ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 08 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 45η 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 45
Η κοινοποίηση A12/0324/18 της αναφοράς 2018-09 και οι κοινοποιήσεις A12/0346/18,
A12/0348/18, A12/0353/18 της αναφοράς 2018-10 έχουν επικαιροποιηθεί για να βελτιωθεί η
ταυτοποίηση των επηρεαζόµενων προϊόντων (έχουν προστεθεί ο αριθµός παρτίδας και η
ηµεροµηνία παραγωγής).
Η κοινοποίηση A12/1514/18 της αναφοράς 2018-42 έχει υποβαθµιστεί µετά από αίτηµα της
κοινοποιούσας χώρας µετά από επανεκτίµηση του κινδύνου. Ο κίνδυνος έχει
επαναπροσδιοριστεί ως λιγότερο από σοβαρός (νέος αριθµός A11/0086/18).
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1092
/18

Πολωνία

Κατηγορία: ∆οµικά υλικά

Ασφυξία

Απόσυρση του

Προϊόν: Ανιχνευτής
µονοξειδίου του άνθρακα

Ο ανιχνευτής δεν είναι

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Czujnik czadu i
gazu
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DETC-02, DETC-12
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5902115405969, EAN
5902115408069

επαρκώς ευαίσθητος ως
προς την ανίχνευση του
µονοξειδίου του
άνθρακα.
Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο δηλητηρίασης
από CO.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις του
Κανονισµού για τα

Περιγραφή: Ανιχνευτής

∆οµικά Υλικά και το

αερίου και µονοξειδίου του

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 50291.

άνθρακα, που λειτουργεί µε
ρεύµα δικτύου ή µπαταρία.
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

2
A12/1637
/18

Νορβηγία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης
δέρµατος

Το προϊόν περιέχει
υδροκινόνη (max. 2%).

Μάρκα: CT+

Η υδροκινόνη µπορεί να

Όνοµα: Clear Therapy,
extra lightening lotion carrot
oil
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6181100533279
Περιγραφή: Κρέµα
λεύκανσης δέρµατος σε
λευκό µπουκάλι µε
πορτοκαλί πώµα.
Χώρα προέλευσης: Ακτή
Ελεφαντοστού

προκαλέσει ερεθισµό
του δέρµατος και
δερµατίτιδα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

3
A12/1638
/18

Νορβηγία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης
δέρµατος

Το προϊόν περιέχει
υδροκινόνη (max. 2%).

Μάρκα: Caro White

Η υδροκινόνη µπορεί να

Όνοµα: Lightening oil
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: batch
number: 13/1975B
Περιγραφή: Προϊόν
λεύκανσης δέρµατος σε
λευκό και πορτοκαλί
µπουκάλι µε τυρκουάζ

προκαλέσει ερεθισµό
του δέρµατος και
δερµατίτιδα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

πώµα.
Χώρα προέλευσης: Ακτή
Ελεφαντοστού

5
A12/1640
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Lolilota

Μόλυβδο (µετρηθείσα
τιµή: 14% κατά βάρος).

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
17CDE02 195250
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Ο Μόλυβδος είναι
επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία,
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει το
αγέννητο παιδί.

Περιγραφή: Κρεµαστά

Το προϊόν δεν

σκουλαρίκια από ξύλο και

συµµορφώνεται µε τον

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

ασηµί µέταλλο.

Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

6
A12/1641
/18

Ιταλία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ

αρωµατική αµίνη o-

Μάρκα: Eternal Ink

anisidine (µετρηθείσα
τιµή: 33.8 mg/kg).

Όνοµα: Lime Green
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: batch
30.09.15

Το προϊόν περιέχει την

Αυτή η αρωµατική αµίνη
µπορεί να προκαλέσει
καρκίνο, κυτταρικές
µεταλλάξεις και να
επηρεάσει την
αναπαραγωγή.

Περιγραφή: Μπουκαλάκι

Σύµφωνα µε την

30 ml µε πράσινο µελάνι
τατουάζ.

απόφαση του

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

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

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

7
A12/1642
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Σχολικά

Ασφυξία

Προϊόν: Φαντεζί στυλό και
υπογραµµιστικά

∆εν υπάρχουν τρύπες
αερισµού ή άλλα

Μάρκα: GOGOPO

στοιχεία αερισµού στα
πώµατα των στυλό.

Όνοµα: Lipstick pens and
lipstick highlighters

Ένα παιδί θα µπορούσε

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
GP007, GP008
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: ∆ύο σετ
φαντεζί στυλό που µοιάζουν

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

να βάλει το πώµα στο
στόµα, όπου θα
µπορούσε να κολλήσει,
οδηγώντας σε ασφυξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό εθνικό πρότυπο
BS 7272.

µε κραγιόν. Τα στυλό
συσκευάζονται σε µια µικρή,
διάφανη, πλαστική σακούλα,
που κλείνει µε φερµουάρ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

8

Κύπρος

Κατηγορία: Ηλεκτρικές

Πυρκαγιά

Απόσυρση του

A12/1643
/18

συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου
Μάρκα: PIFCO
Όνοµα: 2 Way Mains
Adaptor
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
BLA112 (επί του προϊόντος),
PIF 2032 (επί της
συσκευασίας)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
104301 J12-4 /
5024996706642 (επί του
προϊόντος), 5055136598230
(επί της συσκευασίας)
Περιγραφή: AC αντάπτορας
3 ακίδων σε λευκό κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν φέρει
ασφάλεια.
Σε περίπτωση
υπερφόρτισης, αυτό θα
µπορούσε να οδηγήσει
σε πυρκαγιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Βρετανικό
πρότυπο BS 1363.

προϊόντος από
την αγορά

9
A12/1644
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Προϊόν: Παιχνίδι πατίνι

Ο µπροστινός τροχός

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη

είναι πολύ µικρός και θα
µπορούσε να κολλήσει

Όνοµα: Spongebob
Squarepants

σε τρύπες του
οδοστρώµατος.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Αυτό θα µπορούσε να

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0611138274135

οδηγήσει σε πτώση του
παιδιού και πρόκληση
τραυµατισµών.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Παιχνίδι πατίνι

συµµορφώνεται µε τις

µε εικόνες από έναν ήρωα

απαιτήσεις της Οδηγίας

καρτούν, συσκευασµένο σε
χάρτινο κουτί.

Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ
Χώρα προέλευσης: Κίνα

71-1.

10
A12/1645
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Το προϊόν δεν παρέχει

Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου

προστασία λόγω

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Brand
Όνοµα: 13 Amp 3 Pin Multi
Socket With Fuse
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
7196
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6987643221488
Περιγραφή: Αντάπτορας σε
λευκό κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

απουσίας κλείστρων στις
πρίζες.
Οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε ενεργά
µέρη και να υποστούν
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Βρετανικό
πρότυπο BS 1363.

11
A12/1646
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Το προϊόν φέρει

Προϊόν: Μπλουζάκι T-shirt
για κορίτσια

κορδόνια για να δένουν

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Oute Kids
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

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

Περιγραφή: Μπλουζάκι T-

Το προϊόν δεν

shirt µε µαύρες και λευκές

συµµορφώνεται µε το

ρίγες, για κορίτσια ηλικίας 4

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

ετών. Το προϊόν φέρει
κορδόνια για να δένουν
στην πλάτη του ενδύµατος.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία

12
A12/1647
/18

∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Μουσικό παιχνίδι

Το καλώδιο του

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Electronic organ musical learning keyboard
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
00312414

µικροφώνου περιέχει δι
(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή 2.9%
κατά βάρος), διβούτυλο
φθαλικό εστέρα (DBP)
(µετρηθείσα τιµή: 0.8%

Αριθµός

κατά βάρος) και

παρτίδας/Barcode:

διισοεννεάνο φθαλικό

8592190124144, Batch n°
BO–6B

εστέρα (DINP)

Περιγραφή: Μπλε και

(µετρηθείσα τιµή: 1.8%
κατά βάρος).

κίτρινο παιχνίδι ηλεκτρονικό

Αυτοί οι φθαλικοί

όργανο (λειτουργεί µε

εστέρες µπορεί να

µπαταρίες) µε κίτρινο

βλάψουν την υγεία των

µικρόφωνο. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί.

παιδιών, προκαλώντας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

13
A12/1648
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Πλαστική
κουδουνίστρα
Μάρκα: Toys Group
Όνοµα: Lovely Baby
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
TG218141-368-248
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5902553800791
Περιγραφή: Πλαστική
κουδουνίστρα σε δίχτυ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Πνιγµός,
Κοψίµατα
Η χειρολαβή του
παιχνιδιού είναι πολύ
µακριά και το παιχνίδι
έχει αιχµηρές άκρες.
Ένα παιδί θα µπορούσε
να βάλει τη χειρολαβή
στο στόµα, όπου θα
µπορούσε να κολλήσει
και να φράξει τους
αεραγωγούς. Οι
αιχµηρές άκρες θα
µπορούσαν να
προκαλέσουν κοψίµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

14
A12/1649
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Beauty Girl Sweet
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

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

NGHH039519
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN:
5902388176405
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα, σε χάρτινο κουτί µε
πλαστικό παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

(µετρηθείσα τιµή:
12,6% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

15
A12/1650
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστικό πόνυ

Το παιχνίδι περιέχει δι

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Hua Ya
Όνοµα: Girl Prettiness
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή:
15.3% κατά βάρος).

NGH8184681 (επί της

Αυτός ο φθαλικός

ετικέτας), N° 0183 (επί της
συσκευασίας)

εστέρας µπορεί να

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5902388117668

βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.

Περιγραφή: Πλαστικό
πόνυ. Συσκευασία: πλαστικό
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

16
A12/1651
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

ενεργοποίηση της

Μάρκα: Mitsubishi
Όνοµα: ASX, Eclipse Cross,
Outlander, Outlander PHEV
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ASX (GA0W), Eclipse Cross
(GK1W), Outlander (GF0W),
Outlander PHEV (GG2W).
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*0368*19,
e1*2007/46*1769*01,
e1*2007/46*0368*16,
e1*2007/46*0368*15,
e1*2007/46*0368*13,
e1*2001/116*0406*28,
e1*2001/116*0406*27,
e1*2007/46*1769*00
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλα ετών: 2018 (ASX,
Eclipse Sport), 2017 - 2018
(Outlander, Outlander
PHEV)
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: ENL18-026-SR.

Ενδέχεται κατά την
υδραυλικής αντλίας

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

φρένων να

Έχει γίνει

πραγµατοποιηθεί

σχετική

επαναφορά της ECU

δηµοσίευση

ASC (ηλεκτρονική

στον Τύπο για

µονάδα ελέγχου του

την ενηµέρωση

συστήµατος Active

του

Stability Control), το

καταναλωτικού

οποίο µπορεί να

κοινού µε το

επηρεάσει τη

από

σταθερότητα του
οχήµατος.

09/11/2018
∆ελτίο Τύπου

Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
17

Γερµανία

A12/1652
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

του οδηγού της ζώνης

Μάρκα: Opel
Όνοµα: Vivaro

Ορισµένα εξαρτήµατα
ασφαλείας µπορεί να
µην έχουν παραχθεί µε
ακρίβεια.
Κατά συνέπεια, η

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

προστατευτική

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

λειτουργία της ζώνης

e1*98/14*0170*42. Τύπος:
X83

ασφαλείας στην τρίτη

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

σειρά καθισµάτων
µπορεί να µην είναι
εγγυηµένη.

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

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

Μαρτίου 2017 και Ιουλίου
2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
E181803000 (18-C-102).
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο
18
A12/1653
/18

Σλοβενία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ πλαστικής
κούκλας

Το πλαστικό υλικό της

Μάρκα: Doc McStuffins

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

Όνοµα: Toy Hospital Doctor's Bag Set

(µετρηθείσα τιµή:
27.2% κατά βάρος).

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No. 327

Αυτός ο φθαλικός

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Πλαστική

εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.

κούκλα µε σετ γιατρού, σε
χάρτινο κουτί µε πλαστικό
καπάκι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

19
A12/1654
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Συρόµενο παιχνίδι

Το πλαστικό παιχνίδι

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: TOYS
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CB 535329
Αριθµός

σπάει εύκολα,
ελευθερώνοντας µικρά
κοµµάτια.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.

παρτίδας/Barcode:
5291410103619

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Συρόµενο

απαιτήσεις της Οδηγίας

παιχνίδι σε σχήµα

Ασφάλειας Παιχνιδιών

πεταλούδας, σε διάφανη,
πλαστική σακούλα.

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τις

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

20
A12/1655
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικό πόνυ

Το πλαστικό υλικό του

Μάρκα: My Pretty Horse
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
HLX083565 (Sweetie)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6998812011113

παιχνιδιού περιέχει δι
(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

εστέρα (DEHP)

Απόσυρση του

(µετρηθείσα τιµή: 29%
κατά βάρος).

προϊόντος από
την αγορά

Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας

Περιγραφή: Σκούρο ροζ,

πιθανή βλάβη του

πλαστικό πόνυ, σε χάρτινο
κουτί µε διάφανο παράθυρο.

αναπαραγωγικού

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ανάκληση του

συστήµατος.
Το προϊόν δεν

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

21
A12/1656
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ πλαστικής
κούκλας

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Fashiont girl
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No.8116
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

κεφάλι στις κούκλες
περιέχει δι (2-

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

αιθυλεξυλ) φθαλικό

Απόσυρση του

εστέρα (DEHP)

προϊόντος από
την αγορά

(µετρηθείσα τιµή: 36%
κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας

Περιγραφή: 4 σετ

πιθανή βλάβη του

πλαστικές κούκλες µε τις

αναπαραγωγικού

ενδείξεις: “Fashiont girl",

συστήµατος.

"Charm girl", "Beautiful girl"
ή "Sweet girl”. Τα φορέµατα

Το προϊόν δεν

στις κούκλες ποικίλουν.

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Συσκευασία: χάρτινο κουτί

Ανάκληση του

µε διάφανο παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

22
A12/1657
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

της µπαταρίας στο χώρο

Μάρκα: Ford
Όνοµα: Mustang
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EC Αριθµός Έγκρισης
Τύπου:
e13*2007/46*1551*06
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ορισµένα οχήµατα
παραγωγής µεταξύ
23/05/2017 και 20/06/2018
Περιγραφή: Επιβατικά

Η πλεξούδα καλωδίωσης
του κινητήρα ενδέχεται

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

να έχει τοποθετηθεί

Η ανάκληση,

εσφαλµένα και θα

σύµφωνα µε

µπορούσε να προκληθεί

έγγραφη

επαφή του καλωδίου της

δήλωση του

µπαταρίας µε την
πολλαπλή εξαγωγής.

διανοµέα της

Η επαφή µπορεί να
προκαλέσει µη εκκίνηση
του οχήµατος, καπνό
από τον θάλαµο του
κινητήρα και να
οδηγήσει σε πυρκαγιά.

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

αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
23

Πολωνία

A12/1658
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

του χρόνου πέδησης του

Μάρκα: Mitsubishi
Όνοµα: ASX, Eclipse Cross,
Outlander, Outlander PHEV
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ASX (GA0W), Eclipse Cross
(GK1W), Outlander (GF0W),
Outlander PHEV (GG2W).
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0406*28,
e1*2007/46*1769*01,
e1*2007/46*0368*19,
e1*2007/46*0368*15,
e1*2001/116*0406*27,
e1*2007/46*1769*00
Αριθµός

Ενδέχεται η διάρκεια
συστήµατος FCM

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

(Forward Collision

Έχει γίνει

Mitigation System/

σχετική

Σύστηµα µετριασµού

δηµοσίευση

εµπρόσθιας

στον Τύπο για

σύγκρουσης) να είναι

την ενηµέρωση

µεγαλύτερη από το

του

απαραίτητο όταν

καταναλωτικού

ανιχνεύσει πεζό ή

κοινού µε το

αντικείµενα. Ως

από

αποτέλεσµα αυτού, ο

09/11/2018
∆ελτίο Τύπου

οδηγός νιώθει την
ανάγκη να εφαρµόσει
µεγαλύτερη πέδηση,
προκειµένου να
αντισταθµίσει αυτό που
θεωρεί ανεπαρκή
δύναµη φρεναρίσµατος.

παρτίδας/Barcode:
Μοντέλα ετών: ASX: 2018 2019, Eclipse Cross: 2018 2018.5, Outlander: 2017 2018, Outlander PHEV:
2017 - 2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: ENL18-027-SR.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
24
A12/1659
/18

Ιταλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

σύστηµα πλευρικών

Μάρκα: Ferrari
Όνοµα: ∆ιάφορα µοντέλα
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
458 Italia – 458 Spider –

Ένα εξάρτηµα στο
αερόσακων συνοδηγού
µπορεί να είναι
ανεπαρκές και να
προκαλέσει θραύση του
αναφλεκτήρα.
Ως αποτέλεσµα, ο

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

458 Speciale - California –
FF – F12 Berlinetta
Αριθµός

αερόσακος συνοδηγού
µπορεί να ενεργοποιηθεί
εσφαλµένα.

παρτίδας/Barcode: Από
ZFFLJ65B000161035 έως
ZFF68NHC000198576
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: RC60.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
25
A12/1660
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Σεσουάρ µαλλιών
Μάρκα: Xtava
Όνοµα: Allure and Allure
Pro
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
XTV010010N Allure Black
Hair Dryer UK XTV010011N

Εγκαύµατα,

Ανάκληση του

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

προϊόντος από

Το σεσουάρ δεν είναι
εξοπλισµένο µε µονάδα

Απόσυρση του

προστασίας από την

προϊόντος από

υπερθέρµανση. Το

την ιστοσελίδα
Amazon

πλαστικό υλικό του
περιβλήµατος είναι
εύφλεκτο.

Allure White Hair Dryer UK

Το σεσουάρ θα

XTV010012N Allure Black

µπορούσε να

Hair Dryer EU XTV010013N
Allure White Hair Dryer EU

υπερθερµανθεί και να

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

τους τελικούς
χρήστες

πιάσει φωτιά κατά τη
χρήση. Λιωµένο
πλαστικό θα µπορούσε
να προκαλέσει
εγκαύµατα και να

Περιγραφή: Σεσουάρ

αφήσει προσβάσιµα

µαλλιών. Έχει διατεθεί σε

µέρη υπό τάση,

µαύρο και λευκό χρώµα, µε

οδηγώντας σε

τη µάρκα "Xtava"

ηλεκτροπληξία.

εκτυπωµένη στη φυσούνα.
Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω

Το προϊόν δεν

διαδικτύου (π.χ. µέσω
Amazon).

συµµορφώνεται µε τις

Χώρα προέλευσης: Κίνα

26

Γερµανία

Κατηγορία: Καλλυντικά

απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Χηµικός

Απόσυρση του

A12/1661
/18

Προϊόν: Προϊόν βαφής
µαλλιών
Μάρκα: Black Rose
Όνοµα: Hair Color Natural
Brown
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Natural Brown
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: N0.550 / 8158650009866,
Ηµεροµηνία παραγωγής
07/2016, Ηµεροµηνία λήξης
06/2018

Το προϊόν περιέχει
µεγάλη ποσότητα paminophenol
(µετρηθείσα τιµή: 7.2%
κατά βάρος) και έναν
ανεπαρκή παράγοντα
σύζευξης.
Η µη συζευγµένη paminopohenol είναι ένας
εξαιρετικά ισχυρός
ευαισθητοποιητής του
δέρµατος και µπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.

Περιγραφή: Σκούρα καφέ

Το προϊόν δεν

βαφή µαλλιών σε σκόνη, σε

συµµορφώνεται µε τον

πλαστικά σακουλάκια των

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

10g. Πωλείται σε
εκτυπωµένο, χάρτινο κουτί,
µε ένα φυλλάδιο.
Χώρα προέλευσης: Ινδία

προϊόντος από
την αγορά

27
A12/1662
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: UV λάµπα νυχιών

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: Kleem Organics

του τροφοδοτικού είναι
ανεπαρκείς.

Όνοµα: Nail Lamp
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Η ηλεκτρική µόνωση και

Προσβάσιµα τµήµατα θα
µπορούσαν να γίνουν
ενεργά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Κυρτή λάµπα

για τη Χαµηλή Τάση και

νυχιών και τροφοδοτικό. Το

τα σχετικά Ευρωπαϊκά

προϊόν έχει διατεθεί µέσω

πρότυπα EN 60335 και
EN 61558.

διαδικτύου (π.χ. µέσω
Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Καταστροφή του
προϊόντος

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

28

Φινλανδία

A11/0084
/18

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα

Εγκαύµατα,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Κερί για εξωτερική
χρήση

Η φλόγα του κεριού

Μάρκα: Polar
Όνοµα: Ulkotuli
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
235136

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

µπορεί να δυναµώσει
εύκολα.
Ως συνέπεια, µπορεί να
προκληθεί πυρκαγιά ή
εγκαύµατα στους
χρήστες.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6410412351364
Περιγραφή: Κερί για
εξωτερική χρήση, χωρίς
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
Φινλανδία

29
A11/0085

Λιθουανία

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα

Πνιγµός
Λόγω του

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην

/18

Προϊόν: Πετσέτα χεριών
Μάρκα: O'right
Όνοµα: Merry Christmas
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
OREE003004A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
9702071324931

χαρακτηριστικού

αγορά και άλλα

σχήµατος, χρώµατος και

συνοδευτικά
µέτρα

µεγέθους, το προϊόν θα
µπορούσε εσφαλµένα να
θεωρηθεί ως τρόφιµο
(το διακοσµητικό
κερασάκι).
Αυτό θα µπορούσε να
οδηγήσει παιδιά στο να
βάλουν στο στόµα τους

Περιγραφή: Καφέ πετσέτα

µικρά κοµµάτια του,

χεριών µε ένα διακοσµητικό

προκαλώντας πνιγµό.

κερασάκι στο πάνω µέρος,
σε πλαστική συσκευασία µε

Το προϊόν δεν

διακόσµηση από

συµµορφώνεται µε τις

χριστουγεννιάτικες εικόνες.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Το σχήµα, το µέγεθος και η

87/357/EEC για τα

εµφάνιση της συσκευασίας

προϊόντα, που

οµοιάζουν µε ένα γλύκισµα

εµφανίζονται µε

από σοκολάτα µε ένα
κερασάκι στην κορυφή.

διαφορετική µορφή από

Χώρα προέλευσης: Ταϊβάν

αυτή που θα έπρεπε,
θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

Εβδοµαδιαία αναφορά για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που

χώρα

έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

4
A12/1639
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Φορτηγά

«ενισχυµένα πίσω

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: Arocs
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης τύπου:
e1*2007/46*0737. Τύπος:
963-4-E
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
19 Φεβρουάριου 2014 και 3
Σεπτεµβρίου 2018
Περιγραφή: Φορτηγά.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

Στα οχήµατα µε
ελατήρια 16 τόνων», η
πτέρυγα στη
συγκολληµένη
κατασκευή µεταξύ του
πρώτου και του
δεύτερου πίσω άξονα θα
µπορούσε να
αποσπαστεί και να πέσει
στο οδόστρωµα.
Αυτό θα µπορούσε να
αυξήσει τον κίνδυνο
ατυχήµατος για τα
οχήµατα, που
ακολουθούν.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

