ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 15 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 48η 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 48
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1774
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Κούκλα µε
αξεσουάρ
Μάρκα: OtardDolls
Όνοµα: Lifelike Baby Doll /
Reborn Doll
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SHND190724000197
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Χηµικός,
Ασφυξία
Η θηλή του µπιµπερό
περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή:
38.3% κατά βάρος).

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

Περιγραφή: Πλαστική

πιθανή βλάβη του

κούκλα µε αξεσουάρ

αναπαραγωγικού

(µπιµπερό) σε πλαστική

συστήµατος.

συσκευασία µέσα σε χάρτινο
κουτί.

Επιπλέον, η πλαστική

Χώρα προέλευσης: Κίνα

συσκευασία είναι πολύ
λεπτή. Αν ένα παιδί
παίζει µε τη συσκευασία,
το πλαστικό θα
µπορούσε να καλύψει το
στόµα και τη µύτη του,
προκαλώντας ασφυξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH, την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Τροποποίηση του
προϊόντος –
αποµάκρυνση
του µπιµπερό και
της πλαστικής
συσκευασίας

2
A12/1775
/18

Ρουµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

οχήµατα χρειάζεται να

Μάρκα: Suzuki

Στα επηρεαζόµενα
αντικατασταθούν οι

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

εµπρός σωλήνες

Έχει γίνει

φρένων λόγω πιθανής

σχετική

Όνοµα: Swift
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Swift AZG 13 MY

επαφής τους µε τη βάση
στήριξης του κινητήρα.

δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του

Αριθµός

καταναλωτικού

παρτίδας/Barcode:

κοινού µε το

Οχήµατα παραγωγής 2013
και 2015

από
22/04/2014
∆ελτίο Τύπου

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: HUTK.
Χώρα προέλευσης:
Ουγγαρία
3
A12/1776
/18

Ολλανδία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Χηµικός

Απόσυρση του

Το τζιν περιέχει

Προϊόν: Τζιν παντελόνι

αζωχρωστικές, που

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Nielsson
Όνοµα: H stockport
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
71010-306-21586

απελευθερώνουν τις
αρωµατικές αµίνες odianisidine (µετρηθείσα
συγκέντρωση: 342
mg/kg), o-anisidine
(µετρηθείσα

Αριθµός

συγκέντρωση: 1 mg/kg)

παρτίδας/Barcode: EAN
2010000 929308

και p-cresidine

Περιγραφή: Μαύρο τζιν
παντελόνι µε χάρτινη
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

(µετρηθείσα
συγκέντρωση: 5
mg/kg).

Όταν το προϊόν είναι σε
άµεση και διαρκή επαφή
µε το δέρµα, οι
αρωµατικές αµίνες θα
µπορούσαν να
απορροφηθούν από το
δέρµα. Οι αρωµατικές
αµίνες µπορούν να
προκαλέσουν καρκίνο,
µεταλλάξεις των
κυττάρων και να
επηρεάσουν τη
αναπαραγωγή.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

4
A12/1777
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Μουσικό παιχνίδι

Το τρίγωνο έχει µια

Μάρκα: Oxsaytee
Όνοµα: Funny Musical
Instrument Set
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

πλαστική θηλιά ώστε να

Η εισαγωγή

µπορεί να κρεµαστεί.

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Αυτή η θηλιά µπορεί
εύκολα να αποσπαστεί,
δηµιουργώντας ένα
µικρό κοµµάτι.

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

Περιγραφή: Πλαστικό
παιχνίδι λεωφορείο µε

Το προϊόν δεν

διάφορα µουσικά όργανα. Το

συµµορφώνεται µε τις

λεωφορείο έχει κινούµενα

απαιτήσεις της Οδηγίας

τµήµατα, έναν συρµάτινο

Ασφάλειας Παιχνιδιών

λαβύρινθο και ένα παιχνίδι

και το σχετικό

µε βασικά σχήµατα.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Συνοδεύεται από µουσικά
όργανα, όπως ένα φλάουτο,
µαράκες, κουδουνάκια και
ένα τρίγωνο. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Καταστροφή του
προϊόντος

5
A12/1778
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά,
Τραυµατισµοί

Προϊόν: Οχήµατα παντός
εδάφους

Το καλώδιο του

Μάρκα: Polaris

χειρόφρενου ενδέχεται

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

να µην έχει τοποθετηθεί

Η ανάκληση,

σωστά και να έρθει σε

σύµφωνα µε

Όνοµα: RANGER Diesel HD,
RANGER Diesel Crew

επαφή µε την ηλεκτρική
καλωδίωση.

έγγραφη

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Μοντέλα ετών 2015-2018

Αυτό µπορεί να

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ορισµένα οχήµατα
παραγωγής µεταξύ 13
Οκτωβρίου 2015 και 25
Ιουνίου 2018

προκαλέσει πρόωρη
φθορά που θα µπορούσε
να προκαλέσει
ηλεκτρικό
βραχυκύκλωµα και να
επηρεάσει την
αποτελεσµατικότητα του
φρένου στάθµευσης.

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

Περιγραφή: Οχήµατα
παντός εδάφους.
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία
6
A12/1779
/18

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Χόµπι /
Αθλητικός εξοπλισµός

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Πιρούνι ποδηλάτου

δεξιού καλαµιού µπορεί

Μάρκα: Ohlins
Όνοµα: Racing Forks
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
RXF 36 και RXF 34 Air
Mountain Bike Front Forks
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Πιρούνια
ποδηλάτων mountain.

Το άνω καπάκι του
να απασφαλιστεί σε

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

κάποια πιρούνια λόγω

Η ανάκληση,

ελλιπούς ροπής σφίξης

σύµφωνα µε

και να εκτοξευτεί το

έγγραφη

φυσίγγιο αέρα, µε

δήλωση του

πιθανό κίνδυνο πτώσης

διανοµέα της

και τραυµατισµού του
αναβάτη.

Ohlins στη
χώρα µας,
αφορά 5
τεµάχια, οι
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
ενηµερωθούν

Ιστοσελίδα ανάκλησης

για την

εταιρείας:

αντικατάστασή

τους

https://www.mbr.co.uk/new
s/Προϊόν-recall-ohlins-rxf36-rxf-34-379791
Χώρα προέλευσης: Ταϊβάν

7
A12/1780
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Σαπούνι
αντισηψίας

Το προϊόν περιέχει

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Zakuro
Όνοµα: Black soap
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός

µεγάλη ποσότητα
triclocarban σαν
συντηρητικό
(µετρηθείσα τιµή: 1.3%
κατά βάρος) και 4chloroaniline
(µετρηθείσα τιµή: 0.2%
κατά βάρος).

παρτίδας/Barcode: Batch:
0352309-0172, EAN
8993379255534

Οι αρωµατικές αµίνες

Περιγραφή: Κουτί, που

καρκίνο και/ή

περιέχει µια µπάρα 90 g από
µαύρο σαπούνι αντισηψίας.

αλλεργικές αντιδράσεις.

Χώρα προέλευσης:

µπορεί να προκαλέσουν

Το προϊόν δεν

Ινδονησία

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

8
A12/1781
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Σεσουάρ µαλλιών
Μάρκα: PROGA.MA
Όνοµα: Professional Hair
Dryer
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
GM-1804
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
040012 002366 (σε
ετικέτα), 6 957952 218042
(επί της συσκευασίας)

Εγκαύµατα,

Ανάκληση του

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

προϊόντος από

Το σεσουάρ δεν έχει
θερµική µονάδα

Απόσυρση του

διακοπής λειτουργίας

προϊόντος από
την αγορά

και το πλαστικό υλικό
του περιβλήµατος είναι
εύφλεκτο.

Κατά συνέπεια, το
σεσουάρ θα µπορούσε
να υπερθερµανθεί και
να πιάσει φωτιά. Το
λιωµένο πλαστικό θα

Περιγραφή: Ηλεκτρικό

µπορούσε να

σεσουάρ µαλλιών µε

προκαλέσει εγκαύµατα

αποσπώµενο µειωτήρα.

στον χρήστη και να

Συσκευασία: πολύχρωµο,
χάρτινο κουτί.

αφήσει εκτεθειµένα

Χώρα προέλευσης: Κίνα

τους τελικούς
χρήστες

µέρη υπό τάση,
προκαλώντας
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

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

9
A12/1782
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Παιχνίδι σετ
αστυνοµικού

Οι βεντούζες µπορούν

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: POLICE FORCE
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
MKJ074392
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6991200743924

να αποσπαστούν εύκολα
από τα βλήµατα.

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

Περιγραφή: Παιχνίδι σετ

Ασφάλειας Παιχνιδιών

αστυνοµικού µε ένα όπλο

και το σχετικό

και 3 βλήµατα µε βεντούζες,
σε συσκευασία µπλίστερ µε
χάρτινη πλάτη.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

10
A12/1783
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Η ποσότητα των

Μάρκα: My Little Day
Όνοµα: 100 printed latex
balloons
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
MLD-BACONPAS100/BELB012017
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3700690807244

νιτροζώσιµων ουσιών
(µετρηθείσα τιµή έως
2.8 mg/kg), που
απελευθερώνονται από
τα µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλή.

Οι νιτροζώσιµες ενώσεις
µπορούν να
µετατραπούν σε
νιτροζαµίνες, οι οποίες

Περιγραφή: 100 µπαλόνια

είναι γενοτοξικές

µε βούλες, σε πλαστική
σακούλα.

καρκινογόνες ουσίες

Χώρα προέλευσης: Βέλγιο

µέσω εισπνοής,
κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης.
Ένα παιδί µπορεί να
εκτεθεί σε αυτές
βάζοντας τα µπαλόνια
στο στόµα.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.

11
A12/1784
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Παιχνίδι σετ
σκοποβολής

Οι βεντούζες µπορούν

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: SHOOTING
MILITARY EQUIPMENT
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No.600 MKJ067390
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6991200673900

να αποσπαστούν εύκολα
από τα βλήµατα.

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

Περιγραφή: Παιχνίδι 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

12
A12/1785
/18

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Παιχνίδι σετ
σκοποβολής

Οι βεντούζες µπορούν

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: POTENTE FUCILE

να αποσπαστούν εύκολα
από τα βλήµατα.

Ένα παιδί θα µπορούσε

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

να τις βάλει στο στόµα

MK1647360, Lot
No.:1800941804

και να πνιγεί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6991206473603,
8033765736596
Περιγραφή: Παιχνίδι σετ
σκοποβολής µε δύο
πλαστικά όπλα και 3
βλήµατα µε βεντούζες, σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Παιχνίδια µουσικά
όργανα
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Music Set
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO-1000572

Πνιγµός,
Κοψίµατα,
Στραγγαλισµός
Μικρά κοµµάτια
αποσπώνται εύκολα από
το παιχνίδι και η
χειρολαβή στις µαράκες
είναι πολύ µακριά, το
οποίο µπορεί να

Αριθµός

οδηγήσει σε πνιγµό αν

παρτίδας/Barcode: EAN:
5902444005724

ένα παιδί τα βάλει στο

Περιγραφή: Σετ από
πλαστικά παιχνίδια µουσικά
όργανα, αποτελούµενο από

στόµα. Επιπλέον, το
παιχνίδι έχει αιχµηρές
άκρες και µπορεί να
προκληθούν κοψίµατα.

ένα τύµπανο, δύο µαράκες,
ένα ταµπουρίνο, δύο

Ο ιµάντας, που φέρει η

σφυρίχτρες σε σχήµα

κιθάρα για να κρέµεται

κοχυλιού και δύο µπαγκέτες.

από τον λαιµό, δεν

Συσκευασία: πλαστική
σακούλα.

διαθέτει µηχανισµό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

γρήγορης
απελευθέρωσης,
οδηγώντας σε κίνδυνο
στραγγαλισµού.

Καταστροφή του
προϊόντος

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

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Μοτοσικλέτες

του πείρου συγκράτησης

Μάρκα: Kawasaki

H ακατάλληλη κόλληση
του ελατηρίου στην

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

αριστερή πλευρά

Η ανάκληση,

Όνοµα: Ninja H2 SX

στήριξης του κεντρικού

σύµφωνα µε

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

σταντ µπορεί να
προκαλέσει την

έγγραφη

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e4*168/2013*00073*00.
Τύπος: ZXT02A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

απελευθέρωση του

δήλωση του
διανοµέα της
Kawasaki στη

ελατηρίου του κεντρικού
σταντ.

χώρα µας,

Αυτό µπορεί να

µοτοσικλέτα,

προκαλέσει την πτώση

στον ιδιοκτήτη

αφορά 1

Οχήµατα παραγωγής 2018
Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Κωδικός ανάκλησης
εταιρείας: DAH76.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
15

Γερµανία

A12/1788
/18

του κεντρικού σταντ και

της οποίας θα

την επαφή του µε το

σταλεί

έδαφος κατά την

προσωπική
επιστολή

οδήγηση,
δηµιουργώντας
ενδεχόµενο ατύχηµα.

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

αερόσακος συνοδηγού

Ο εµπρόσθιος
µπορεί να διαρραγεί,

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

προκαλώντας

Έχει γίνει

ενδεχοµένως σοβαρό

σχετική

Όνοµα: Impreza

τραυµατισµό στους

δηµοσίευση

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

επιβαίνοντες του
οχήµατος.

στον Τύπο για

Μάρκα: Subaru

Όνοµα: WRX STI. Αριθµοί

την ενηµέρωση
του

Έγκρισης Τύπου:

καταναλωτικού

e1*2001/116*438*00-*10

κοινού µε το

και e1*2001/116*460*00*06. Τύπος: G3/G3S

από
10/12/2018
∆ελτίο Τύπου

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
2007 και 2014
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
201804.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
16
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

Τα προσβάσιµα καλώδια

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: LED VILAGIT
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
185L LED fény

έχουν µόνο τη βασική
µόνωση και η µόνωση
των LEDs είναι
ανεπαρκής. Κατά
συνέπεια, προσβάσιµα
τµήµατα θα µπορούσαν
να γίνουν ενεργά, το

Αριθµός

οποίο θα µπορούσε να

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία. Το
καλώδιο είναι πολύ

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Περιγραφή: Αλυσίδα µε

λεπτό και δεν είναι

185 µη αντικαταστάσιµα,

κατάλληλα στερεωµένο.

λευκά LED φωτάκια. Το

Κατά τη διάρκεια της

προϊόν περιλαµβάνει µία

κανονικής χρήσης θα

υποδοχή, που επιτρέπει τη

µπορούσε να

σύνδεση και µε άλλες

υπερθερµανθεί,
οδηγώντας σε πυρκαγιά.

αλυσίδες µε φωτάκια. Η
αλυσίδα συσκευάζεται σε
διάφανο, πλαστικό κουτί µε
µια πολύχρωµη, εκτυπωµένη
κάρτα στο εσωτερικό του.

17
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Πολωνία

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

για τη Χαµηλή Τάση και

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Beauty
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DAH774063
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN:
6991207740636

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

παιχνίδι περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή:
15,8% κατά βάρος).

Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των

Περιγραφή: Πλαστική

παιδιών, προκαλώντας

κούκλα σε χάρτινο κουτί µε

πιθανή βλάβη του

Καταστροφή του
προϊόντος

πλαστικό παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Πλαστική
κουδουνίστρα

Η χειρολαβή της

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: TOYS / Zabawka
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SNH792153
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN:
6991207921530
Περιγραφή: Πλαστική

κουδουνίστρας είναι
πολύ µακριά. Επίσης, το
παιχνίδι µπορεί να
σπάσει εύκολα,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.

Ένα παιδί θα µπορούσε
να βάλει τη χειρολαβή ή
τα µικρά κοµµάτια στο
στόµα και να πνιγεί.

Καταστροφή του
προϊόντος

κουδουνίστρα σε κλειστή,
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Happy Star
Όνοµα: Girl Fashion Show /
Lalka Mini 12.5 cm
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

παιχνίδι περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή:
31,3% κατά βάρος).

No. MPG42403 (σε
επισυναπτόµενη ετικέτα),

Αυτός ο φθαλικός

NO KL05 (επί της
συσκευασίας)

εστέρας µπορεί να

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN:
5900368424034
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα σε χάρτινο κώνο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη παιδικής

Τραυµατισµοί

φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Η αντοχή της στράτας
είναι ανεπαρκής και δεν
υπάρχει κατάλληλος

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Προϊόν: Στράτα

µηχανισµός για την

Απόσυρση του

Μάρκα: Chipolino

αποτροπή της πτώσης
από σκάλες.

προϊόντος από
την αγορά

Όνοµα: Amigo rocker
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
PRAMR170XXX
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3800931026097
Περιγραφή: Μπλε και

Αν το προϊόν
καταρρεύσει ή πέσει από
τις σκάλες κατά τη
χρήση, αυτό θα
µπορούσε να οδηγήσει
σε τραυµατισµό του
παιδιού.

λευκή στράτα µε λειτουργία
κούνιας και µία

Το προϊόν δεν

αποσπώµενη, µουσική

συµµορφώνεται µε το

κονσόλα παιχνίδι.

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1273.

Συσκευασία: διάφανη,
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Φωτιστικό

Οι αποστάσεις µεταξύ
των περιελίξεων του

Καταστροφή του
προϊόντος

θερµοκηπίου
Μάρκα: LED Hydroponics
Ltd
Όνοµα: Super Helios 4
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Lamp Power: 800W,
Spectrum: 6 Bands
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8800229585508
Περιγραφή: Φωτιστικό

µετασχηµατιστή είναι
ανεπαρκείς και ο
ενεργός ακροδέκτης της
πρίζας δεν είναι
επαρκώς
προστατευµένος.

Κατά συνέπεια,
ενδέχεται να γίνουν
προσβάσιµα ενεργά
µέρη, το οποίο θα
µπορούσε να οδηγήσει
σε ηλεκτροπληξία.

οροφής για υδροπονικές
φυτικές καλλιέργειες,

Επιπλέον, η ανεπαρκής

αποτελούµενο από 4 φώτα

απόσταση µεταξύ των

LED σε µαύρο πλαστικό

περιελίξεων του

περίβληµα µε ηλεκτρικό
βύσµα.

µετασχηµατιστή µπορεί

Χώρα προέλευσης: Κίνα

να προκαλέσει
υπερθέρµανση κατά τη
συνήθη χρήση και αυτό
µπορεί να οδηγήσει σε
πυρκαγιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
τα σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 60598, EN
61347 και EN 62471.
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Έπιπλα

Κοψίµατα,

Ανάκληση του

Προϊόν: Καθρέπτες µπάνιου

Ηλεκτροπληξία,
Τραυµατισµοί

προϊόντος από

Μάρκα: Cooke & Lewis
Όνοµα: Clarach, Beauport
και Garwick
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1) BEAUPORT Arch mirror
65x50 with spot,
2) CLARACH lighting mirror

Η βάση ασφαλείας
µπορεί να είναι

Απόσυρση του

αναποτελεσµατική ή να

προϊόντος από
την αγορά

λείπει και τα ράφια, που
παρέχονται, δεν είναι
κατασκευασµένα από
άθραυστο γυαλί.

+ shelf 50x60,
3) CLARACH lighting mirror

Κατά συνέπεια, ο

+ shelf 65x80,

καθρέφτης µπορεί να

4) CLARACH Rectangular

αποσυνδεθεί από τα

mirror 60x50 with spot,

στηρίγµατα τοίχων και

5) CLARACH Rectangular

να πέσει, το γυάλινο

mirror 65x80 with spot,

ράφι µπορεί να σπάσει

6) GARWICK Arch regular

και να οδηγήσει σε

mirror 40x60 with shelf,

κοψίµατα. Για µοντέλα

7) GARWICK Arch regular

µε φώτα, αυτό θα

mirror 40x60 with shelf,

µπορούσε να οδηγήσει

8) GARWICK Arch regular

σε έκθεση σε ενεργά

mirror 50x70 with shelf,

καλώδια, που

9) GARWICK Arch regular

παρουσιάζουν κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.

mirror 50x70 with shelf,
10) GARWICK Regular
mirror 45x30 with shelf,
11) GARWICK Regular
mirror 45x30 with shelf,
12) GARWICK Regular
mirror 60x45 with shelf,
13) GARWICK Regular
mirror 60x45 with shelf,
14) GARWICK Regular
mirror 80x60 with shelf,
15) GARWICK Regular

τους τελικούς
χρήστες

mirror 80x60 with shelf
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1) 3663602941668,
2) 3663602547792,
3) 3663602547808,
4) 3663602941675,
5) 3663602941682,
6) 3663602942146,
7) 3663602547846,
8) 3663602942153,
9) 3663602547853,
10) 3663602942115,
11) 3663602547815,
12) 3663602942122,
13) 3663602547822,
14) 3663602942139,
15) 3663602547839
Περιγραφή: Καθρέπτες
µπάνιου. Ορισµένα µοντέλα
περιλαµβάνουν φώτα και
ράφι.
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Παιδικό µπουφάν

κορδόνια µε
διακοσµητικά ποµ-ποµ.

Μάρκα: La Amapola
Όνοµα: Abrigo
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
56
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν φέρει

Τα µεγάλα ποµ-ποµ θα
µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού και το κορδόνι
να τυλιχτεί γύρω από

Περιγραφή: Καπιτονέ

τον λαιµό του παιδιού,

µπουφάν για παιδιά,

προκαλώντας

διαθέσιµο σε ροζ, µπλε και

στραγγαλισµό.

µαύρο χρώµα. Μεγέθη: 2 - 8
ετών.

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης:
Ισπανία

συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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Ολλανδία

Κατηγορία: Είδη παιδικής

Πνιγµός

Απόσυρση του

φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Το πιαστράκι του

προϊόντος από
την αγορά

Προϊόν: Βρεφικός
υπνόσακος

φερµουάρ αποσπάται
εύκολα.

Μάρκα: Disney baby

Ένα παιδί θα µπορούσε

Όνοµα: Sleeping gear

να το βάλει στο στόµα
και να πνιγεί.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
C42636 A43888 - Snoopy
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Προϊόντα, που πωλήθηκαν
µεταξύ Ιουνίου 2018 και
Σεπτεµβρίου 2018 από τα
καταστήµατα Zeeman
Περιγραφή: Υπνόσακος για
νεογέννητα µωρά κα/ή
µικρά παιδιά, σε γκρι χρώµα,
µε εικόνες του Snoopy.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας:
https://www.zeeman.com/e
s/retirada-de-la-venta
https://www.zeeman.com/fr
_be/rappel
https://www.zeeman.com/nl
_be/terugroepactie
https://www.zeeman.com/d
e/ruckrufaktion
Χώρα προέλευσης: Ινδία
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Ολλανδία

Κατηγορία: Είδη παιδικής

Πνιγµός

Απόσυρση του

φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Το πιαστράκι του

προϊόντος από
την αγορά

Προϊόν: Βρεφικός
υπνόσακος

φερµουάρ αποσπάται
εύκολα.

Μάρκα: Disney baby

Ένα παιδί θα µπορούσε

Όνοµα: Sleeping gear

να το βάλει στο στόµα
και να πνιγεί.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
C35044 A30139 - Mickey &
Minnie Mouse
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Προϊόντα, που πωλήθηκαν
µεταξύ Ιουνίου 2017 και
Σεπτεµβρίου 2018 από τα
καταστήµατα Zeeman
Περιγραφή: Υπνόσακος για
νεογέννητα µωρά κα/ή
µικρά παιδιά, σε λευκό
χρώµα, µε εικόνες του
Mickey και της Minnie
Mouse.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας:
https://www.zeeman.com/e
s/retirada-de-la-venta
https://www.zeeman.com/fr
_be/rappel
https://www.zeeman.com/nl
_be/terugroepactie
https://www.zeeman.com/d
e/ruckrufaktion
Χώρα προέλευσης: Ινδία
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα
µε αξεσουάρ

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Melody
Όνοµα: Beauty my girl
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
N° 238
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5999057785976

κεφάλι της κούκλας
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

Περιγραφή: Πλαστική

παιδιών, προκαλώντας

κούκλα µε µακριά µαλλιά και

πιθανή βλάβη του

6 φορέµατα, αξεσουάρ

αναπαραγωγικού

µόδας και µια ντουλάπα.

συστήµατος.

Συσκευασία: χάρτινο κουτί
µε διάφανο παράθυρο.

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ανάκληση του

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Ουγγαρία

A12/1800
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό στο

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Sweet Girl
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
N° 9208

κεφάλι της κούκλας
περιέχει δι (2-

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

αιθυλεξυλ) φθαλικό

Απόσυρση του

εστέρα (DEHP)

προϊόντος από
την αγορά

(µετρηθείσα τιµή: 37%
κατά βάρος).

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Αυτός ο φθαλικός

Περιγραφή: Πλαστική

βλάψει την υγεία των

κούκλα σε χάρτινο κουτί µε
διάφανο παράθυρο.

παιδιών, προκαλώντας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

εστέρας µπορεί να

πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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A12/1801
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Φορητό LED
φωτιστικό/φακός

Οι ακίδες του φις είναι
πολύ λεπτές και µακριές

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Μάρκα: YANUO
Όνοµα: Rechargeable LED
Energy-saving lamp
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
YN-5615, Item no: 29667
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
660000 296678
Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενο, φορητό
LED φωτιστικό/φακός µε
πτυσσόµενο στήριγµα και
µαύρο κρεµαστράκι. Μπορεί
να φορτιστεί απευθείας από
το ηλεκτρικό δίκτυο µέσω
ενσωµατωµένου φις µε
τηλεσκοπικές ακίδες.
Πωλείται συσκευασµένο σε
πολύχρωµο, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

και δεν έχουν µονωτικά

Απόσυρση του

κολάρα. Όταν συνδέεται

προϊόντος από
την αγορά

/ αποσυνδέεται ο φακός
από το ηλεκτρικό
δίκτυο, ο χρήστης θα
µπορούσε να έρθει σε
επαφή µε µέρη υπό
τάση και να υποστεί
ηλεκτροπληξία.

Το πλαστικό υλικό του
περιβλήµατος είναι
εύφλεκτο. Λόγω της
απουσίας µονωτικών
κολάρων στις ακίδες, ο
φακός θα µπορούσε να
υπερθερµανθεί κατά τη
σύνδεσή του στο
ηλεκτρικό δίκτυο και να
πιάσει φωτιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.
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A12/1802
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σετ ενδυµάτων για
βρέφη

Τα µικρά, διακοσµητικά

Μάρκα: BULSEN
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
KOD:331
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

στοιχεία µπορούν να

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

αποσπαστούν εύκολα

Απόσυρση του

και η παραµάνα

προϊόντος από
την αγορά

ασφαλείας µπορεί να
ανοίξει.

Ένα παιδί θα µπορούσε
να βάλει τα µικρά

8680445163311
Περιγραφή: Σετ ενδυµάτων
για βρέφη αποτελούµενο
από ένα λευκό, αµάνικο
φόρεµα και ένα λευκό
µπολερό από δαντέλα. Η
µέση του φορέµατος είναι
διακοσµηµένη µε πέτρες,
υφασµάτινα λουλούδια και
κορδέλες. Το µπολερό
κλείνει µε µια παραµάνα
ασφαλείας. Μέγεθος: 74-9M.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

κοµµάτια στο στόµα και
να πνιγεί. Επιπλέον, η
παραµάνα ασφαλείας θα
µπορούσε να
προκαλέσει
τραυµατισµούς.
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A12/1803
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί

Προϊόν: Κορµάκι για βρέφη

Τα µικρά, διακοσµητικά

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

στοιχεία µπορούν να
και η παραµάνα

προϊόντος από
την αγορά

ασφαλείας µπορεί να
ανοίξει.

Ένα παιδί θα µπορούσε
να βάλει τα µικρά
κοµµάτια στο στόµα και

κοντοµάνικο ένδυµα για

παραµάνα ασφαλείας θα

βρέφη, µε µια ριγέ φούστα

µπορούσε να

από τούλι. Το ένδυµα

προκαλέσει
τραυµατισµούς.

λουλούδια στην µέση, που
στερεώνονται µε παραµάνες
ασφαλείας. Μέγεθος: 68-6M.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

να πνιγεί. Επιπλέον, η

χάντρες και δύο υφασµάτινα

προϊόντος από

αποσπαστούν εύκολα

Περιγραφή: Λευκό,

διακοσµείται µε µισές

Ανάκληση του

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

31
A11/0090
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Απόσυρση του

Το προϊόν περιέχει

Προϊόν: Κόλλα για
περούκες

µεγάλη ποσότητα

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Walker Tape

τολουολίου (µετρηθείσα

Απαγόρευση

τιµή: 2.5% κατά
βάρος).

διάθεσης του

Όνοµα: Ultra Hold
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Maximum wear 3

προϊόντος στην
αγορά και άλλα

Το τολουόλιο είναι
τοξικό για την αναπνοή
και ερεθιστικό όταν

συνοδευτικά
µέτρα

Αριθµός

εισπνέεται ή έρχεται σε

παρτίδας/Barcode: 8
56459 00210 8

επαφή µε το δέρµα.

Περιγραφή: Γυάλινο
µπουκαλάκι, που περιέχει 15
ml διάφανης, υγρής κόλλας
για περούκες.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

