ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 07 Νοεµβρίου 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 44η 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 44
Η κοινοποίηση A12/1511/18 της αναφοράς 42-2018 έχει επικαιροποιηθεί µε νεότερες
πληροφορίες για το όνοµα, τον τύπο και το µοντέλο
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1579
/18

Σουηδία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παιδική υψηλή
καρέκλα
Μάρκα: FLEXA
Όνοµα: Άγνωστο

Εγκλωβισµός,
Τραυµατισµοί
Η υψηλή καρέκλα είναι

Σύµφωνα µε

συγκράτησης είναι
ανεπαρκές.

έγγραφη

Αν ένα παιδί γύρει προς
το πλάι της καρέκλας,
αυτή θα µπορούσε να

models no. 82-10020-1/-40,

ανατραπεί, οδηγώντας

82-10051-1/-40, 82-100521/-40

σε τραυµατισµούς. Ένα

παρτίδας/Barcode:
5706459060217

παιδί θα µπορούσε,
επίσης, να κολλήσει µε
το κεφάλι µεταξύ του
δίσκου φαγητού και του
καθίσµατος, αν δεν

Περιγραφή: Παιδική υψηλή

τοποθετηθεί η ζώνη

καρέκλα από ξύλο και

στον καβάλο.

πολυµερές. Είναι
εξοπλισµένη µε σύστηµα

Το προϊόν δεν

συγκράτησης µέσηςκαβάλου.

συµµορφώνεται µε το

Χώρα προέλευσης: Κίνα

προϊόντος από
την αγορά

ασταθής και το σύστηµα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Αριθµός

Απόσυρση του

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14988.

δήλωση του
διανοµέα στην
Ελλάδα, το
προϊόν έχει
αποσυρθεί από
τα σηµεία
πώλησης. Η
Γ.Γ.
Βιοµηχανίας
συνιστά στους
καταναλωτές,
που το έχουν
στην κατοχή
τους, να
πάψουν να το
χρησιµοποιούν

2
A12/1599
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Σετ ενδυµάτων για
παιδιά

κορδόνια στην περιοχή
του λαιµού.

Μάρκα: Zhuzhu Rabbit

Τα κορδόνια θα

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν φέρει

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

Περιγραφή: Παιδική

συµµορφώνεται µε το

µπλούζα και σορτς. Το

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

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

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

3
A12/1600
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Καλλυντικά

Μικροβιολογικός

Προϊόν: Μάσκα προσώπου

Το συνολικό ποσό των

Μάρκα: Aztec Secret Health
and Beauty
Όνοµα: Indian Healing Clay
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ηµεροµηνίες λήξης:
06/2020 και 03/2020

αερόφιλων βακτηρίων
(µετρηθείσα ποσότητα
έως 3600 cfu/g) και το
ποσοστό της µούχλας
είναι πολύ υψηλά.
Εάν χρησιµοποιηθεί σε
κατεστραµµένο δέρµα ή
αν έρθει σε επαφή µε τα
µάτια, το προϊόν µπορεί
να προκαλέσει µόλυνση
ή ερεθισµό.

Περιγραφή: Πλαστικό
βαζάκι, που περιέχει µάσκα

Το προϊόν δεν

προσώπου. Το προϊόν έχει

συµµορφώνεται µε τον

διατεθεί µέσω διαδικτύου

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

(π.χ. µέσω Amazon και
eBay).
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Amazon
Καταστροφή του
προϊόντος

4
A12/1601
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Βαφή µαλλιών

Το προϊόν περιέχει

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Bigen Hoyu
Όνοµα: Permanent Powder
Hair Colour
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
58 Oriental Black
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 0622
7, 4 987205 905599

µεγάλη ποσότητα pphenylenediamine
(µετρηθείσα τιµή: έως
10% κατά βάρος) και
έναν ανεπαρκή
παράγοντα σύζευξης.
Η µη συζευγµένη pphenylenediamine είναι
ένας εξαιρετικά ισχυρός
ευαισθητοποιητής του

Περιγραφή: Γκρι σκόνη για

δέρµατος και µπορεί να

µαύρη βαφή µαλλιών, σε

προκαλέσει αλλεργικές

εκτυπωµένο, πλαστικό

αντιδράσεις.

µπουκάλι µε βιδωτό πώµα.
Συσκευάζεται σε

Το προϊόν δεν

εκτυπωµένο, χάρτινο κουτί

συµµορφώνεται µε τον

µε ένα φυλλάδιο για το
προϊόν.

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Χώρα προέλευσης:
Ταϊλάνδη

5
A12/1602
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Βαφή µαλλιών

Το προϊόν περιέχει

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Bigen Hoyu
Όνοµα: Permanent Powder
Hair Colour
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
48 Dark Chestnut
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 098 1,
4 987205 905483

µεγάλη ποσότητα pphenylenediamine και
toluene-2,5-diamine
sulphate (µετρηθείσες
τιµές: έως 4.9% και
4.2% κατά βάρος
αντίστοιχα) και έναν
ανεπαρκή παράγοντα
σύζευξης.
Οι µη συζευγµένες p-

Περιγραφή: Γκρι σκόνη για

phenylenediamine και

καφέ βαφή µαλλιών, σε

toluene-2,5-diamine

εκτυπωµένο, πλαστικό

sulphate είναι εξαιρετικά

µπουκάλι µε βιδωτό πώµα.

ισχυροί

Συσκευάζεται σε

ευαισθητοποιητές του

εκτυπωµένο, χάρτινο κουτί

δέρµατος και µπορεί να

µε ένα φυλλάδιο για το
προϊόν.

προκαλέσουν

Χώρα προέλευσης:
Ταϊλάνδη

αλλεργικές αντιδράσεις.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

6
A12/1603
/18

Λετονία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Ενυδατική
κρέµα/τζελ

Το προϊόν περιέχει

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Bust Size
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

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

Αριθµός

αλλεργική δερµατίτιδα

παρτίδας/Barcode:

εξ επαφής σε

4607013230729, Batch Nr.
031848

ευαισθητοποιηµένα
άτοµα.

Περιγραφή: Ενυδατική

Το προϊόν δεν

κρέµα/τζελ για την περιοχή

συµµορφώνεται µε τον

του στήθους σε

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

λευκό/µπλε/κόκκινο
πλαστικό σωληνάριο 30 ml,
συσκευασµένο σε
λευκό/µπλε/κόκκινο χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Ρωσία

7
A12/1604

Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Ξύλινο παιχνίδι

Τα αυτιά και το κεφάλι

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα

/18

κουδουνίστρα
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Cute Animal Design
Wooden Toy Rattle
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Μπλε κουδουνίστρα:
(E08.4.05) 5259028.67,
πορτοκαλί κουδουνίστρα:
(E08.4.05) 5259028.89,
κόκκινη κουδουνίστρα:
(E08.4.05) 5259028.35
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Μπλε
κουδουνίστρα:
19022013776157,
πορτοκαλί κουδουνίστρα:
19022013776157, κόκκινη
κουδουνίστρα:
19022013776157
Περιγραφή: Ξύλινη,
χρωµατιστή κουδουνίστρα
µε ένα εσωτερικό
κουδουνάκι. Πωλείται σε
διάφανη, πλαστική σακούλα,
χωρίς σηµάνσεις. Το προϊόν
έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου, ιδιαίτερα µέσω
Wish.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

στο πάνω µέρος της
κουδουνίστρας µπορούν
εύκολα να
αποσπαστούν. Ένα
µικρό παιδί θα µπορούσε
να τα βάλει στο στόµα
και να πνιγεί. Το
µέγεθος και το σχήµα
της κουδουνίστρας,
επίσης, µπορούν να
προκαλέσουν πνιγµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Wish
Ενηµέρωση των
καταναλωτών
από τις Αρχές για
τους κινδύνους

8
A12/1605
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Κρεµάστρα πιπίλας
Μάρκα: Bieco
Όνοµα: Schnullerhalter

Πνιγµός
Τα άκρα του προϊόντος
προεξέχουν.
Ένα παιδί θα µπορούσε
να βάλει ένα προεξέχον
µέρος στο στόµα, το
οποίο θα µπορούσε να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

φράξει τους

Reference: 23021029,
Reference: 23021862

αεραγωγούς και να
προκαλέσει πνιγµό.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Ean :
4005544218627, Ean:
4005544210294
Περιγραφή: Κρεµάστρα
πιπίλας µε χρωµατιστές,
ξύλινες χάντρες.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

9
A12/1606
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ

Η δέσµη του λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή.

Μάρκα: CP
Όνοµα: 3in 1 LASER & LED
LIGHT
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
N°: 15441 / 101240
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: ∆είκτης λέιζερ
µε LED φωτάκι και
καραµπίνερ. Μέγεθος
προϊόντος: 7.55 cm
Συσκευασία: κουτί πολλών
τεµαχίων.
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

10
A12/1607
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: ∆ιάφορα
Προϊόν: Παιδικό ρολόι
Μάρκα: Άγνωστη

Χηµικός,
Πνιγµός
Το διαµέρισµα των
µπαταριών µπορεί να

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Wish

Όνοµα: Lovely Cartoon

ανοιχτεί εύκολα, χωρίς

Ενηµέρωση των

Unisex Quartz Sports Kids
Wrist Wat

τη χρήση εργαλείων, και

καταναλωτών

οι µπαταρίες-κουµπιά
γίνονται προσβάσιµες.

από τις Αρχές για
τους κινδύνους

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Παιδικό ρολόι.
Συσκευάζεται σε διάφανο
πλαστικό, χωρίς σηµάνσεις.
Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω

Ένα παιδί θα µπορούσε
να τις βάλει στο στόµα
και να τις καταπιεί,
προκαλώντας βλάβη
στον γαστρεντερικό
σωλήνα.

διαδικτύου (π.χ. µέσω
Wish).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

11
A12/1608
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

επηρεαστεί η λειτουργία

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: E-class

Ενδέχεται να έχει
του ενεργού καπό

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

κινητήρα λόγω

Η ανάκληση,

εσφαλµένης

σύµφωνα µε

διευθέτησης του

έγγραφη

εύκαµπτου σωλήνα

δήλωση του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

αισθητήρα στον

διανοµέα της

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

µπροστινό
προφυλακτήρα.

Mercedes-Benz

e1*2001/116*0501*29-33,
e1*2007/46*1560*02-07.
Τύποι: 212, R1ES

Σε περίπτωση

Αριθµός

ενδέχεται αν µην

παρτίδας/Barcode:

αναγνωριστεί η επαφή

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

µαζί τους και, κατά

11 Οκτωβρίου 2016 και 11
Ιανουαρίου 2018.

συνέπεια, να µην

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
8891135

ατυχήµατος µε πεζούς,

ενεργοποιηθεί το ενεργό

στη χώρα µας,
αφορά 1
όχηµα, στον
ιδιοκτήτη του
οποίου θα
σταλεί
προσωπική
επιστολή

καπό κινητήρα. Αυτό θα
µπορούσε να αυξήσει
τον πιθανό κίνδυνο
τραυµατισµού για τους
πεζούς.

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
12
A12/1609
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Η µετανάστευση Βορίου

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Barrel-o-slime
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
205AO1791 LG IMPORTS,
CY-0052753 CHYK Sarl
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
541324709164
Περιγραφή: Παιχνίδι

από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή
(µετρηθείσα τιµή έως
4263 mg/kg).
Κατάποση ή επαφή µε
περίσσεια ποσότητα
Βορίου µπορεί να
επηρεάσει την υγεία των
παιδιών, βλάπτοντας το
αναπαραγωγικό τους
σύστηµα.

χλαπάτσα σε χάρτινο κουτί,
που περιέχει 12 τεµάχια (2

Το προϊόν δεν

µπλε, 2 κόκκινα, 2 µωβ, 2

συµµορφώνεται µε τις

πράσινα, 2 µαύρα, 2 κίτρινα)

απαιτήσεις της Οδηγίας

ή 24 τεµάχια (4 µπλε, 8

Ασφάλειας Παιχνιδιών

κίτρινα, 6 κόκκινα, 6
πράσινα).

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

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

13

Γερµανία

A12/1610
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

εγχειρίδιο χρήσης του

Μάρκα: Infiniti
Όνοµα: Q30, QX30
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Η περιγραφή στο
κλειδώµατος ασφαλείας

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

για παιδιά για την πίσω

Η ανάκληση,

πόρτα δεν δείχνει σωστά

σύµφωνα µε

τις θέσεις κλειδώµατος
και ξεκλειδώµατος.

έγγραφη

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

Αυτό θα µπορούσε να

e11*2007/46*2977. Τύπος:
H15

οδηγήσει σε ακούσια

Αριθµός

Ανάκληση του

απενεργοποίηση του
κλειδώµατος ασφαλείας.

δήλωση του
διανοµέα της
Infiniti στη
χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που

παρτίδας/Barcode:

έχουν εισαχθεί

Οχήµατα παραγωγής

από την

µεταξύ 18.8.2015 και
15.1.2018

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
PG8B3.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
14
A12/1611
/18

∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Όταν συνδέεται /

Προϊόν: Ηλεκτρική
ξυριστική µηχανή

αποσυνδέεται το φις από

προϊόντος από
την αγορά

την πρίζα γίνονται

Μάρκα: BOLI Razor

προσβάσιµα µέρη υπό
τάση.

Όνοµα: Technology Quality
Life

Αυτό θα µπορούσε να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

χρήστης να υποστεί

έχει ως αποτέλεσµα ο

RSCW-6008
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
29181777792

ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Καφέ και

για τη Χαµηλή Τάση και

ασηµί, ηλεκτρική ξυριστική

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

µηχανή για άντρες. Ένα φις
2 ακίδων χωρίς καλώδιο
είναι προσαρτηµένο στο
προϊόν (το φις συνδέεται
απευθείας µε την ξυριστική
µηχανή). Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

15
A12/1612
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Χόµπι /
Αθλητικός εξοπλισµός

Χηµικός

Απόσυρση του

Τα υποδήµατα

Προϊόν: Υποδήµατα
κολύµβησης

περιέχουν τους

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Aqua Sphere
Όνοµα: Beachwalker XP
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
black/silver

αρωµατικούς,
πολυκυκλικούς
υδρογονάνθρακες
(PAHs)
benz(a)anthracene
(µετρηθείσα τιµή 2.4
mg/kg), chrysene

Αριθµός

(µετρηθείσα τιµή 1.2

παρτίδας/Barcode: Batch:

mg/kg) και

PO# 16000441, EAN:

benzo(e)pyrene

8032621391733,

(µετρηθείσα τιµή 1.3
mg/kg).

8032621391740,
8032621391757,
8032621391764,
8032621391771,
8032621391788,
8032621391795,
8032621391801
Περιγραφή: Μαύρα/ασηµί
υποδήµατα κολύµβησης
νεοπρενίου, χωρίς
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Οι PAHs απορροφούνται
µέσω επαφής µε το
δέρµα. Αυτοί οι PAHs
είναι καρκινογόνοι.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

16
A12/1613
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∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Όταν συνδέεται /

Προϊόν: Ηλεκτρική
ξυριστική µηχανή

αποσυνδέεται το φις από

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: NO ONE
Όνοµα: Your Best Choice

την πρίζα γίνονται
προσβάσιµα µέρη υπό
τάση.
Αυτό θα µπορούσε να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

έχει ως αποτέλεσµα ο

RSCWV2/ZL201130129600.5

χρήστης να υποστεί

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
29181777792

ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Ηλεκτρική

για τη Χαµηλή Τάση και

ξυριστική µηχανή για άντρες

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

σε καφέ, δερµάτινη θήκη.
Ένα φις 2 ακίδων χωρίς
καλώδιο είναι προσαρτηµένο
στο προϊόν (το φις συνδέεται
απευθείας µε την ξυριστική
µηχανή). Συσκευάζεται σε
καφέ, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

17
A12/1614
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Ιρλανδία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Μικροβιολογικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Προϊόν βαφής
µαλλιών

Το προϊόν είναι

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Henné Souad
Όνοµα: Light Red
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Προϊόν Ref: 2213.300

µικροβιολογικά
µολυσµένο µε µεσόφιλα,
αερόβια βακτήρια,
µύκητες και µούχλα
(µετρηθείσες τιµές:
77,000 cfu/g για
µεσόφιλα, αερόβια

Αριθµός

βακτήρια και 9,000

παρτίδας/Barcode: Batch

cfu/g για µύκητες και
µούχλα).

number: K1367, Barcode:
3289070103003

Εάν χρησιµοποιείται σε

Περιγραφή: Βαφή µαλλιών

κατεστραµµένο δέρµα ή

χέννας, σε µπλε κουτί µε

εάν έρθει σε επαφή µε

κίτρινες και κόκκινες
εκτυπώσεις.

τα µάτια, το προϊόν

Χώρα προέλευσης: Γαλλία

µπορεί να προκαλέσει
µόλυνση ή ερεθισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των

Καλλυντικών.

18
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Ουγγαρία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ

Η δέσµη του λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή.

Μάρκα: ZK
Όνοµα: 2 Function Laser &
LED Light with Carabiner
Clip
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ZK-9110
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
786311428893

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

Περιγραφή: ∆είκτης λέιζερ
µε LED φωτάκι και
καραµπίνερ. Μέγεθος
προϊόντος: 6.72 cm.
Συσκευασία πολλών
τεµαχίων.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

19
A12/1616
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Ουγγαρία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ

Η δέσµη του λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
FX686
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
20710415
Περιγραφή: ∆είκτης λέιζερ
σε σχήµα πένας.
Συσκευασία: πλαστική
σακούλα, που ξανακλείνει.
Μέγεθος προϊόντος: 13.3

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

cm.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

20
A12/1617
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∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό της

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Princess Catherine
Doll
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
N° 3011, N° MH1014040
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8418810140403

κούκλας περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή έως
26% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του

Περιγραφή: Πλαστική

αναπαραγωγικού

κούκλα (ύψος περίπου 30

συστήµατος.

cm) µε µακριά µαλλιά και
ένα φόρεµα, διαθέσιµη σε
διάφορα χρώµατα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

21
A12/1618
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∆ανία

Κατηγορία: Είδη παιδικής

Ασφυξία

φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Οι στρογγυλού

Προϊόν: Αφρώδες, βρεφικό
κρεβατάκι

πυθµένας στο κρεβατάκι
σχηµατίζουν µια σφήνα.

σχήµατος πλευρές και ο

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Μάρκα: BabyDan
Όνοµα: Cuddle Nest Ergo
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Cuddle Nest
Αριθµός

Αν το παιδί γυρίσει το
κεφάλι, µπορεί να
παγιδευτεί µεταξύ των
πλευρών και του
πυθµένα του προϊόντος,
οδηγώντας σε ασφυξία.

παρτίδας/Barcode: 13382920 = 5705548035709.
1338-7820 =
5705548035709 1339-00 =
5705548035716
Περιγραφή: Αφρώδες,
βρεφικό κρεβατάκι, που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί
και ως καλαθούνα.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

22
A12/1619
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Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Κοψίµατα

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστική

Το παιχνίδι έχει αιχµηρά

προϊόντος από
την αγορά

κουδουνίστρα

άκρα.

Μάρκα: Funny Baby Toys

Αν ένα παιδί παίζει µε το

Όνοµα: Grzechotka
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
U906T
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5901811106446
Περιγραφή: Πλαστική
κουδουνίστρα σε σχήµα

παιχνίδι, µπορεί να
προκληθούν κοψίµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

πάπιας, σε πλαστική
σακούλα µε ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

23
A12/1620
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Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό στο κεφάλι

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Mermaid Story
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
02014G
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
7460801008484

της κούκλας περιέχει (δι
(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή: 26%
κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας

Περιγραφή: Πλαστική

πιθανή βλάβη του

κούκλα γοργόνα µαζί µε µια

αναπαραγωγικού

µικρή, πλαστική βούρτσα

συστήµατος.

µαλλιών. Συσκευάζεται σε
πλαστικό µπλίστερ µε
χάρτινη πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

24
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Γερµανία

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

συστήµατος ταξινόµησης

Μάρκα: Mercedes-Benz

Η βαθµονόµηση του
επιβατών για το κάθισµα
του συνοδηγού µπορεί

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Όνοµα: CLA, B-class

να µην είναι επαρκής.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Κατά συνέπεια, η

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

εγκατάσταση παιδικού

e1*2001/116*0470*19-20.
Τύπος: 245 G

καθίσµατος δεν µπορεί

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
10 Ιανουαρίου 2018 και 14
Φεβρουαρίου 2018

25

Γερµανία

αερόσακο συνοδηγού,
όπως απαιτείται. Σε
περίπτωση ατυχήµατος,
ο αερόσακος συνοδηγού
θα µπορούσε να
αναπτυχθεί. Αυτό µπορεί

Περιγραφή: Επιβατικά

να αυξήσει τον κίνδυνο

αυτοκίνητα. Κωδικός

τραυµατισµού ενός

ανάκλησης εταιρείας:
9192047.

παιδιού σε παιδικό

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

A12/1622
/18

να απενεργοποιήσει τον

κάθισµα που βλέπει
προς τα πίσω.

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

αποσβεστήρα παλµών

Μια ρωγµή στο
καυσίµου µπορεί να

Μάρκα: Lexus

οδηγήσει σε διαρροή
καυσίµου.

Όνοµα: GS350, GS450h,
IS350C, IS350

Η διαρροή καυσίµου

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

ανάφλεξης µπορεί να

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

αυξήσει τον κίνδυνο του

ανεξάρτητες εγκρίσεις.

οχήµατος να πιάσει
φωτιά.

Τύποι: L10(a), S19(a),
HL10(a), HS19(a), XE2(a)

κοντά σε µια πηγή

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Lexus στη
χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί

Αριθµός

από την

παρτίδας/Barcode:

επίσηµη
αντιπροσωπεία

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
27.5.2005 και 24.12.2014
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
18SMD-054.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
26
A12/1623
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Γερµανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Παιχνίδι σετ

Οι βεντούζες

προϊόντος από
την αγορά

αποσπώνται εύκολα από

αστυνοµικού

τα βλήµατα.

Μάρκα: KIG

Ένα µικρό παιδί θα

Όνοµα: Police, City Heros
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No 301/4226
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: LOT:
19233; 4250052690001
Περιγραφή: Παιχνίδι σετ
αστυνοµικού αποτελούµενο

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.

από ένα όπλο, βλήµατα µε
βεντούζες, χειροπέδες, σήµα
κλπ.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

µπορεί να αποσπαστεί
από τη θέση του.

Μάρκα: Volvo

Εάν παρουσιαστεί αυτή

Το πεντάλ των φρένων

η κατάσταση, µπορεί να

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

Όνοµα: XC40
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

οδηγήσει σε µειωµένη
απόδοση πέδησης.

έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

Volvo στη χώρα

e9*2007/46*3146*03.
Τύπος: X

µας, αφορά 13

Αριθµός

ιδιοκτήτες των

παρτίδας/Barcode:

οποίων θα

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
6.7.2018 και 9.8.2018

σταλούν

οχήµατα, στους

προσωπικές
επιστολές

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
R59899.
Χώρα προέλευσης:
Σουηδία
28
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∆ανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει τις

Μάρκα: Liniex ApS
Όνοµα: Squeezy buddies
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
turtle, 171209

ουσίες N,Ndimethylformamide,

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

N,N-dimethyl-

Απόσυρση του

aminoethanol,

προϊόντος από
την αγορά

cyclohexanone,
triethylenediamine, bis
(2- (dimethylamino)

Αριθµός

ethyl) ether και

παρτίδας/Barcode:
5713396500553

1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine.

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο

Υπάρχει κίνδυνος

παιχνίδι σε σχήµα κίτρινης

ερεθισµού των µατιών

χελώνας, σε πλαστική
σακούλα.

και των βλεννογόνων

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Ανάκληση του

και ηπατικής βλάβης.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.
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∆ανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει τις

Μάρκα: Liniex ApS
Όνοµα: Squeezy Buddies
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Pommes frites, 50056

ουσίες N,Ndimethylformamide,

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

N,N-dimethyl-

Απόσυρση του

aminoethanol,

προϊόντος από
την αγορά

cyclohexanone,
triethylenediamine, bis
(2- (dimethylamino)

Αριθµός

ethyl) ether και

παρτίδας/Barcode:
5713396500560

1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine.

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο

Υπάρχει κίνδυνος

παιχνίδι σε σχήµα πακέτου

ερεθισµού των µατιών

µε τηγανιτές πατάτες, σε
πλαστική σακούλα.

και των βλεννογόνων

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Ανάκληση του

και ηπατικής βλάβης.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.
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Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει τις

Μάρκα: Hui Chen
Όνοµα: Squishy
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
865-805
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6920182148052

ουσίες N,Ndimethylformamide,

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

cyclohexanone,

Απόσυρση του

triethylenediamine,

προϊόντος από
την αγορά

1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine και
xylenes.
Υπάρχει κίνδυνος
ερεθισµού των µατιών
και των βλεννογόνων,

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο

ηπατικής βλάβης και

παιχνίδι σε σχήµα γάτας µε
ψάρι, σε πλαστική σακούλα.

επιδράσεων στο νευρικό

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Ανάκληση του

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

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει τις

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Squishy, icecream

ουσίες
dimethylformamide,

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

dimethyl-aminoethanol,

Απόσυρση του

cyclohexanone,

προϊόντος από

triethylenediamine και

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
802708-34

bis (2- (dimethylamino)
ethyl) ether.

Αριθµός

Υπάρχει κίνδυνος

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

ερεθισµού των µατιών

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο
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∆ανία

και των βλεννογόνων
και ηπατικής βλάβης.

παιχνίδι παγωτό σε διάφανη,
πλαστική σακούλα.

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει τις

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Squishy, orange cat
burger
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
802708-38
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5707955029531

συµµορφώνεται µε τις

ουσίες N,Ndimethylformamide,

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

aminoethanol,

προϊόντος από
την αγορά

cyclohexanone και
triethylenediamine.
Υπάρχει κίνδυνος
ερεθισµού των µατιών
και των βλεννογόνων
και ηπατικής βλάβης.
Το προϊόν δεν

παιχνίδι σε σχήµα πορτοκαλί

συµµορφώνεται µε τις

µπέργκερ µε πρόσωπο

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

Χώρα προέλευσης:

Ανάκληση του

N,N-dimethyl-

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο

γάτας, σε πλαστική
σακούλα.

την αγορά

Άγνωστη
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∆ανία
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Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει τις

Μάρκα: ORB
Όνοµα: Soft'n Slo Squishies
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Donut, 51501-00-R0
2321729
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

A12/1631

Ρουµανία

dimethylformamide,

τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

aminoethanol,

προϊόντος από
την αγορά

cyclohexanone,
triethylenediamine, bis
(2- (dimethylamino)
ethyl) ether και
1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine.
Υπάρχει κίνδυνος
ερεθισµού των µατιών

συµπιεζόµενο παιχνίδι σε

και των βλεννογόνων

σχήµα ντόνατ µε έντοµα

και ηπατικής βλάβης.

πάνω του, σε πλαστική
σακούλα.

Το προϊόν δεν

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

προϊόντος από

N,N-dimethyl-

Περιγραφή: Μωβ

Χώρα προέλευσης:
Καναδάς

34

ουσίες N,N-

Ανάκληση του

συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

Τραυµατισµοί
Τα εµπλεκόµενα

Ανάκληση του
προϊόντος από

/18

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Toyota
Όνοµα: C-HR
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
C-HR TMMT MY2018 //
NGX10, NGX50, ZGX10,
ZYX10

αυτοκίνητα είναι
εξοπλισµένα µε
αριστερή και δεξιά πίσω
πλήµνη τροχού
(µουαγιέ), οι οποίες
είναι βιδωµένες στον
πίσω άξονα του
αυτοκινήτου µε 4 βίδες
η καθεµία. Υπάρχει η
πιθανότητα, µία ή

Αριθµός

περισσότερες από τις

παρτίδας/Barcode:

βίδες, που συγκρατούν

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

τις πλήµνες των πίσω

18 Ιουνίου 2018 και 28
Αυγούστου 2018

τροχών στον πίσω

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία

τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
15/10/2018
∆ελτίο Τύπου

άξονα, να µην έχουν
συσφιχθεί σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή, κατά τη
διαδικασία παραγωγής
των εµπλεκόµενων
αυτοκινήτων.
Σε αυτή την περίπτωση,
οι βίδες θα µπορούσαν
να χαλαρώσουν και
ενδεχοµένως να
αποσπαστούν από την
πλήµνη, προκαλώντας
ζηµιά στα εξαρτήµατα
των πίσω φρένων κατά
την περιστροφή του
τροχού ή και
ενδεχόµενη απόσπαση
του πίσω τροχού. Αυτό
θα µπορούσε να
οδηγήσει σε µείωση της
απόδοσης των πίσω
φρένων ή σε
ενδεχόµενη απώλεια της
ευστάθειας του
οχήµατος αντίστοιχα,
αυξάνοντας τις
πιθανότητες
ατυχήµατος.
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∆ανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει τις
ουσίες

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

Μάρκα: Hui Chen
Όνοµα: Squishy, Fox
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
862-802
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6920182148021
Περιγραφή: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι σε σχήµα αλεπούς,
σε διάφανη, πλαστική
σακούλα.

36
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Αυστρία

dimethylformamide,
dimethyl-aminoethanol,
cyclohexanone,
triethylenediamine και
bis (2- (dimethylamino)
ethyl) ether.

χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Υπάρχει κίνδυνος
ερεθισµού των µατιών
και των βλεννογόνων
και ηπατικής βλάβης.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

Χώρα προέλευσης: Κίνα

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Η µετανάστευση Βορίου

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Coppenrath Verlag

από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή

Όνοµα: Furzschleim/
Farting putty

(µετρηθείσα τιµή έως
6799 mg/kg).

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Κατάποση ή επαφή µε

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4029753141095
Περιγραφή: Παιχνίδι

περίσσεια ποσότητα
Βορίου µπορεί να
επηρεάσει την υγεία των
παιδιών, βλάπτοντας το
αναπαραγωγικό τους
σύστηµα.

χλαπάτσα (ανοιχτό
πράσινο), σε πλαστικό
περιέκτη, τυλιγµένο µε
διάφανο, πλαστικό φιλµ.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

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

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει τις

Μάρκα: Amigazone
Όνοµα: Jumbo Sheep
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SCY 80105105
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

ουσίες
dimethylformamide,

τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

triethylenediamine,

προϊόντος από
την ιστοσελίδα

1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine και
xylenes.
Υπάρχει κίνδυνος
ερεθισµού των µατιών
και των βλεννογόνων,
ηπατικής βλάβης και

παιχνίδι σε σχήµα προβάτου,

επιδράσεων στο νευρικό

τυλιγµένο σε πλαστικό φιλµ.

σύστηµα.

Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

προϊόντος από

cyclohexanone,

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο

διαδικτύου (π.χ. µέσω
WISH).

Ανάκληση του

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

Χηµικός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει τις

Μάρκα: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι
Όνοµα: Άγνωστος
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
894968 H11-02-34-1 61
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

ουσίες N,Ndimethylformamide,

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

N,N-dimethyl-

Απόσυρση του

aminoethanol,

προϊόντος από
την ιστοσελίδα

cyclohexanone και
triethylenediamine.
Υπάρχει κίνδυνος
ερεθισµού των µατιών
και των βλεννογόνων
και ηπατικής βλάβης.

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι σε σχήµα µπέργκερ

Το προϊόν δεν

µε πρόσωπο γάτας, σε

συµµορφώνεται µε τις

πλαστική σακούλα. Το

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
Wish).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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∆ανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Ανάκληση του
προϊόντος από

/18

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι
Μάρκα: Good Buy Mall
Όνοµα: Άγνωστος
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LI70801007
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν περιέχει τις
ουσίες N,Ndimethylformamide,
N,N-dimethylaminoethanol,
cyclohexanone και
triethylenediamine.
Υπάρχει κίνδυνος
ερεθισµού των µατιών
και των βλεννογόνων
και ηπατικής βλάβης.

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι σε σχήµα χωνάκι
παγωτό µε ένα πρόσωπο, σε

Το προϊόν δεν

πλαστική σακούλα. Το

συµµορφώνεται µε τις

προϊόν έχει διατεθεί µέσω

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

διαδικτύου (π.χ. µέσω
Wish).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα

