ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τρίτη, 12 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 47η 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 47
Η κοινοποίηση A12/1053/18 της αναφοράς 2018-30 έχει οριστικά αποσυρθεί µετά από αίτηµα
της κοινοποιούσας Αρχής, καθώς υπάρχουν νέες εργαστηριακές δοκιµές που δείχνουν ότι το
προϊόν συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία.
Η κοινοποίηση A11/0084/18 της αναφοράς 2018-45 έχει επικαιροποιηθεί για να διορθωθεί η
περιγραφή του προϊόντος και η νοµική βάση.
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1729
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Πολύµπριζο

Πυρκαγιά
Το προϊόν δεν έχει
ασφάλεια.

Μάρκα: Eastern
Όνοµα: 2 Way T-Shape
Adapter

Σε περίπτωση
υπερφόρτισης, το
προϊόν δεν παρέχει

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

επαρκή προστασία, µε

7008 (επί της συσκευασίας),
U7008 (επί του προϊόντος)

κίνδυνο πρόκλησης

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
7546128757523
Περιγραφή: Λευκό
πολύµπριζο 2 θυρών µε φις
3 ακίδων.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

πυρκαγιάς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Βρετανικό
πρότυπο BS 1363.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

2
A12/1730
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Μουσικό παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: PEPPA PIG
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
011Α / 8986
Αριθµός

µπορούν εύκολα να
αποσπαστούν από το
παιχνίδι.
Ένα παιδί θα µπορούσε
να τα βάλει στο στόµα
και να πνιγεί.

παρτίδας/Barcode:
5291410110280

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Πλαστικό

απαιτήσεις της Οδηγίας

παιχνίδι σε σχήµα σκούτερ

Ασφάλειας Παιχνιδιών

µε ένα γουρούνι για οδηγό,

και το σχετικό

που λειτουργεί µε µπαταρίες

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN

συµµορφώνεται µε τις

και παράγει ήχο και φως.

71-1.

Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ
Χώρα προέλευσης: Κίνα

3
A12/1731
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Μουσικό παιχνίδι

Το παιχνίδι µπορεί να

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: XIN NA FENG
Όνοµα: Mini Music Piano
Fruit
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
805D / 9344312
Αριθµός

σπάσει εύκολα,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.

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

παρτίδας/Barcode:
5291410080477
Περιγραφή: Παιχνίδι σε
σχήµα πιάνου, που
λειτουργεί µε µπαταρίες και
παράγει ήχο και φως.
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί µε παράθυρο.

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

Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/1732
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Χόµπι /
Αθλητικός εξοπλισµός
Προϊόν: Αυτοισορροπούµενο πατίνι
(hoverboard)
Μάρκα: Alpha Ride
Όνοµα: smartboard alpha
I5
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Alpha JY-420201

Ηλεκτροπληξία,

Ανάκληση του

Πυρκαγιά,
Τραυµατισµοί

προϊόντος από

Το προϊόν έχει ανεπαρκή
αντίσταση στην
εισχώρηση υγρασίας και
νερό θα µπορούσε να
έρθει σε επαφή µε µέρη
υπό τάση (την
εξωτερική υποδοχή
φόρτισης στο
διαµέρισµα της

Αριθµός

µπαταρίας). Αυτό θα

παρτίδας/Barcode: Alpha
1711067

µπορούσε να οδηγήσει

Περιγραφή: Ηλεκτρικό
αυτο-ισορροπούµενο πατίνι
(hoverboard).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

σε ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.

Η τάση εκφόρτισης των
ακίδων σύνδεσης της
µονάδας τροφοδοσίας
είναι πολύ υψηλή και
µπορεί να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία.
Η συσκευή µπορεί να
ξεκινήσει ξαφνικά χωρίς
τη χρήση της µονάδας
ελέγχου που προορίζεται

τους τελικούς
χρήστες

για το σκοπό αυτό, το
οποίο µπορεί να
οδηγήσει σε
τραυµατισµούς.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
των Μηχανηµάτων και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335-1.
5
A12/1733
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Απόσυρση του

Προϊόν: Σετ παιχνίδι
αυτοκίνητα

Η κινητική ενέργεια του

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Race hard speed
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
G2362 / 2015
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5291410105590

ελατηρίου είναι πολύ
υψηλή.

Αυτό θα µπορούσε να
προκαλέσει
τραυµατισµούς,
συµπεριλαµβανοµένων
των µατιών.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Σετ από

συµµορφώνεται µε τις

πλαστικά αυτοκίνητα µε

απαιτήσεις της Οδηγίας

ελατήριο εκκίνησης. Τα

Ασφάλειας Παιχνιδιών

παιχνίδια συσκευάζονται σε
µπλίστερ µε χάρτινη πλάτη.

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

6
A12/1734
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Μικροβιολογικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Προϊόν στοµατικής
υγιεινής / στοµατικό διάλυµα

Το στοµατικό διάλυµα

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Elina med
Όνοµα: Anti-Plaque
Mundspülung
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Batch No 710001
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4326470477941
Περιγραφή: Στοµατικό

περιέχει µεσόφιλα,
αερόβια βακτήρια
(µετρηθείσα ποσότητα
16000 cfu/g), ενώ έχει
ανιχνευτεί η παρουσία
Pseudomonas
aeruginosa.
Υπάρχει κίνδυνος
µόλυνσης καθώς το
διάλυµα µπορεί να έρθει
σε επαφή µε το στόµα,
τα χέρια και τα µάτια.

διάλυµα για φροντίδα των
δοντιών. Τυρκουάζ

Το προϊόν δεν

χρώµατος, διάφανο διάλυµα

συµµορφώνεται µε τον

ελεύθερης ροής, µε γεύση
µέντα, σε µπουκάλι 500 ml.

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Χώρα προέλευσης:
Βουλγαρία

7
A12/1735
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

δεν είναι δεµένες οι

Σε συνθήκες στις οποίες
πίσω εξωτερικές ζώνες

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

ασφαλείας ή το πίσω

Έχει γίνει

κάθισµα δεν είναι

σχετική

κατειληµµένο ή είναι

δηµοσίευση

κατειληµµένο από ένα

στον Τύπο για

παιδικό κάθισµα

την ενηµέρωση

στερεωµένο µόνο στα

του

στηρίγµατα Isofix, σε

καταναλωτικού

περίπτωση σύγκρουσης

κοινού µε το

Αριθµός

που µπορεί να

από

παρτίδας/Barcode:

προκαλέσει την

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

ενεργοποίηση των

29/11/2018
∆ελτίο Τύπου

2 Ιουνίου 2015 και 17
Αυγούστου 2018

προεντατήρων των πίσω

Μάρκα: Fiat
Όνοµα: 500X
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e3*2007/46*0318*02.
Τύπος: 334

εξωτερικών ζωνών

Περιγραφή: Επιβατικά

ασφαλείας, τα

αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: 6199.

διακοσµητικά των

Χώρα προέλευσης: Ιταλία

κλειδαριών των πίσω
καθισµάτων µπορεί να
προκαλέσουν την
απαγκίστρωση των
κλειδαριών
συγκράτησης του
καθίσµατος

8

Κύπρος

A12/1736
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Μουσικό παιχνίδι

Το παιχνίδι µπορεί να

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: JUMBO
Όνοµα: BUMP-N-GO
AIRPLANE
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1111
Αριθµός

σπάσει εύκολα,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.

σύµφωνα µε
έγγραφη

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

παρτίδας/Barcode:
20170920 / 0464142000036

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Παιχνίδι σε

απαιτήσεις της Οδηγίας

σχήµα αεροπλάνου, που

Ασφάλειας Παιχνιδιών

λειτουργεί µε µπαταρίες και

και το σχετικό

παράγει ήχο και φως.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί µε παράθυρο.

Η ανάκληση,

συµµορφώνεται µε τις

δήλωση του
εκπροσώπου
των
καταστηµάτων
JUMBO στη
χώρα µας,
αφορά
προϊόντα που
δεν διατίθενται
στα
καταστήµατα
JUMBO στην
Ελλάδα

Χώρα προέλευσης: Κίνα

9
A12/1737
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου

Το προϊόν δεν παρέχει

Μάρκα: WD
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
853669
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

επαρκή προστασία στους
χρήστες λόγω της
απουσίας κλείστρων σε
ενεργά µέρη και της
απουσίας ασφάλειας.

Οι χρήστες θα
µπορούσαν να έρθουν
σε επαφή µε µέρη υπό

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Άγνωστος
Περιγραφή: Λευκός
αντάπτορας ταξιδίου µε φις
3 ακίδων.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τάση και να υποστούν
ηλεκτροπληξία. Σε
περίπτωση
υπερφόρτισης, η
απουσία ασφάλειας
µπορεί να οδηγήσει σε
πυρκαγιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό πρότυπο BS
1363.

10
A12/1738
/18

Σουηδία

Κατηγορία: Έπιπλα

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Κρεβάτι κουκέτα

Υπάρχει ένα άνοιγµα

Μάρκα: MK - Kamos Meble
Όνοµα: LÓZKO OLI
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Olle III
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 77 DM
19

µεταξύ της µπάρας
ασφαλείας και της
πλευράς στο πάνω
κρεβάτι.

Ένα παιδί θα µπορούσε
να γλιστρήσει µεταξύ
της µπάρας ασφαλείας
και της βάσης του πάνω

Περιγραφή: Κρεβάτι

κρεβατιού και να

κουκέτα από ξύλο και MDF.

παγιδεύσει το κεφάλι

Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου.

του, οδηγώντας σε

Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 747.

Παύση των
πωλήσεων

11
A12/1739
/18

Πορτογαλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

ελέγχου των αερόσακων

Μάρκα: Toyota
Όνοµα: Avensis, Corolla,
Verso
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EC Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e11*2001/116*0196,
e11*98/14*0180,
e11*98/14*0179,
e11*98/14*0181,
e11*2001/116*0222,
e21*PS2001/116*0024

Η κεντρική µονάδα
στα εµπλεκόµενα
από ολοκληρωµένα

σχετική

ηλεκτρονικά κυκλώµατα

δηµοσίευση

(ASICs). Όταν

στον Τύπο για

εκτίθενται σε υψηλό

την ενηµέρωση

επαγωγικό ηλεκτρονικό

του

θόρυβο, που προέρχεται

καταναλωτικού

από τα διάφορα

κοινού µε το

ηλεκτρονικά εξαρτήµατα

από

του οχήµατος, τα

08/11/2018
∆ελτίο Τύπου

ηλεκτρονικά αυτά
κυκλώµατα ενδέχεται να
βραχυκυκλώσουν και να

παρτίδας/Barcode:

προβλεπόµενη ροή

Μοντέλα ετών: 2002 έως
2006

ρεύµατος και αυξηµένη

ανάκλησης εταιρείας:
18SMD103.

τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει

προκληθεί µη

αυτοκίνητα. Κωδικός

προϊόντος από

οχήµατα, αποτελείται

Αριθµός

Περιγραφή: Επιβατικά

Ανάκληση του

θερµότητα. Εάν αυτό
συµβεί, υπάρχει η
πιθανότητα, να
προκληθεί βλάβη στο
ηλεκτρονικό κύκλωµα, η
οποία υπό

Χώρα προέλευσης:

συγκεκριµένες συνθήκες

Ιαπωνία, Τουρκία, Ηνωµένο

θα µπορούσε να
οδηγήσει στην

Βασίλειο

ενεργοποίηση της
σχετικής ενδεικτικής
λυχνίας στον πίνακα
οργάνων του οχήµατος
και στην
απενεργοποίηση των
προ-εντατήρων των
ζωνών ασφαλείας. Σε
σπάνιες περιπτώσεις, η
βλάβη στο ηλεκτρονικό
κύκλωµα, ενδέχεται να
οδηγήσει σε ακούσια
εκτόνωση των
αερόσακων, κάτι που θα
µπορούσε να αυξήσει
τον κίνδυνο
τραυµατισµού των
επιβαινόντων ή την
πιθανότητα ατυχήµατος.

12
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Πορτογαλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

οχήµατα είναι

Μάρκα: Toyota και Lexus
Όνοµα: Avensis, Corolla,
Picnic, SC430, Yaris
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EC Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e11*2001/116*0196,
e11*98/14*0180,
e6*98/14*0083,
e2*98/14*0248,
e6*2001/116*0084,
e11*98/14*0179

Τα εµπλεκόµενα
εξοπλισµένα µε
(ονοµαζόµενοι από την

σχετική

Takata ως SPI, PSPI,

δηµοσίευση

PSPI-L) που περιέχουν

στον Τύπο για

ως προωθητικό υλικό

την ενηµέρωση

νιτρικό αµµώνιο, χωρίς

του

παράγοντα

καταναλωτικού

κατακράτησης υγρασίας.

κοινού µε το

Στα οχήµατα αυτά έχει

από

στο παρελθόν

08/11/2018
∆ελτίο Τύπου

αντικατασταθεί ο
αερόσακος του
συνοδηγού, στα πλαίσια

παρτίδας/Barcode:

ανάκλησης που

Μοντέλα ετών: 2001 έως
2006

πραγµατοποιεί ο

ανάκλησης εταιρείας:
18SMD104.
Χώρα προέλευσης:

τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει

της πρώτης φάσης της

αυτοκίνητα. Κωδικός

προϊόντος από

αερόσακους συνοδηγού

Αριθµός

Περιγραφή: Επιβατικά

Ανάκληση του

κατασκευαστής για
αυτόν τον λόγο.
Σύµφωνα µε αναφορές
του κατασκευαστή
ΤΑΚΑΤΑ, µετά από
µακροχρόνια έκθεση του
οχήµατος σε συνθήκες
υψηλής απόλυτης

Ηνωµένο Βασίλειο

υγρασίας και υψηλών
θερµοκρασιών
περιβάλλοντος, το
προωθητικό υλικό του
πυροκροτητή του
αερόσακου ενδέχεται
βαθµιαία να αποδοµηθεί.
Σαν αποτέλεσµα, σε
περίπτωση
ενεργοποίησης του
αερόσακου, υπάρχει το
ενδεχόµενο ο
πυροκροτητής να
διαρραγεί και µεταλλικά
θραύσµατα να
εκτοξευτούν στο
εσωτερικό του
οχήµατος, προκαλώντας
τραυµατισµό στους
επιβαίνοντες του
οχήµατος.

13

Γερµανία

A12/1741
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Μοτοσικλέτες

στον µηχανισµό ελέγχου

Μάρκα: Harley-Davidson
Όνοµα: Softail, Touring,
Trike, CVO & Police
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Μία εσωτερική διαρροή
υδραυλικού συµπλέκτη

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

µπορεί να σηµαίνει ότι
το σύστηµα µετάδοσης
ισχύος δεν µπορεί να
αποσυνδεθεί.

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

Αυτό µπορεί να

e4*168/2013*00016*01 -

οδηγήσει σε απώλεια
ελέγχου του οχήµατος.

e4*168/2013*00016*02 –

Ανάκληση του

e4*2002/24*0002*33.
Τύποι: FS2 & FL3
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
2017 και 2018
Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Κωδικός ανάκλησης
εταιρείας: 0173.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
14
A12/1742

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί
Η συνεχιζόµενη έκθεση

Ανάκληση του
προϊόντος από

/18

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Mazda
Όνοµα: 6
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*98/14*0188*03 e1*98/14*0188*09. Τύπος:
GG/GY

την αλλοίωση της
πυκνότητας του υλικού
στον πυροκροτητή. Σε
περίπτωση σύγκρουσης
όπου απαιτείται η
ανάπτυξη του µετωπικού
αερόσακου της πλευράς
συνοδηγού τότε µπορεί

παρτίδας/Barcode:

αποτελεσµατική

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

ανάπτυξη των

3 Ιουνίου 2002 και 31
Ιουνίου 2005

αεροσάκων και οι

ανάκλησης εταιρείας:
AF058A.

A12/1744
/18

µπορεί να προκαλέσει

να µη γίνει

αυτοκίνητα. Κωδικός

Αυστρία

απόλυτης υγρασίας

Αριθµός

Περιγραφή: Επιβατικά

16

σε υψηλά επίπεδα

Μάρκα: Phoxx

βλήµατα µε βεντούζες, σε
χάρτινο κουτί µε παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
20/12/2018
∆ελτίο Τύπου

οχήµατος, µε

Οι βεντούζες
αποσπώνται εύκολα.

βαλλίστρα µε 5 τόξα /

την ενηµέρωση

άλλους επιβάτες του

Προϊόν: Παιχνίδι σετ
σκοποβολής

Περιγραφή: Παιδική

στον Τύπο για

χτυπήσουν τον οδηγό ή

Πνιγµός

παρτίδας/Barcode:
1000000179811

δηµοσίευση

θραύσµατά τους να

Κατηγορία: Παιχνίδια

Αριθµός

σχετική

θρυµµατιστούν και τα

αποτέλεσµα σοβαρό
τραυµατισµό ή θάνατο.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article number 1097067

Έχει γίνει

πυροκροτητές να

Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία

Όνοµα: Target Shooter
Games

τους τελικούς
χρήστες

Ένα 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.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

17
A12/1745
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Παιχνίδι καρότσι

Το καρότσι έχει έναν

Μάρκα: KYD (KAI YUAN DA
TOYS)
Όνοµα: Baby Barrow
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
886
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

µόνο µηχανισµό
κλειδώµατος, δεν είναι

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

επαρκώς σταθερό και

Απόσυρση του

µπορεί να καταρρεύσει
εύκολα.

προϊόντος από
την αγορά

Ένα παιδί, που κάθεται
στο καρότσι, θα
µπορούσε να πέσει και
να τραυµατιστεί.

Περιγραφή: Ροζ παιχνίδι
καρότσι µε πλαστικούς

Ανάκληση του

Το προϊόν δεν

σωλήνες και υφασµάτινο

συµµορφώνεται µε τις

κάθισµα. Είναι εφοδιασµένο

απαιτήσεις της Οδηγίας

µε έναν µηχανισµό

Ασφάλειας Παιχνιδιών

κλειδώµατος και

και το σχετικό

συσκευάζεται σε πλαστική
σακούλα.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

18
A12/1746
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ρυµουλκούµενα

συγκόλληση του

Μάρκα: Humbaur

Η λανθασµένη
τυµπάνου του φρένου
µπορεί να οδηγήσει σε

Όνοµα: FTK, Universal,
Balios, Xanthos, Zephir κ.α.

απώλεια της λειτουργίας
του φρένου.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Κατά συνέπεια, το

FTK, Universal, Balios,

φρένο τροχών µπορεί

Xanthos, Zephir, HKT,
Maximus, Startraile, Notos

να µην είναι επαρκώς
αποτελεσµατικό.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ρυµουλκούµενα παραγωγής
µεταξύ Μαρτίου και Απριλίου

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

2018
Περιγραφή:
Ρυµουλκούµενα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
Humbaur-Knott.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
19
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Παιχνίδι στράτα

Ο µηχανισµός

Μάρκα: Doll Stroller
Όνοµα: Tutulove Baby doll
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
8828
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4792167180010
Περιγραφή: Παιχνίδι,

κλειδώµατος δεν
λειτουργεί σωστά. Η

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

απόσταση µεταξύ των

Απόσυρση του

κινούµενων τµηµάτων
είναι ανεπαρκής.

προϊόντος από
την αγορά

Η στράτα θα µπορούσε
να καταρρεύσει κατά τη
χρήση, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

πτυσσόµενη στράτα από
µεταλλικούς σωλήνες και

Το προϊόν δεν

υφασµάτινο κάθισµα. Το

συµµορφώνεται µε τις

ύψος του καθίσµατος µπορεί

απαιτήσεις της Οδηγίας

να ρυθµιστεί σε τρεις θέσεις.

Ασφάλειας Παιχνιδιών

Συσκευασία: πλαστική
σακούλα.

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ανάκληση του

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

20
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Παιχνίδι υψηλή
καρέκλα

Ο µηχανισµός

Μάρκα: Doll Stroller
Όνοµα: Tutulove Baby doll
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
899
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4792852725014

κλειδώµατος δεν
λειτουργεί σωστά. Η

τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

κινούµενων τµηµάτων
είναι ανεπαρκής.

προϊόντος από
την αγορά

Το παιχνίδι θα µπορούσε
να καταρρεύσει κατά τη
χρήση, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

πτυσσόµενο παιχνίδι υψηλή

Το προϊόν δεν

καρέκλα από πλαστικό, µε

συµµορφώνεται µε τις

λευκό, µεταλλικό πλαίσιο και

απαιτήσεις της Οδηγίας

υφασµάτινο κάθισµα. Το

Ασφάλειας Παιχνιδιών

ύψος του καθίσµατος µπορεί

και το σχετικό

να ρυθµιστεί σε τρεις θέσεις.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

προϊόντος από

απόσταση µεταξύ των

Περιγραφή: Ροζ,

Συσκευασία: πλαστική
σακούλα.

Ανάκληση του

21
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Shuang Le Er
Όνοµα: Aidella
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No.SLE006-A

κεφάλι της κούκλας
περιέχει δι (2-

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

αιθυλεξυλ) φθαλικό

Απόσυρση του

εστέρα (DEHP)

προϊόντος από
την αγορά

(µετρηθείσα τιµή: 36%
κατά βάρος).

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6998812008656

Αυτός ο φθαλικός

Περιγραφή: Κούκλα

βλάψει την υγεία των

πεταλούδα µε µωβ µαλλιά,

παιδιών, προκαλώντας

πράσινα-χρυσά φτερά και

πιθανή βλάβη του

µωβ φόρεµα. Χάρτινη

αναπαραγωγικού

συσκευασία κωνικού
σχήµατος.

συστήµατος.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ανάκληση του

εστέρας µπορεί να

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

22
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία
Η µη µονωµένη

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

/18

Προϊόν: ∆οκιµαστικό τάσης

µεταλλική µύτη του

χρήστες

Μάρκα: SHEN TONG

κατσαβιδιού είναι πολύ
µακριά.

Απόσυρση του

Όνοµα: TEST PENCIL /
Voltage Test Screwdriver

Ο χρήστης θα µπορούσε

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

κατά λάθος να αγγίξει

216 και JFGJCDB (επί του

την ενεργή, µεταλλική

προϊόντος). STDZ-88216
(επί της συσκευασίας)

µύτη κατά τη συνήθη

Αριθµός

χρήση και να υποστεί
ηλεκτροπληξία.

παρτίδας/Barcode: 5
995858 120022

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: ∆οκιµαστικό

απαιτήσεις της Οδηγίας

κατσαβίδι τάσης.
Συσκευασία µπλίστερ

για τη Χαµηλή Τάση και

Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τις

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60900.

προϊόντος από
την αγορά

23
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Λιθουανία

Κατηγορία: Έπιπλα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Πτυσσόµενο
τραπέζι κάµπινγκ

Το τραπέζι είναι ασταθές

Μάρκα: Άγνωστη

και µπορεί να
καταρρεύσει από το

Όνοµα: Fernsehtisch

βάρος, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
14576626/I-9109-L

Το προϊόν δεν

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2014576626005
Περιγραφή: Πτυσσόµενο
τραπέζι για εξωτερική χρήση
µε παραλληλόγραµµη
επιφάνεια από MDF και
µεταλλικά πόδια.

συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 581.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Συσκευάζεται σε πλαστικό
φιλµ.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

24
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: LED προβολέας

να γίνουν απευθείας

Μάρκα: Global
Όνοµα: IP65 LED FLOOD
LIGHT REFLECTOR

Ενεργά µέρη µπορούν
προσβάσιµα καθώς δεν

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

υπάρχουν καθόλου

Απόσυρση του

πληροφορίες για την

προϊόντος από
την αγορά

ασφαλή σύνδεση του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
FL-APPLE-50W

προβολέα µε το
ηλεκτρικό δίκτυο.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 5
997882 127411
Περιγραφή: Λευκός LED
προβολέας. Συσκευασία:
πολύχρωµο, χάρτινο κουτί.
Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ο χρήστης θα µπορούσε
να αγγίξει τα ενεργά
µέρη κι να υποστεί
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

25
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∆ανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Πυρκαγιά

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα

φόρτισης και η µπαταρία

Μάρκα: Nilfisk

ενδέχεται να είναι
ελαττωµατικές.

Όνοµα: 1) Handy 2) Handy
2-in-1

Αυτό µπορεί να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

υπερθέρµανση του

1) Handy 25.2V, 2) Handy
2-in-1 25.2V

προϊόντος κατά τη

Η µονάδα ελέγχου

προκαλέσει

φόρτιση,
δηµιουργώντας κίνδυνο

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Αριθµός

πυρκαγιάς ή

παρτίδας/Barcode:

βραχυκυκλώµατος.

17262531 - 17264210
(Handy 2in1 25.2V LI-ION G

Το προϊόν δεν

EU). 17264211 - 17265890

συµµορφώνεται µε τις

(Handy 2in1 25.2V LI-ION

απαιτήσεις της Οδηγίας

MW EU). 17265891 -

για τη Χαµηλή Τάση και

17266740 (Handy 2in1

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

25.2V LI-ION MW EU.
17273001 - 17273850
(Handy 2in1 25.2V LI-ION
MW EU). 17276001 17276850 (Handy 2in1
25.2V LI-ION B EU).
17395061 - 17396740
(Handy 2in1 25.2V LI-ION B
EU). 17394211 - 17395060
(Handy 2in1 25.2V LI-ION G
EU). 17395061 - 17396740
(Handy 2in1 25.2V LI-ION
MW EU). 18140001 18140850 (Handy 2in1
25.2V LI-ION B EU).
18150001 - 18150850
(Handy 2in1 25.2V LI-ION G
EU). 18150851 - 18151700
(Handy 25.2V LI-ION MW
EU). 18170551 - 18171400
(Handy 2in1 25.2V LI-ION B
EU). 18171401 - 18172450
(Handy 25.2V LI-ION MW
EU). 18190001 - 18190850
(Handy 2in1 25.2V LI-ION B
EU). 18221951 - 18222800
(Handy 2in1 25.2V LI-ION B
EU). 18260001 - 18260850
(Handy 2in1 25.2V LI-ION B
EU). 18280001 - 18280850
(Handy 2in1 25.2V LI-ION B
EU)
Περιγραφή: 2-σε-1,
επαναφορτιζόµενη, χωρίς
καλώδιο ηλεκτρική σκούπα
µε χωριστό, σταθερό
φορτιστή.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας:

https://consumer.nilfisk.dk/
da/campaigns/handyrecall/Pages/handyrecall.aspx
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ιταλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Μοτοσικλέτες /
ανταλλακτικά

όχηµα υποστεί ιδιαίτερη

Στην περίπτωση που το
καταπόνηση και

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

κραδασµό, ενδέχεται να

Η ανάκληση,

αστοχήσει το έµβολο

σύµφωνα µε

Όνοµα: RSV4 1000/Tuono

που υπάρχει στο

έγγραφη

V4 1100-Radial master
cylinder PR

εσωτερικό της αντλίας

δήλωση του

του εµπρός φρένου,

διανοµέα της

έχοντας ως αποτέλεσµα

APRILIA στη

την µείωση την

χώρα µας,

ικανότητας πέδησης -

αφορά 16

και κατά συνέπεια και

οχήµατα, στους

την ασφάλεια - του
οχήµατος.

ιδιοκτήτες των

Μάρκα: APRILIA

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Vehicles RSV4 1000 RR RSV4 1000 RF - TUONO V4
1100 RR - TUONO V4 1100
FACTORY. Κωδικός
ανταλλακτικού B044584 2B002023 - 2B002995
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Aprilia
RSV4 1000, Aprilia Tuono
V4 1100, Κωδικός
2B002023: από 5CXX έως
5MXX - από 6AXX έως 6MXX
- από 7AXX έως 7JXX,
Κωδικός 2B002995: από
6GXX έως 6MXX - από 7AXX
έως 7JXX, Κωδικός
B044584: από 5EXX έως
5MXX - από 6AXX έως 6DXX

οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Περιγραφή: Μοτοσικλέτες
και ανταλλακτικά (έµβολο
της αντλίας του εµπρός
φρένου).
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
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Ιταλία
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/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Μοτοσικλέτες

οχήµατα, το υλικό

Μάρκα: DUCATI

Σε συγκεκριµένα
τριβής στα τακάκια των

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

πίσω φρένων µπορεί να

Η ανάκληση,

Όνοµα: Panigale και
Hypermotard

αποσυνδεθεί από την
πλάκα στήριξης.

σύµφωνα µε

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Κατά συνέπεια, το πίσω

Panigale 1299 FE Panigale

φρένο θα µπορούσε να

V4 (όλες οι εκδόσεις)
Panigale 959 HYM939

καταστεί λιγότερο

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλα 2018

αποτελεσµατικό,
γεγονός που θα
µπορούσε να οδηγήσει
σε ατυχήµατα

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

Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Κωδικός ανάκλησης SRVRCL-18-004.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
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Ρουµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

η µπαταρία µπορεί να

Μάρκα: Seat
Όνοµα: Ibiza
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ibiza 1,4 l TDI, Ibiza 6J
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2017
(Ibiza 1,4 l TDI) και Ιουλίου
2015 - Φεβρουαρίου 2017
(Ibiza 6J)
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικοί
ανάκλησης εταιρείας: 27G7

Σε περίπτωση κρούσης,
υποστεί βλάβη, γεγονός
που οδηγεί σε έλλειψη
τροφοδοσίας.
Εάν συµβεί αυτό,
ενδέχεται να µην είναι
δυνατή η απασφάλιση
των θυρών.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

(Ibiza 1,4 l TDI) και 97CY
(Ibiza 6J).
Χώρα προέλευσης:
Ισπανία
30
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Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι µπάνιου

Ένα µέρος από το
παιχνίδι προεξέχει.

Μάρκα: Oli & Carol
Όνοµα: Origami boat

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Ένα παιδί θα µπορούσε

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

να το βάλει στο στόµα

White/LOB-WHITE.

και να πνιγεί.

Pink/LOB-PINK. Vanilla/LOBVANILLA. Mint/LOB-MINT.
Nude/LOB-NUDE
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8437015928685, OC15,
OC18

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

Περιγραφή: Χρωµατιστό
παιχνίδι από latex σε σχήµα
βάρκας. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου.
Χώρα προέλευσης:
Μαρόκο
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Το κουδουνάκι µπορεί
να αποσπαστεί εύκολα,

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

Μάρκα: Impexit
Όνοµα: Άγνωστο

δηµιουργώντας ένα
µικρό κοµµάτι.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Ένα παιδί θα µπορούσε

Αριθµός

και να πνιγεί.

χρήστες

να το βάλει στο στόµα

παρτίδας/Barcode:
3700829462573. Batch
Y05029214108
Περιγραφή: Λούτρινο
παιχνίδι σε σχήµα κριαριού,
µε ένα κουδουνάκι να
κρέµεται από τον λαιµό του.
Χωρίς συσκευασία.

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

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

αερόσακος συνοδηγού

Μάρκα: Subaru
Όνοµα: Forester

Ο εµπρόσθιος
µπορεί να διαρραγεί,

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

προκαλώντας

Έχει γίνει

ενδεχοµένως σοβαρό

σχετική

τραυµατισµό στους

δηµοσίευση

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

επιβαίνοντες του
οχήµατος.

στον Τύπο για
την ενηµέρωση

e1*2001/116*0485*00 -

του

07,

καταναλωτικού

e13*2001/116*0982*00.
Τύποι: SHS, SH

κοινού µε το
από
10/12/2018
∆ελτίο Τύπου

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
2009 και 2012
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
201802.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

επιτρέπει τη µερική

Μάρκα: Lotus
Όνοµα: Evora
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EC Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e4*KS07/46*0024*09
e4*KS07/46*0024*10

Το φυσίγγιο που
αναδίπλωση της
κολώνας τιµονιού σε
περίπτωση σύγκρουσης
ενδέχεται να µην
λειτουργεί όπως
αναµένεται λόγω µιας
λανθασµένα σφιγµένης
βίδας.

e4*KS07/46*0024*11

Αυτό θα µπορούσε να

e4*KS07/46*0024*12.
Τύπος 122

αυξήσει τον κίνδυνο

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ορισµένα οχήµατα
παραγωγής µεταξύ 26
Μαρτίου 2018 και 2
Οκτωβρίου 2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
2018/01R.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο

τραυµατισµών στους
επιβαίνοντες σε
περίπτωση ατυχήµατος.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι σετ
αστυνοµικού

Οι βεντούζες
αποσπώνται εύκολα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: POLICE FORCE
Swat Power
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No.888 MKJ351601
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6991203516013
Περιγραφή: Παιχνίδι σετ
αστυνοµικού µε δύο
πλαστικά όπλα και 5
βλήµατα µε βεντούζες, σε
συσκευασία µπλίστερ µε
χάρτινη πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ένα 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.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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Εσθονία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Πιζάµα για κορίτσια

από το ένδυµα µπορούν

Μάρκα: Happy House

εύκολα να
αποσπαστούν.

Όνοµα: Bluzki
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
88301-2, FOFO-017
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Μωβ/γκρι
πάνω µέρος πιζάµας για
κορίτσια µε διακοσµητικά
στοιχεία, την εικόνα µιας
γάτας και τη φράση "WOW".
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

∆ιακοσµητικά στοιχεία

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

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ σκοποβολής

Οι βεντούζες
αποσπώνται εύκολα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: GUNPLAY
SHOOTING GAME
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
MKH806400
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6991208064007

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

Περιγραφή: Σετ

και το σχετικό

σκοποβολής µε δύο

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

πλαστικά όπλα και 6
βλήµατα µε βεντούζες, σε
συσκευασία µπλίστερ µε
χάρτινη πλάτη.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: LED λαµπτήρας

λαµπτήρα µπορεί να

Μάρκα: JunAi

Το κάλυµµα του
αποσπαστεί εύκολα, ενώ

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

ο λαµπτήρας είναι

Απόσυρση του

Όνοµα: Rechargeable
emergency lamp

συνδεδεµένος µε το
φωτιστικό.

προϊόντος από
την αγορά

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
JA-599

Μέρη υπό τάση µπορεί

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
495741 515991 (επί της
συσκευασίας). 8 021012
001931 (σε ετικέτα)
Περιγραφή:
Τηλεχειριζόµενος LED
λαµπτήρας µε ντουί E27 και
ένα κάλυµµα σε σχήµα
αυγού. Ο λαµπτήρας µπορεί
να κρεµαστεί από έναν
γάντζο και λειτουργεί µε
ρεύµα δικτύου ή µε
µπαταρίες. Συσκευασία:
πολύχρωµο, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

να γίνουν προσβάσιµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.
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Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: HEMA
Όνοµα: 20 balloons
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1974 / 14.20.0127
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

νιτροζαµινών, που
απελευθερώνεται από τα
µπαλόνια είναι πολύ
υψηλό (µετρηθείσα τιµή
έως 12 mg/kg).

Οι νιτροζαµίνες είναι
γενοτοξικές
καρκινογόνες ουσίες

Περιγραφή: ∆ιάφανη,

µέσω εισπνοής,

πλαστική σακούλα, που

κατάποσης ή δερµατικής

περιέχει 20 µπαλόνια σε
διάφορα χρώµατα (23 cm).

έκθεσης.

Χώρα προέλευσης:
Ολλανδία

Ένα παιδί µπορεί να
εκτεθεί σε αυτές
βάζοντας τα µπαλόνια
στο στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός

Απόσυρση του

Το µπουφάν φέρει

Προϊόν: Σετ ενδυµάτων για
κορίτσια

κορδόνια στην περιοχή
του λαιµού.

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Mini Angel Baby
Όνοµα: STYLE GIRL
ORIGINAL NEW
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LK-798
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

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

Περιγραφή: Σετ

συµµορφώνεται µε το

ενδυµάτων, αποτελούµενο

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

από παντελόνι, µπλούζα και
µπουφάν σε λευκό και ροζ
χρώµα, για κορίτσια ηλικίας
12 µηνών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου

πτυσσόµενου φις

Μάρκα: astrum
Όνοµα: UNIVERSAL
TRAVEL ADAPTOR
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
A92539-B. CH390 (επί της
συσκευασίας)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 4
897033 647212

Οι διαστάσεις του
ΕΥΡΩΠΗΣ είναι

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

σηµαντικά µικρότερες

Απόσυρση του

από τις απαιτούµενες.

προϊόντος από
την αγορά

Είναι εφικτή η είσοδος
µίας µόνο ακίδας του
φις στην πρίζα.

Ο χρήστης θα µπορούσε
να έρθει σε επαφή µε
την ενεργή ακίδα του
φις όταν ο αντάπτορας
εισέρχεται στην πρίζα.

Περιγραφή: Παγκόσµιος
αντάπτορας ταξιδίου µε 2

Το προϊόν δεν

θύρες USB, χωρίς

συµµορφώνεται µε τις

προστατευτική γείωση.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Συσκευασία: διάφανο,
πλαστικό κουτί.

για τη Χαµηλή Τάση και

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Πορτογαλία

τα σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 60950 και
EN 60884.

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά

το τζάµι της οπίσθιας

Υπάρχει η πιθανότητα,

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

αυτοκίνητα
Μάρκα: Toyota
Όνοµα: Aygo
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
EC Αριθµός Έγκρισης
Τύπου:
e11*2001/116*0236.
Όνοµα Μοντέλου (Κωδικός
Μοντέλου): Aygo (KGB10,
WNB10)

πόρτας να αποκολληθεί
µερικώς από αυτήν,
λόγω αστοχίας της
κόλλας που το
συγκρατεί. Εάν αυτό
συµβεί, το τζάµι θα
συγκρατείται από ένα
µόνο σηµείο στην
οπίσθια πόρτα. Σαν
αποτέλεσµα, µπορεί να
παρατηρηθεί θόρυβος,
δόνηση ή εισροή νερού.

Αριθµός

Υπό συγκεκριµένες

παρτίδας/Barcode:

συνθήκες, το τζάµι θα

Μοντέλα ετών: 2005 έως
2014

µπορούσε να

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
19/11/2018
∆ελτίο Τύπου

µετακινηθεί από τη θέση
του και ενδεχοµένως να
αποκολληθεί πλήρως
από το όχηµα.

Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Beautiful Girl
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SC2447

κεφάλι της κούκλας
περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή: 33%
κατά βάρος).

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5999100611016

Αυτός ο φθαλικός

Περιγραφή: Ξανθιά,

βλάψει την υγεία των

πλαστική κούκλα.

παιδιών, προκαλώντας

Συσκευασία: πολύχρωµο
κουτί µε διάφανο παράθυρο.

πιθανή βλάβη του

Χώρα προέλευσης: Κίνα

εστέρας µπορεί να

αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ πλαστικές
κούκλες

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: My First Fashion
Perfect
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No.968
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: 33%
κατά βάρος).

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

Περιγραφή: Σετ από 3

πιθανή βλάβη του

πλαστικές κούκλες ντυµένες

αναπαραγωγικού

σαν πριγκίπισσες.

συστήµατος.

Συσκευασία: πολύχρωµο

Ανάκληση του
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Ουγγαρία

κουτί µε διάφανο παράθυρο.

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης: Κίνα

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Σετ πλαστικές
κούκλες

Το πλαστικό υλικό στο

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Shuang Le Er
Όνοµα: Aidella
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
N° SLE030
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

κεφάλι στις κούκλες
περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή: 25%
κατά βάρος).

Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των

Περιγραφή: Σετ

παιδιών, προκαλώντας

αποτελούµενο από 2

πιθανή βλάβη του

πλαστικές κούκλες µε φτερά

αναπαραγωγικού

πεταλούδας, ένα µπουκέτο

συστήµατος.

λουλούδια και µία χτένα.
Συσκευασία: πολύχρωµο
κουτί µε διάφανο παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Ουγγαρία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ

Η δέσµη του λέιζερ είναι
πολύ ισχυρή.

Μάρκα: YL
Όνοµα: Green Laser Pointer
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: ∆είκτης λέιζερ
σε σχήµα πένας, µαζί µε 2
µπαταρίες 1.5V.
Συσκευασία: κουτί δώρου µε
χάρτινο περίβληµα. Μέγεθος
προϊόντος: 16.7 cm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

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

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
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Γαλλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Εγκαύµατα

Προϊόν: Συσκευή
αφαίρεσης ταπετσαρίας

τροφοδοσίας

Μάρκα: Black & Decker

Το καπάκι της
υπερθερµαίνεται όταν
εκπέµπεται ατµός από τη
συσκευή.

Όνοµα: KX3300-QS
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ΤΎΠΟΣ 02, 2400W
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5011402171712
Περιγραφή: Ηλεκτρική

Υπαγωγή της
διάθεσης του
προϊόντος σε
προϋποθέσεις
Επισήµανση του
προϊόντος µε τις
κατάλληλες

Ο χρήστης, που πρέπει
να χρησιµοποιήσει το
καπάκι για να
ξαναγεµίσει τη συσκευή
µε νερό, θα µπορούσε
να υποστεί εγκαύµατα.

προειδοποιήσεις
για τους
κινδύνους

συσκευή αφαίρεσης

Το προϊόν δεν

ταπετσαρίας σε χάρτινο
κουτί.

συµµορφώνεται µε τις

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Σλοβενία

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

Κατηγορία: Μηχανήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Γωνιακός τροχός

Σε περίπτωση θραύσης

Μάρκα: VERTO
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
51G053
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5902062013576, Έτος
παραγωγής 2017
Περιγραφή: Γωνιακός
τροχός.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

του τροχού κοπής, ο
προφυλακτήρας
περιστρέφεται πάρα
πολύ.

Κατά συνέπεια, ο
χρήστης θα µπορούσε
να χτυπηθεί από
ιπτάµενα σωµατίδια.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
των Μηχανηµάτων και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60745.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Εβδοµαδιαία αναφορά για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Van

κωδικοποίηση της

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: Sprinter
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0354,
e1*2007/46*0296,
e1*2007/46*0301,
e1*2007/46*1760,
e1*2007/46*1763. Τύποι:
906 AC 35, 906BB50,
906BB35, KL3A4, FL3A5
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
30/5/2018 και 18/7/2018
Περιγραφή: Van.
Χώρα προέλευσης:

Η εσφαλµένη
µονάδας ελέγχου
πόρτας µπορεί να
οδηγήσει στην ακύρωση
της προστατευτικής
λειτουργίας του
συστήµατος
προειδοποίησης εξόδου.
Εάν µια πόρτα ανοίξει
µετά το σβήσιµο του
κινητήρα σε µια
επικίνδυνη κατάσταση,
δεν υπάρχει οπτική ή
ακουστική
προειδοποίηση.
Αυτό µπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο
τραυµατισµού των
επιβατών του οχήµατος.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Γερµανία
28
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Φορτηγά

της µονάδας ελέγχου

Μάρκα: Mitsubishi

Η ηλεκτρική καλωδίωση
του αερόσακου µπορεί

Όνοµα: FUSO Canter

να καταστραφεί σε
περίπτωση ατυχήµατος.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Ως αποτέλεσµα, ο

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

αερόσακος ενδέχεται να
µην ενεργοποιηθεί.

e4*2007/46*0379*00 -02,
e4*2007/46*0380*00-04,
e4*2007/46*0784*00-03,
e4*2007/46*0785*00-05.
Τύποι: FE4P10-01, FE4P1002, FE4P10TF1N1,
FE4P10TF1N2
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
29 Σεπτεµβρίου 2011 και 12
∆εκεµβρίου 2017
Περιγραφή: Φορτηγά.
Χώρα προέλευσης:
Πορτογαλία

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

