε
την εικόνα της Minnie
Mouse.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

χρήστες
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Κατηγορία: Είδη παιδικής

Πνιγµός,

Απόσυρση του

φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Εγκλωβισµός,

προϊόντος από

Στραγγαλισµός,
Ασφυξία

την ιστοσελίδα
AliExpress

Η κρεµάστρα πιπίλας

Ενηµέρωση των

φέρει αλυσίδα, που είναι

καταναλωτών

πολύ µακριά και µικρά

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

Προϊόν: Κρεµάστρα πιπίλας
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Pacifier Clip Chain
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

κοµµάτια µπορούν να
σπάσουν από αυτήν.
Ένα µικρό παιδί θα

Αριθµός

µπορούσε να βάλει τα

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

µικρά κοµµάτια ή το

Περιγραφή: Κρεµάστρα

κλιπ στο στόµα του και
να πνιγεί.

πιπίλας µε κίτρινη αλυσίδα

Η αλυσίδα µπορεί να

και πλαστικό, κίτρινο κλιπ σε

προκαλέσει

σχήµα κεφαλιού γάτας.

στραγγαλισµό και οι

Συσκευάζεται σε πλαστική

τρύπες στους κρίκους

σακούλα χωρίς ενδείξεις. Το

θα µπορούσαν να

προϊόν έχει διατεθεί µέσω

οδηγήσουν σε

διαδικτύου (π.χ. µέσω
AliExpress).

εγκλωβισµό των

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

δακτύλων του παιδιού.
Η έλλειψη οπών
εξαερισµού στο κλιπ θα
µπορούσε να
προκαλέσει ασφυξία στο
παιδί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12586.

17
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Φινλανδία

Κατηγορία: Είδη παιδικής

Πνιγµός,

Απόσυρση του

φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Εγκλωβισµός,
Στραγγαλισµός

προϊόντος από

Προϊόν: Κρεµάστρα πιπίλας

Μικρά κοµµάτια

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Pacifier Spring
Soother Chain
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός

την ιστοσελίδα
AliExpress

µπορούν να σπάσουν

Ενηµέρωση των

από το προϊόν. Ένα

καταναλωτών

µικρό παιδί θα µπορούσε

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

να τα βάλει στο στόµα
και να πνιγεί.
Επιπλέον, η τεντωµένη
κρεµάστρα πιπίλας είναι
πολύ µακριά και θα

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Κρεµάστρα
πιπίλας σε πλαστική
σακούλα χωρίς ενδείξεις. Το
προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
AliExpress).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

µπορούσε κα οδηγήσει
σε κίνδυνο
στραγγαλισµού. Επίσης,
το προϊόν έχει τρύπες,
που µπορεί να
οδηγήσουν σε
εγκλωβισµό των
δακτύλων του παιδιού.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12586.
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Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Βρεφικό παιχνίδι
οδοντοφυΐας
Μάρκα: Άγνωστη

Πνιγµός,
Στραγγαλισµός
Το κορδόνι, που φέρει
το παιχνίδι, είναι πολύ

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
AliExpress

µακρύ. Θα µπορούσε να

Ενηµέρωση των

Όνοµα: GLJ.CY Giraffe

τυλιχτεί γύρω από τον

καταναλωτών

Silicone Pendant / Teething
Toy

λαιµό του παιδιού,

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

προκαλώντας
στραγγαλισµό.
Επιπλέον, λόγω του

Αριθµός

µεγέθους και του

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

σχήµατος ορισµένων

Περιγραφή: Βρεφικό
παιχνίδι οδοντοφυΐας σε
σχήµα καµηλοπάρδαλης. Το
προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
AliExpress) και συσκευάζεται
σε πλαστική σακούλα χωρίς

τµηµάτων του
παιχνιδιού (κεφάλι και
πίσω πόδια), ένα µικρό
παιδί θα µπορούσε να
πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

ενδείξεις.
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ

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

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

19
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Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Ρολόι χειρός

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Ushuaïa
Όνοµα: Quartz watch WR
100 meters
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
reference 747050
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Ρολόι χειρός
µε ασηµί, µεταλλικό καντράν
και µαύρο, δερµάτινο
λουράκι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Μόλυβδο (µετρηθείσα
τιµή: 2% κατά βάρος).
Ο Μόλυβδος είναι
επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία καθώς
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει το
αγέννητο παιδί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

20
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Γαλλία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παρκοκρέβατο
Μάρκα: Geuther

Τραυµατισµοί,
Στραγγαλισµός
Οι γωνίες του
παρκοκρέβατου έχουν
προεξέχοντα σηµεία και
το κάγκελο µπορεί να

Όνοµα: Laufgitter / Play
pen

σπάσει, δηµιουργώντας
αιχµηρά άκρα.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Τα ενδύµατα του

Model: Belami Plus article
N0.- 2231

παιδιού θα µπορούσαν

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4010221081678
Περιγραφή: Ξύλινο
παρκοκρέβατο.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

να εγκλωβιστούν στα
προεξέχοντα σηµεία,
προκαλώντας
στραγγαλισµό, και τα
αιχµηρά άκρα θα
µπορούσαν να
προκαλέσουν
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12227.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

21
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Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Παιχνίδια µουσικά
όργανα
Μάρκα: KDH
Όνοµα: B@byband
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No. 2568

Πνιγµός,
Στραγγαλισµός
Το τύµπανο έχει έναν
ιµάντα για φοριέται

προϊόντος από
την ιστοσελίδα
AliExpress

γύρω από τον λαιµό. Ο

Ενηµέρωση των

ιµάντας θα µπορούσε να

καταναλωτών

παγιδευτεί κατά τη

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός

Αριθµός

παιδιού και να

παρτίδας/Barcode:

δηµιουργήσει µια θηλιά

GB6675.1-2014, GB6675.2-

γύρω από τον λαιµό του

2014, GB6675.3-2014,
GB6675.4-2014

παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.

Περιγραφή: Σετ µουσικών

Επιπλέον, µικρά

οργάνων µε τύµπανο,

κοµµάτια µπορούν να

µαράκες και άλλα όργανα.

αποσπαστούν από τις

Συσκευάζεται σε πλαστική

µαράκες. Ένα µικρό

σακούλα µε χάρτινη ετικέτα.

παιδί θα µπορούσε να τα

Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω

βάλει στο στόµα και να

διαδικτύου (π.χ. µέσω
AliExpress).

πνιγεί.

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Απόσυρση του

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

22
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Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: ∆ιογκούµενα
παιχνίδια

Το προϊόν διογκώνεται

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

σε µέγεθος σε ποσοστό
άνω του 50% όταν
ένα µικρό παιδί βάλει

καταναλωτών

στο στόµα και καταπιεί

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

τα µικρά παιχνίδια, αυτά
θα µπορούσαν να

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

προκαλώντας

παιχνιδιών, που πωλούνται

θανατηφόρα απόφραξη
του αναπνευστικού
συστήµατος ή εντερική
απόφραξη.

σε διαφανείς, πλαστικές

Το προϊόν δεν

σακούλες χωρίς

συµµορφώνεται µε τις

προειδοποιήσεις ή άλλες

απαιτήσεις της Οδηγίας

σηµάνσεις. Το προϊόν έχει

Ασφάλειας Παιχνιδιών

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

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης:

την ιστοσελίδα
AliExpress
Ενηµέρωση των

διογκωθούν,

τύποι διογκούµενων

προϊόντος από

τοποθετείται σε νερό. Αν

Αριθµός

Περιγραφή: 3 διαφορετικοί

Απόσυρση του

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Άγνωστη
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Γερµανία
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Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Χηµικός

Προϊόν: Γυναικείο,

Χρωµίου (VI) στο δέρµα

δερµάτινο παντελόνι (τοπική
φορεσιά)

είναι πολύ υψηλή

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Damen-Lederhose
Michaela
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Size 40
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2000095904489

Η ποσότητα του

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

(µετρηθείσα τιµή έως

Απόσυρση του

17.5 mg/kg). Το Χρώµιο

προϊόντος από
την αγορά

(VI) κατηγοριοποιείται
ως ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Περιγραφή: Κοντό, σκούρο
καφέ, δερµάτινο παντελόνι
µε κέντηµα λουλουδιών
edelweiss.
Χώρα προέλευσης:
Πακιστάν

24
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Φινλανδία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Βρεφική πιπίλα
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Baby Pacifiers Safe
Food Grade
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Πνιγµός,
Ασφυξία
Η πιπίλα είναι πολύ
µικρή. Ένα µικρό παιδί

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Wish

θα µπορούσε να τη

Ενηµέρωση των

βάλει στο στόµα και να

καταναλωτών

πνιγεί. Επιπλέον, δεν

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

φέρει τις απαιτούµενες
οπές εξαερισµού. Αυτό

Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Πιπίλα σε
σχήµα χειλιών. ∆ιατίθεται σε

θα µπορούσε να
οδηγήσει σε ασφυξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1400.

πλαστική συσκευασία χωρίς
επισήµανση. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω Wish).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Εγκαύµατα

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

περιπτώσεις, κατά τη

Ενδέχεται σε σπάνιες
λειτουργία σε πίστες

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

αγώνων, σε συνδυασµό

Η ανάκληση,

µε ακραίους οδηγικούς

σύµφωνα µε

ελιγµούς, να εξέλθει

έγγραφη

λάδι από την εξαέρωση

δήλωση του

του κιβωτίου

διανοµέα της

ταχυτήτων. Ως συνέπεια

Audi στη χώρα

ενδέχεται να

µας, αφορά 2

δηµιουργηθεί καπνός

οχήµατα, στους

Αριθµός

και δεν µπορεί να

ιδιοκτήτες των

παρτίδας/Barcode:

αποκλειστεί πυρκαγιά
στο αυτοκίνητο.

οποίων θα

Μάρκα: Audi
Όνοµα: R8
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου: e1
* 2001/116 * 0399 * ..,
τύπος: 42

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Ιουνίου 2015 και Οκτωβρίου
2017
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: 34J1.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
26
A12/1567
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι
Μάρκα: Bazar Royal

Χηµικός,
Πνιγµός
Το πλαστικό υλικό του
προϊόντος περιέχει δι (2-

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή 8.5%
κατά βάρος) και

Αριθµός

διισοβούτυλο φθαλικό

παρτίδας/Barcode:
4533059461776

εστέρα (DΙBP)

Περιγραφή: Σετ από
πλαστικά παιχνίδια ψάρια σε
διάφορα χρώµατα,

(µετρηθείσα τιµή 8.6%
κατά βάρος). Επιπλέον,
τα µικρά ψάρια έχουν
προεξέχοντα τµήµατα.

αποτελούµενο από ένα

Αυτοί οι φθαλικοί

µεγάλο ψάρι και τρία

εστέρες µπορεί να

µικρότερα. Πωλείται σε
δίχτυ.

βλάψουν την υγεία των

Χώρα προέλευσης: Κίνα

παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος. Ένα µικρό
παιδί θα µπορούσε να
βάλει τα προεξέχοντα
τµήµατα των µικρών
ψαριών στο στόµα και
να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH, τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.
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Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Ξύλινο παιχνίδι
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Wooden Education
Baby Fruit Toys
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Πνιγµός,
Στραγγαλισµός
Το κορδόνι, που είναι
προσαρτηµένο στο

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Wish

ξύλινο µήλο, είναι πολύ

Ενηµέρωση των

µακρύ, το οποίο θα

καταναλωτών

µπορούσε να οδηγήσει

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

σε στραγγαλισµό.
Επίσης, ένα τµήµα από

Αριθµός

το µήλο αποσπάται

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

εύκολα, δηµιουργώντας
ένα µικρό κοµµάτι.

Περιγραφή: Ξύλινο παιχνίδι

Ένα µικρό παιδί θα

µήλο µε ένα σκουλήκι

µπορούσε να το βάλει

προσαρτηµένο σε κορδόνι,

στο στόµα και να πνιγεί.

που χρησιµοποιείται για την
εκπαίδευση κινητικών

Το προϊόν δεν

δεξιοτήτων. Συσκευάζεται σε

συµµορφώνεται µε τις

διάφανη, πλαστική σακούλα.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω

Ασφάλειας Παιχνιδιών

διαδικτύου (π.χ. µέσω
Wish).

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Super Cute 11CM
Squishy Brown Bear
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Πνιγµός,
Ασφυξία
Λόγω του
χαρακτηριστικού

προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Wish

σχήµατος, χρώµατος και

Ενηµέρωση των

µεγέθους, το προϊόν θα

καταναλωτών

µπορούσε εσφαλµένα να

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

θεωρηθεί ως τρόφιµο
και η εξωτερική,
πλαστική συσκευασία
είναι πολύ λεπτή.

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Μικρά κοµµάτια

Περιγραφή: Συµπιεζόµενη

αποσπαστούν εύκολα

αρκούδα: καφέ χρώµα και

από το παιχνίδι. Μικρά

µυρωδιά σοκολάτας.

παιδιά θα µπορούσαν να

Συσκευάζεται σε διάφανη,

τα βάλουν στο στόµα

πλαστική σακούλα, χωρίς

και να πνιγούν. Αν ένα

ενδείξεις. Το προϊόν έχει

παιδί παίζει µε τη

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

συσκευασία, το

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Απόσυρση του

µπορούν να

πλαστικό θα µπορούσε
να καλύψει το στόµα και
τη µύτη, µπλοκάροντας
τους αεραγωγούς.

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
της Οδηγίας Ασφάλειας
Παιχνιδιών.
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Φινλανδία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Σετ παιδικών
ενδυµάτων

στην περιοχή του
λαιµού.

Μάρκα: Άγνωστη

Τα κορδόνια θα

Όνοµα: Baby Clothes
Tracksuit
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Η ζακέτα φέρει κορδόνια

µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Wish
Ενηµέρωση των
καταναλωτών
από τις Αρχές για
τους κινδύνους

Άγνωστος
Περιγραφή: Σετ ενδυµάτων
για µικρά κορίτσια,
αποτελούµενο από µία

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο 14682.

ζακέτα µε κουκούλα και
παντελόνι φόρµας. Το
προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
Wish).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Σλοβενία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Η µετανάστευση Βορίου

Μάρκα: kids fun
Όνοµα: Frog slime
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
item 8565

από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή
(µετρηθείσα τιµή έως
5270 mg/kg). Κατάποση
ή επαφή µε περίσσεια
ποσότητα Βορίου µπορεί

Αριθµός

να επηρεάσει την υγεία

παρτίδας/Barcode: EAN
8717154285659, 2017-06

των παιδιών βλάπτοντας

Περιγραφή: Πράσινη

το αναπαραγωγικό τους
σύστηµα.

χλαπάτσα µε έναν πλαστικό

Το προϊόν δεν

βάτραχο, σε πλαστικό
περιέκτη.

συµµορφώνεται µε τις

Χώρα προέλευσης: Κίνα

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

διαρρεύσει υδραυλικό

Μάρκα: Ford

Υπάρχει κίνδυνος να
υγρό στο σύστηµα

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

εξαγωγής από τη

Η ανάκληση,

βαλβίδα πίσω φτερού

σύµφωνα µε

Όνοµα: GT

(σπόιλερ), υπό

έγγραφη

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

ορισµένες συνθήκες
λειτουργίας.

δήλωση του

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e13*KS07/46*1621
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ορισµένα οχήµατα

Κατά συνέπεια, αυτό
µπορεί να οδηγήσει σε
πυρκαγιά στον χώρο του
κινητήρα.

διανοµέα της
Ford στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

παραγωγής µεταξύ
24/10/2017 και 31/05/2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο
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Γερµανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Κοψίµατα

Προϊόν: ∆ίσκος αλυσίδας

µπορούσε να

Μάρκα: Stanford
Όνοµα: Kettensägeblatt
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item N0. 16201

Ο δίσκος αλυσίδας θα
τοποθετηθεί σε γωνιακό
τροχό και γι’ αυτόν τον
λόγω, παρά την
προβλεπόµενη χρήση
του, να χρησιµοποιηθεί
ως χειροκίνητο, κυκλικό

Αριθµός

πριόνι. Ο δίσκος παίρνει

παρτίδας/Barcode:
8715156024559

πολύ ώρα µέχρι να

Περιγραφή: ∆ίσκος

σταµατήσει την
περιστροφή του.

αλυσίδας διαµέτρου 115

Κατά συνέπεια, αυτό θα

mm, µε διάµετρο οπής 22

µπορούσε να

mm, σε συσκευασία

προκαλέσει «κλότσηµα»

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

µπλίστερ. Το προϊόν έχει

του µηχανήµατος και ο

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

χρήστης θα µπορούσε

Χώρα προέλευσης:
Ολλανδία

να χάσει τον έλεγχο του
εργαλείου ή να
τραυµατιστεί από τον
δίσκο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 62841 και
EN 60745.
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Γερµανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Τραυµατισµοί

Προϊόν: ∆ίσκος αλυσίδας

µπορούσε να

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ITEM 61638
Αριθµός

Ο δίσκος αλυσίδας θα
τοποθετηθεί σε γωνιακό
τροχό και γι’ αυτόν τον
λόγω, παρά την
προβλεπόµενη χρήση
του, να χρησιµοποιηθεί
ως χειροκίνητο, κυκλικό
πριόνι.

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Κατά συνέπεια, αυτό θα

Περιγραφή: ∆ίσκος

προκαλέσει «κλότσηµα»

αλυσίδας διαµέτρου 125

του µηχανήµατος και ο

mm, µε διάµετρο οπής 22

χρήστης θα µπορούσε

µπορούσε να

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

mm, ο οποίος µπορεί να

να χάσει τον έλεγχο του

τοποθετηθεί σε γωνιακό

εργαλείου.

τροχό. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω Amazon).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Γερµανία

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 62841 και
EN 60745.

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Τραυµατισµοί

Προϊόν: ∆ίσκος αλυσίδας

µπορούσε να

Μάρκα: Falon Tech

Ο δίσκος αλυσίδας θα
τοποθετηθεί σε γωνιακό
τροχό και γι’ αυτόν τον

Όνοµα: TARCZA

λόγω, παρά την

LANGCUCHOWA - CHANSAW
BLADE

προβλεπόµενη χρήση

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
FT12514
Αριθµός

του, να χρησιµοποιηθεί
ως χειροκίνητο, κυκλικό
πριόνι.
Κατά συνέπεια, αυτό θα
µπορούσε να

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: ∆ίσκος
αλυσίδας διαµέτρου 100
mm, µε διάµετρο οπής 22.2
mm, ο οποίος µπορεί να
τοποθετηθεί σε γωνιακό
τροχό. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω Amazon).

προκαλέσει «κλότσηµα»
του µηχανήµατος και ο
χρήστης θα µπορούσε
να χάσει τον έλεγχο του
εργαλείου.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 62841 και
EN 60745.

Χώρα προέλευσης:
Πολωνία
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Γερµανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Τραυµατισµοί

Προϊόν: ∆ίσκος αλυσίδας

µπορούσε να

Μάρκα: Vorel
Όνοµα: Chain disc for angle
grinders
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
08773
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Ο δίσκος αλυσίδας θα
τοποθετηθεί σε γωνιακό
τροχό και γι’ αυτόν τον
λόγω, παρά την
προβλεπόµενη χρήση
του, να χρησιµοποιηθεί
ως χειροκίνητο, κυκλικό
πριόνι.
Κατά συνέπεια, αυτό θα
µπορούσε να
προκαλέσει «κλότσηµα»

Περιγραφή: ∆ίσκος

του µηχανήµατος και ο

αλυσίδας διαµέτρου 230

χρήστης θα µπορούσε

mm. Η συσκευασία προτείνει

να χάσει τον έλεγχο του

τη χρήση σε γωνιακό τροχό.

εργαλείου.

Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
Amazon).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 62841 και
EN 60745.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
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Γερµανία

A12/1577
/18

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Τραυµατισµοί

Προϊόν: ∆ίσκος αλυσίδας

µπορούσε να

Μάρκα: King Arthur's Tools
Όνοµα: Lancelot
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
45814
Αριθµός

Ο δίσκος αλυσίδας θα
τοποθετηθεί σε γωνιακό
τροχό και γι’ αυτόν τον
λόγω, παρά την

διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

προβλεπόµενη χρήση
του, να χρησιµοποιηθεί
ως χειροκίνητο, κυκλικό
πριόνι.

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Κατά συνέπεια, αυτό θα

Περιγραφή: ∆ίσκος

προκαλέσει «κλότσηµα»

αλυσίδας. Το προϊόν έχει

του µηχανήµατος και ο

διατεθεί µέσω διαδικτύου

χρήστης θα µπορούσε

(π.χ. µέσω Amazon και
www.magma-tools.com).

να χάσει τον έλεγχο του

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Απαγόρευση

µπορούσε να

εργαλείου.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 62841 και
EN 60745.
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σφεντόνα µε
σφυρίχτρα

Η κινητική ενέργεια των

Μάρκα: Zing
Όνοµα: Sky ripperz
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No 81014

πυραύλων είναι πολύ
υψηλή. Αυτό θα
µπορούσε να
προκαλέσει
τραυµατισµούς,
ιδιαίτερα στα µάτια.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode: EAN
3117660810140

συµµορφώνεται µε το

Περιγραφή: Ελαστικός

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

εκτοξευτής µε πυραύλους
που σφυρίζουν.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Κύπρος

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου

Το προϊόν δεν παρέχει

Μάρκα: AS
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No 168
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5291030055244

προστασία στους
χρήστες λόγω απουσίας
κλείστρων σε µέρη υπό
τάση και λόγω απουσίας
ασφάλειας για την
περίπτωση υπέρτασης.
Οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά
µέρη και να υποστούν

Περιγραφή: Γκρι

ηλεκτροπληξία. Σε

αντάπτορας ταξιδίου (250V)

περίπτωση υπέρτασης, η
απουσία ασφάλειας θα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

µε 3 ακίδες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

µπορούσε να οδηγήσει
σε πυρκαγιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό πρότυπο BS
1363.
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Κύπρος

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου
Μάρκα: Yuadon
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No:7 (YDS-7)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
868239898986801
Περιγραφή: Αντάπτορας
ταξιδίου µε κλείστρα
ασφαλείας.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Πυρκαγιά
Το προϊόν δεν έχει
ασφάλεια.
Σε περίπτωση
υπέρτασης, αυτό θα
µπορούσε να οδηγήσει
σε πυρκαγιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό πρότυπο BS
1363.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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Κύπρος

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ

Η δέσµη του λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή.

Μάρκα: ZK
Όνοµα: Cigarette LED Laser
& Pen
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ZK-9107
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: 3-in-1 δείκτης
λέιζερ µε LED φως και
µπρελόκ. Η συσκευή έχει
τρία κουµπιά λειτουργίας και
δουλεύει µε µπαταρίεςκουµπιά. Το προϊόν πωλείται
σε συσκευασία πολλών
τεµαχίων.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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A12/1584
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Σετ παιχνίδι όπλο

Οι βεντούζες

Μάρκα: Άγνωστη

αποσπώνται εύκολα από
τα βλήµατα.

προϊόντος από
την αγορά

Όνοµα: X Swat Police
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
MKG779294/999
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

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

Περιγραφή: Πλαστικό

Ασφάλειας Παιχνιδιών

παιχνίδι όπλο µε 3 βλήµατα

και το σχετικό

µε βεντούζες, σε συσκευασία
µπλίστερ µε χάρτινη πλάτη.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1585
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: USB φορτιστής

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: 4-OK

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ πρωτεύοντος και
δευτερεύοντος

Όνοµα: USB-C Home
Charger

κυκλώµατος είναι
ανεπαρκείς.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CLMU1C (φορτιστής: RT-29)

Οι χρήστες θα

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8428728097966

µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά
µέρη και να υποστούν
ηλεκτροπληξία.

Περιγραφή: USB

Το προϊόν δεν

φορτιστής. Πωλείται σε

συµµορφώνεται µε τις

χάρτινο κουτί µε πλαστικό
παράθυρο.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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A12/1586
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: USB φορτιστής

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: Bullet
Όνοµα: Travel charger
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
S-100D
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4750848134134

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ πρωτεύοντος και
δευτερεύοντος
κυκλώµατος είναι
ανεπαρκείς.
Οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά
µέρη και να υποστούν
ηλεκτροπληξία.

Περιγραφή: USB φορτιστής
ταξιδίου, σε χάρτινο κουτί µε
πλαστικό παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

πρότυπο EN 60950.

46
A12/1587
/18

Γαλλία

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Τηλεσκοπική σκάλα

Τα σκαλιά δεν είναι

Μάρκα: SILEX
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DLT 208B
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Τηλεσκοπική
σκάλα – 2.60 m
Χώρα προέλευσης: Κίνα

κατάλληλα στερεωµένα
και µπορεί να
αποσπαστούν ή να
σπάσουν.
Κατά συνέπεια, ο
χρήστης θα µπορούσε
να πέσει από τη σκάλα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 131.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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A12/1588
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: USB φορτιστής

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: Άγνωστη

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ πρωτεύοντος και
δευτερεύοντος

Όνοµα: 4 USB Power
Adapter

κυκλώµατος είναι
ανεπαρκείς.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
HT-CD03

Οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά

Ενηµέρωση των
καταναλωτών
από τις Αρχές για
τους κινδύνους

Αριθµός

µέρη και να υποστούν

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

ηλεκτροπληξία.

Περιγραφή: Λευκός
φορτιστής µε 4 θύρες USB
σε διάφανη, πλαστική
σακούλα. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω AliExpress).

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

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1589
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: USB φορτιστής

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: 3 USB Charger
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ πρωτεύοντος και
δευτερεύοντος
κυκλώµατος είναι
ανεπαρκείς.
Οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά
µέρη και να υποστούν
ηλεκτροπληξία.

Ενηµέρωση των
καταναλωτών
από τις Αρχές για
τους κινδύνους

Περιγραφή: USB φορτιστής
σε λευκό και ροζ χρώµα, σε

Το προϊόν δεν

διάφανη, πλαστική σακούλα.

συµµορφώνεται µε τις

Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω

απαιτήσεις της Οδηγίας

διαδικτύου (π.χ. µέσω
AliExpress).

για τη Χαµηλή Τάση και

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

49
A12/1590
/18

Φινλανδία

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Χηµικός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Βαλίτσα µε ροδάκια

Οι χειρολαβές περιέχουν

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: it Luggage
Όνοµα: Metalik
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
16-2290-08

τους πολυκυκλικούς,
αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες
(PAHs) benzo(a)pyrene
(µετρηθείσα τιµή έως 12
mg/kg),

Αριθµός

benz(a)anthracene

παρτίδας/Barcode:
Production lot A16567918

(µετρηθείσα τιµή έως 39

Περιγραφή: Σκούρα γκρι
βαλίτσα από σκληρό
πλαστικό, µε 8 ροδάκια και
έναν χάρτη της Βόρειας
Ευρώπης εκτυπωµένο και
στις δύο πλευρές. ∆ιαθέτει
λαβή ρυµούλκησης
συνδεδεµένη µε
τηλεσκοπικούς σωλήνες και
δύο λαβές µεταφοράς.
∆ιαθέσιµη σε τρία µεγέθη:

mg/kg), chrysene και
triphenylene
(µετρηθείσα τιµή έως:
6.7 mg/kg),
benz(b)fluoranthene και
benz(k)fluoranthene
(µετρηθείσα τιµή έως
7.6 mg/kg) και
dibenz(a,h)anthracene
(µετρηθείσα τιµή έως
1.5 mg/kg).
Αυτοί οι PAHs είναι

75.5 x 53 x 28.5 cm, 65.5 x

καρκινογόνοι. Ο

46.5 x 26.5 cm και 53.5 x
34.5 x 22 cm.

καταναλωτής µπορεί να

Χώρα προέλευσης: Κίνα

εκτεθεί όταν το προϊόν
έρθει σε άµεση και
µακροχρόνια ή
επαναλαµβανόµενη
επαφή µε το δέρµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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A12/1591
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Φορτιστής
µπαταριών

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: Maxpro
Όνοµα: Multi-Functional
Intelligent Charger
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Easy 80
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2050003589680
Περιγραφή: Φορτιστής
µπαταριών σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ πρωτεύοντος και
δευτερεύοντος
κυκλώµατος είναι
ανεπαρκείς.
Οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά
µέρη και να υποστούν
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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A12/1593
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: USB φορτιστής

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: Άγνωστη

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ πρωτεύοντος και

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
AliExpress

δευτερεύοντος

Ενηµέρωση των

Όνοµα: 4 USB Power
Adapter

κυκλώµατος είναι
ανεπαρκείς.

καταναλωτών

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
HT-CD03

Οι χρήστες θα

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά
µέρη και να υποστούν
ηλεκτροπληξία.

Περιγραφή: Λευκός

Το προϊόν δεν

φορτιστής µε 4 θύρες USB

συµµορφώνεται µε τις

σε διάφανη, πλαστική

απαιτήσεις της Οδηγίας

σακούλα. Το προϊόν έχει

για τη Χαµηλή Τάση και

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

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

από τις Αρχές για
τους κινδύνους
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A12/1594
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: USB φορτιστής

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: 3 USB Φορτιστής
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ πρωτεύοντος και

προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Wish

δευτερεύοντος

Ενηµέρωση των

κυκλώµατος είναι
ανεπαρκείς.

καταναλωτών

Οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά
µέρη και να υποστούν
ηλεκτροπληξία.

Περιγραφή: Πλαστικός USB
φορτιστής σε λευκό και

Το προϊόν δεν

πορτοκαλί χρώµα. Το προϊόν

συµµορφώνεται µε τις

έχει διατεθεί µέσω

απαιτήσεις της Οδηγίας

διαδικτύου (π.χ. µέσω
Wish).

για τη Χαµηλή Τάση και

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Απόσυρση του

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

από τις Αρχές για
τους κινδύνους
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A12/1595
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: USB φορτιστής

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
2203
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ πρωτεύοντος και

προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Wish

δευτερεύοντος

Ενηµέρωση των

κυκλώµατος είναι
ανεπαρκείς.

καταναλωτών

Οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά
µέρη και να υποστούν
ηλεκτροπληξία.

Περιγραφή: Κίτρινος USB
φορτιστής. Το προϊόν έχει

Το προϊόν δεν

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

συµµορφώνεται µε τις

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Απόσυρση του

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

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

55
A12/1596
/18

Εσθονία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Χηµικός

Ενηµέρωση των

Η ποσότητα του

Προϊόν: Γυναικεία
δερµάτινα γάντια

Χρωµίου (VI) στο δέρµα

καταναλωτών για
τους κινδύνους

Μάρκα: Cindy
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article 42291

είναι πολύ υψηλή

Απόσυρση του

(µετρηθείσα τιµή 10.3

προϊόντος από
την αγορά

mg/kg). Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Κόκκινα,
γυναικεία δερµάτινα γάντια
χωρίς δάκτυλα.
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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A12/1597
/18

Εσθονία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Χηµικός

Ενηµέρωση των

Η ποσότητα του

Προϊόν: Γυναικεία
δερµάτινα γάντια

Χρωµίου (VI) στο δέρµα

καταναλωτών για
τους κινδύνους

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Rekawiczki
skorzane damskie
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article 4229

είναι πολύ υψηλή

Απόσυρση του

(µετρηθείσα τιµή 285

προϊόντος από
την αγορά

mg/kg). Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
5907760610393

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Περιγραφή: Πράσινα,
γυναικεία δερµάτινα γάντια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

57
A11/0087
/18

Εσθονία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σετ κοσµηµάτων

Το προϊόν έχει αιχµηρά

Μάρκα: Girlz Club

άκρα, που µπορούν να
τραυµατίσουν το παιδί.

Όνοµα: My favorite
collection

Το προϊόν δεν

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LAS-114A,B
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2000220311786
Περιγραφή: Σετ πλαστικών
κοσµηµάτων σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

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

Εβδοµαδιαία αναφορά για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

5
A12/1546
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Φορτηγά
Μάρκα: Iveco
Όνοµα: Eurocargo
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Αριθµοί
Έγκρισης Τύπου:
e3*2007/46*0200* *0202*, *0199*, *0186**0188*, *0193*, *0192*.
Μοντέλα: IG140E2CA,
IG80EL2BA,
IG190EL2CA,IG100E2BA,
IG120E2BA, IG160E2CA,
IG120ELG2BA,
IG160EG2CA, IG120EL2B
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής
µεταξύ Μαΐου 2014 και 13
Ιουνίου 2018

Τραυµατισµοί
Ένα ελάττωµα στη
γεννήτρια αερίου του
αερόσακου οδηγού
προκαλεί ανεξέλεγκτο
φούσκωµα όταν
ενεργοποιείται ο
αερόσακος.
Αυτό θα µπορούσε να
αυξήσει τον κίνδυνο
τραυµατισµού για τον
επιβάτη.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Περιγραφή: Φορτηγά.
Χώρα προέλευσης:
Ιταλία

