ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τρίτη, 19 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 49η 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 49
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/1804
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Μουσικό παιχνίδι

Πατώντας το κίτρινο

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: HUANGER
Όνοµα: DREAM WORLD
Dynamic Guitar
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 17/301 Cop. 666-1
Αριθµός

πλήκτρο της κιθάρας,
αυτό µπορεί να µείνει
κολληµένο, αφήνοντας
ένα κενό, µε
αποτέλεσµα να γίνονται
προσβάσιµα τα
ηλεκτρονικά στοιχεία
εντός του παιχνιδιού.

παρτίδας/Barcode:
8436564183019

Τα στοιχεία αυτά

Περιγραφή: Πολύχρωµο,

αποσπαστούν,

πλαστικό παιχνίδι σε σχήµα
κιθάρας, σε χάρτινο κουτί.

δηµιουργώντας µικρά

Χώρα προέλευσης: Κίνα

µπορούν να

κοµµάτια. Ένα παιδί
µπορεί να τα 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.

2
A12/1805
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Σετ κουζινικών

∆ιάφορα στοιχεία από το

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: LIMA
Όνοµα: Panritos - Happy
Baby
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Refs 1) 363 και 2) 2314
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1)
88080421033800, 2)
8809112101672

σετ (διάφανα πώµατα,
καπάκι τσαγιέρας,
κανάτας και πιάτα)
µπορούν να
αποσπαστούν,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.
Ένα παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

Περιγραφή: ∆ύο τύποι σετ

Το προϊόν δεν

κουζινικών σε πλαστική
σακούλα µε φερµουάρ.

συµµορφώνεται µε τις

Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

3
A12/1806
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το πλαστικό υλικό της

Μάρκα: Midex
Όνοµα: Butterfly Magically
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
B1377266/B1133-2B
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5900733439588

κούκλας περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή: 1,7%
κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας

Περιγραφή: Πλαστική

πιθανή βλάβη του

κούκλα νεράιδα. ∆ιατίθεται

αναπαραγωγικού

σε 4 διαφορετικούς

συστήµατος.

Καταστροφή του
προϊόντος

συνδυασµούς µαλλιών και
ενδυµάτων. Πωλείται

Το προϊόν δεν

συσκευασία σε µπλίστερ µε
χάρτινη πλάτη.

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/1807
/18

Ιταλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Είναι προσβάσιµα µέρη

Προϊόν: Εξολοθρευτής
εντόµων

του προϊόντος υπό

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Kooper
Όνοµα: Zanzariera elettrica
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
2403847
Αριθµός

υψηλή τάση. Το
πλαστικό υλικό του
διακόπτη και του ντουί
δεν είναι επαρκώς
ανθεκτικό στη φωτιά και
το καλώδιο τροφοδοσίας
µπορεί να
υπερθερµανθεί.

παρτίδας/Barcode:
8029124038470

Ο χρήστης θα µπορούσε

Περιγραφή: Ηλεκτρικός

µέρη υπό υψηλή τάση

εξολοθρευτής εντόµων µε

και να υποστεί

πλαίσιο αλουµινίου, δύο

ηλεκτροπληξία.

λάµπες 6W και
προστατευτική γρίλια.

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης: Κίνα

να έρθει σε επαφή µε

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

5
A12/1808
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Παιχνίδι ξυλόφωνο

Τα κλειδιά του

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: KeGuay
Όνοµα: "Music"
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
54708
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8430373016759

ξυλόφωνου και τα
καρφάκια, που τα
συγκρατούν στη θέση
τους, µπορούν εύκολα
να αποσπαστούν.
Ένα παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

Περιγραφή: Παιχνίδι

Το προϊόν δεν

ξυλόφωνο µε πορτοκαλί

συµµορφώνεται µε τις

βάση, 8 κλειδιά σε διάφορα

απαιτήσεις της Οδηγίας

χρώµατα και µία πράσινη

Ασφάλειας Παιχνιδιών

µπαγκέτα. ∆ιατίθεται σε

και το σχετικό

συσκευασία από µπλίστερ
και χαρτόνι.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

6
A12/1809
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Altaya/Planeta
DeAgostini
Όνοµα: Wishy Squishy pets
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reference L17026
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

µπορούν εύκολα να
αποσπαστούν από το
παιχνίδι.
Ένα παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο

και το σχετικό

παιχνίδι (squishy).

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Συσκευασία: πλαστική
σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

7
A12/1810
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σκούτερ τριών
τροχών

να διαρρεύσει λόγω της

Μάρκα: Peugeot
Όνοµα: Métropolis 12"

Το υγρό φρένων µπορεί
κακής ποιότητας της
τσιµούχας στο πίσω
φρένο.
Αυτό θα µπορούσε να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

έχει ως αποτέλεσµα τη

Μοντέλο: 12''. Αριθµοί

µείωση ή πλήρη απώλεια

Έγκρισης Τύπου:

της απόδοσης της

e2*2002/24*0056 και
e2*168/2013*0004

πέδησης, που θα

Αριθµός

µπορούσε να οδηγήσει
σε ατυχήµατα.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Peugeot στη
χώρα µας,
αφορά 10
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των

παρτίδας/Barcode:

οποίων θα

Οχήµατα παραγωγής µετά το

σταλούν

2013 στο εργοστάσιο
MANDEURE

προσωπικές
επιστολές

Περιγραφή: Σκούτερ τριών
τροχών.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία
8
A12/1811
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Κούκλα µωρό

Το διακοσµητικό

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Super Juguete
Όνοµα: The Love Baby
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
reference number: K0054AB
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435265721247

λουλούδι στο ένδυµα
της κούκλας µπορεί να
αποσπαστεί και τµήµατα
από το µουσικό κουτί
κάτω από το ένδυµα
µπορεί να σπάσουν,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια.
Ένα παιδί µπορεί να τα

Περιγραφή: Κούκλα µωρό

βάλει στο στόµα και να

που λειτουργεί µε µπαταρίες,

πνιγεί.

σε χάρτινο κουτί µε
παράθυρο.

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

9

Γαλλία

A12/1812
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

στερέωσης του τροχού

Μάρκα: Peugeot
Όνοµα: 5008

Τα µπουλόνια
µπορεί να έχουν σφιχτεί
ανεπαρκώς.

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Ο τροχός θα µπορούσε
να αποσπαστεί ή να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

ραγίσει κατά τη διάρκεια

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

της οδήγησης,

e2*2007/46*0534*04,

αυξάνοντας τον κίνδυνο
ατυχήµατος.

e2*2007/46*0534*05,
e2*2007/46*0534*06

Ανάκληση του

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
24 Μαΐου 2018 και 1 Ιουνίου
2018. VIN:
VF3MRHNYHJL040585 έως
VF3MCBHZWKL002899
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία
10
A12/1813
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Μπλουζάκι t-shirt
για παιδιά

χάντρες και πούλιες

Μάρκα: S&D Fashion Kids
Όνοµα: lány felső
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
298-QQ-002
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Οι διακοσµητικές
αποσπώνται εύκολα από
το προϊόν.
Ένα παιδί µπορεί να τις
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

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

Περιγραφή: Λευκό
µπλουζάκι t-shirt µε
πολύχρωµη, διακοσµητική
πεταλούδα και τη φράση
"Smile". Το προϊόν
διακοσµείται µε χάντρες και
πούλιες και προορίζεται για
παιδιά ηλικίας 4 ετών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

11
A12/1814
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Υποδήµατα για
παιδιά

Πνιγµός
Οι πέρλες αποσπώνται
εύκολα από το προϊόν.
Ένα παιδί µπορεί να τις

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

Μάρκα: LD
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
YM-13A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Ροζ υποδήµατα
από συνθετικό δέρµα για
µικρά παιδιά. Τα υποδήµατα
διακοσµούνται µε αυτιά
λαγού και πέρλες και
πωλούνται σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

προϊόντος από
την αγορά

13

Βουλγαρία

A12/1816
/18

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Εγκαύµατα

Προϊόν: Αντίσκηνο
κάµπινγκ

Το υλικό του αντίσκηνου

Μάρκα: MAXIMA /
TIANFENG
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article N0. 600101
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
N0. L1002, Barcode 3
800784601014

είναι πολύ εύφλεκτο και
δεν σβήνει µόνο του. Το
ύψος της εξόδου είναι
ανεπαρκές και το

διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

πιαστράκι από το
φερµουάρ είναι δύσκολο
να βρεθεί και σπάει
εύκολα.
Αν το αντίσκηνο είναι
κοντά σε κάποια πηγή
φλόγας, θα µπορούσε
εύκολα να πιάσει φωτιά

Περιγραφή: Αντίσκηνο

και ο ένοικος να µην

κάµπινγκ δύο στρωµάτων,

µπορεί να βγει εύκολα,

µε διαστάσεις επιφάνειας

οδηγώντας σε

200x150 cm, σε κίτρινη και
µπλε τσάντα.

εγκαύµατα.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Απαγόρευση

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN ISO 5912.

14
A12/1817
/18

Βουλγαρία

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Εγκαύµατα

Προϊόν: Αντίσκηνο
παραλίας

Το υλικό του αντίσκηνου

Μάρκα: MAXIMA
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

είναι πολύ εύφλεκτο και
δεν σβήνει µόνο του.
Αν το αντίσκηνο είναι
κοντά σε κάποια πηγή
φλόγας, θα µπορούσε
εύκολα να πιάσει φωτιά

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

600114
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
N0. L0315, Barcode
3800784601144
Περιγραφή: Αντίσκηνο

και ο ένοικος να υποστεί
εγκαύµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN ISO 5912.

παραλίας µε διαστάσεις
275x125x135 cm, σε µπλε
τσάντα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

15
A12/1818
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Βρεφικό κορµάκι

λουλούδια και οι πέτρες

Μάρκα: ELCI

Τα διακοσµητικά
αποσπώνται εύκολα από

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

Όνοµα: Άγνωστο

το προϊόν.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
KOD: 6072

Ένα παιδί µπορεί να τα

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5326779260724
Περιγραφή: Λευκό,
βρεφικό κορµάκι µαζί µε
κορδέλα µαλλιών. Το προϊόν
διακοσµείται µε τούλι,
λουλούδια και πέτρες και
προορίζεται για παιδιά
ηλικίας 3, 6 ή 9 µηνών.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

προϊόντος από
την αγορά
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Φόρεµα για παιδιά

στοιχεία αποσπώνται
εύκολα από το προϊόν.

Μάρκα: Active Sports
Όνοµα: ismeretlen
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SJ-9171
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Φόρεµα για
κορίτσια µε µια φούστα από
τούλι και πάνω µέρος από
τζίν, µε την επιγραφή
"PARIS" σε χρυσό χρώµα.
Το προϊόν διακοσµείται µε
χάντρες και αστέρια.
Μέγεθος: 98 cm.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Τα διακοσµητικά

Ένα παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

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

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτης λέιζερ
µπρελόκ

Η δέσµη του λέιζερ είναι

Μάρκα: XIONGWEI
Όνοµα: Grenade
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
YT-911
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

πολύ ισχυρή και δεν
φέρει τις κατάλληλες
επισηµάνσεις.
Απευθείας έκθεση των
µατιών στη δέσµη του
λέιζερ µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στην
όραση.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: ∆είκτης λέιζερ

συµµορφώνεται µε το

µπρελόκ µε LED φως, σε

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60825-1.

σχήµα χειροβοµβίδας. Το
προϊόν διατίθεται σε
συσκευασία µε πολλά
τεµάχια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Κατηγορία: Είδη
πυροτεχνίας

Εγκαύµατα

Προϊόν: Πυροτεχνήµατα

των πτερυγίων, που

Μάρκα: Slysavarnarfélagið
Landsbjörg
Όνοµα: Top Gun
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
326 / 090810
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
900020908109

Οι οδηγίες για τη χρήση
βρίσκονται κάτω από τη
µπαταρία, είναι
ανεπαρκείς και, ως
αποτέλεσµα, το προϊόν
µπορεί να ανατραπεί, αν
δεν χρησιµοποιηθούν
αυτά τα πτερύγια.
Αν συµβεί αυτό,
τµήµατα από το
πυροτέχνηµα θα

Περιγραφή: Πυροτέχνηµα

µπορούσαν να

µπαταρίας µε τα πτερύγια

χτυπήσουν τους

σταθεροποίησης να

παρευρισκόµενους,

διπλώνονται κάτω από τη
µπαταρία.

προκαλώντας
εγκαύµατα.

Επισήµανση του
προϊόντος µε τις
κατάλληλες
προειδοποιήσεις
για τους
κινδύνους

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Είδη Πυροτεχνίας
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
15947.
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Ολλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Εκπαιδευτικό
παιχνίδι

Οι ξύλινες χάντρες

Μάρκα: Joy-Toy
Όνοµα: Curve
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. 0168005
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

µπορούν να σπάσουν
εύκολα σε µικρά
κοµµάτια.
Ένα παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα και να

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους κινδύνους

πνιγεί.

Απόσυρση του

Το προϊόν δεν

προϊόντος από
την αγορά

8715565680056
Περιγραφή: Παιχνίδι µε
καµπυλωτό σύρµα και
χάντρες σε διάφορα
χρώµατα. Πωλείται σε
χάρτινο κουτί µε την εικόνα
του προϊόντος.

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

Χώρα προέλευσης:
Ολλανδία
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Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: jakks Pacific
Όνοµα: Squish-dee-lish

µπορούν εύκολα να
αποσπαστούν από το
παιχνίδι.
Ένα παιδί µπορεί να τα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

βάλει στο στόµα και να

Reference numbers 17456
και 69477

πνιγεί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

TPJAK0DQ11L
Περιγραφή: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι (squishy) σε
διάφορα σχήµατα (π.χ.
χάµπουργκερ ή φάλαινα).
Συσκευασία: πλαστική
σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Το φις και η πρίζα

Προϊόν: Προέκταση πρίζας

δίνουν την εντύπωση

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Gi-Star
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
15919
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8805786159193

ότι το προϊόν φέρει
γείωση, κάτι το οποίο
δεν ισχύει. Οι τρύπες
στην πρίζα δεν
προστατεύονται από
κλείστρα.
Ο χρήστης θα µπορούσε
να υποστεί
ηλεκτροπληξία.

Περιγραφή: Προέκταση
πρίζας για εξωτερική χρήση,

Το προϊόν δεν

µήκος 30 m. Το προϊόν έχει

συµµορφώνεται µε τις

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

απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό πρότυπο IEC
60884-1.
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Γερµανία
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ρυµουλκούµενα

συγκόλληση του

Μάρκα: Stema

Η λανθασµένη
ταµπούρου µπορεί να
της λειτουργίας του
φρένου.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Κατά συνέπεια, το

παρτίδας/Barcode:

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

οδηγήσει σε απώλεια

Όνοµα: Basic, SHA, STP,
FT; STL, SHM, MT, Blue Man

Αριθµός

Ανάκληση του

φρένο τροχών µπορεί
να µην είναι επαρκώς
αποτελεσµατικό.

Ρυµουλκούµενα παραγωγής
µεταξύ Μαρτίου και Απριλίου
2018
Περιγραφή:
Ρυµουλκούµενα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
Stema-Knott.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
24
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Γερµανία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σετ κοσµηµάτων

Το ποσό του Νικελίου,

Μάρκα: iB
Όνοµα: Jewellery set
"zirconia"

που απελευθερώνεται
από τα σκουλαρίκια,
είναι πολύ υψηλό
(µετρηθείσα τιµή: 0.42

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No 80355

mg/cm²/week).

Αριθµός

ερεθιστικό και µπορεί να

παρτίδας/Barcode:
4032037567658

προκαλέσει αλλεργικές

Περιγραφή: Σετ
κοσµηµάτων αποτελούµενο
από µία αλυσίδα µε
µενταγιόν και ένα ζευγάρι
σκουλαρίκια µε πέτρες
ζιρκόν. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί µε παράθυρο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το Νικέλιο είναι ισχυρό

αντιδράσεις στην
περίπτωση που
περιέχεται σε
αντικείµενα που
έρχονται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Προϊόν περιποίησης
µαλλιών

Το προϊόν περιέχει

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Insens
Όνοµα: Hair Gel Extra
Strong
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
barcode 3800003900942,
Batch number 70101A

methylisothiazolinone
(MI) και

Απαγόρευση

methylchloroisothiazolin
one (MCI).

διάθεσης του

∆ερµατική επαφή µε
προϊόντα, που περιέχουν
MCI/MI, µπορεί να
προκαλέσει αλλεργική
δερµατίτιδα εξ επαφής
σε ευαισθητοποιηµένα
άτοµα.

Περιγραφή: 150 ml

Το προϊόν δεν

κίτρινου τζελ που

συµµορφώνεται µε τον

σταθεροποιεί τα µαλλιά, σε

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

διάφανο, πλαστικό µπουκάλι
µε κίτρινο πώµα.
Χώρα προέλευσης:
Βουλγαρία

προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
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Λιθουανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Κουρδιστό παιχνίδι

Το παιχνίδι σπάει εύκολα

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Cute duck
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No. 938
Αριθµός

και µικρά κοµµάτια
µπορούν να
αποσπαστούν από αυτό.
Ένα παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Κόκκινη,

απαιτήσεις της Οδηγίας

κουρδιστή πάπια σε 3

Ασφάλειας Παιχνιδιών

κίτρινες ρόδες, από σκληρό

και το σχετικό

πλαστικό. Συσκευάζεται σε

Ευρωπαϊκό πρότυπο 711.

χάρτινο κουτί, που περιέχει

συµµορφώνεται µε τις

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

12 τεµάχια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο
αρκουδάκι σε κούπα

Τα µάτια, η µύτη και µία

Μάρκα: Άγνωστη

βεντούζα µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

από το αρκουδάκι και το

Απόσυρση του

Όνοµα: Bögre + plüss
figura

ινώδες γέµισµα είναι
εύκολα προσβάσιµο.

προϊόντος από
την αγορά

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Ένα παιδί µπορεί να
βάλει στο στόµα τα
µικρά κοµµάτια ή το

Αριθµός

ινώδες γέµισµα και να

παρτίδας/Barcode:
5999562842287

πνιγεί.

Περιγραφή: Λευκό,
λούτρινο αρκουδάκι σε
λευκή κούπα µε ροζ πουά,
µε τη λέξη "Love". Το προϊόν
πωλείται χωρίς συσκευασία.
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Ελλάδα

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

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το ποσό του Νικελίου,

Μάρκα: PARFOIS
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
48589PA
Αριθµός

που απελευθερώνεται
από τα σκουλαρίκια είναι
πολύ υψηλό
(µετρηθείσα τιµή: 2.6
µg/cm²/week).
Το Νικέλιο είναι ισχυρό

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Απόσυρση του
προϊόντος από

παρτίδας/Barcode:
606428502840
Περιγραφή: Μεταλλικά
σκουλαρίκια µε µαύρες,
γυάλινες πέτρες, σε γκρι,
χάρτινη ετικέτα.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

ερεθιστικό και µπορεί να

την αγορά

προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις στην
περίπτωση που
περιέχεται σε
αντικείµενα που
έρχονται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Βρεφικό σετ
ενδυµάτων

στοιχεία του προϊόντος

Μάρκα: Jikko Exclusive
Όνοµα: bébi együttes
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
425-18031305
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Βρεφικό σετ
ενδυµάτων αποτελούµενο
από ένα µακρυµάνικο, λευκό
µπλουζάκι και ένα
παντελόνι. Το προϊόν
διακοσµείται µε γάτες,
κολληµένα λουλούδια,
χάντρες και πέτρες.
Μέγεθος: 3-6 M.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

Τα µικρά, διακοσµητικά
µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα.
Ένα παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

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

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Βρεφικό σετ
ενδυµάτων

στοιχεία του προϊόντος

Μάρκα: Necix's
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
KOD: 4071
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3600684140718
Περιγραφή: Το σετ
αποτελείται από ένα λευκό

Τα µικρά, διακοσµητικά
µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα.
Ένα παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

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

σκουφάκι και ένα κορµάκι,
διακοσµηµένο µε τούλι,
κορδέλες και κολληµένες
χάντρες. Μέγεθος: 3-6 M.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Βρεφικό σετ
ενδυµάτων

στοιχεία του προϊόντος

Μάρκα: Mini gold
Όνοµα: happy little babies
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Λευκό,
βρεφικό σετ ενδυµάτων
αποτελούµενο από ένα
σκουφάκι, ένα κορµάκι και
γάντια. Το κορµάκι
διακοσµείται µε ένα στέµµα
από πέτρες. Μέγεθος: 6-9
M.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

Τα µικρά, διακοσµητικά
µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα.
Ένα παιδί µπορεί να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

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

32
A12/1835

Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

/18

Προϊόν: Σετ ενδυµάτων για
κορίτσια
Μάρκα: Allegrose
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Τα µικρά, διακοσµητικά
στοιχεία του προϊόντος
µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα
και η παραµάνα
ασφαλείας της
καρφίτσας µπορεί να
ανοίξει.
Ένα παιδί µπορεί να
βάλει τα διακοσµητικά
στοιχεία στο στόµα και

Περιγραφή: Σετ ενδυµάτων

να πνιγεί. Επιπλέον, η

για κορίτσια αποτελούµενο

παραµάνα ασφαλείας

από ένα ροζ φόρεµα και ένα

µπορεί να προκαλέσει

µπολερό µε µια καρφίτσα

τραυµατισµούς στο
δέρµα.

από πέρλες. Το φόρεµα
διακοσµείται µε πέτρες και
χάντρες. Το µπολερό µπορεί
να κλείσει µε τη
διακοσµητική καρφίτσα.
Μέγεθος: 2 ετών.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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A12/1836
/18

Βουλγαρία

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Πυρκαγιά

Απόσυρση του

Προϊόν: Ιπτάµενα
φαναράκια

Το υλικό είναι εξαιρετικά

προϊόντος από
την αγορά

εύφλεκτο και το προϊόν

Μάρκα: Άγνωστη

δεν σβήνει από µόνο
του.

Όνοµα: ENIGMA
FIREWORKS

Αν προσγειωθεί σε µία

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No. ЕО5701

υλικά, µπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
380014332200
Περιγραφή: Χάρτινα,
ιπτάµενα φαναράκια, σε
διάφανη συσκευασία. Το
προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

στέγη ή άλλα, εύφλεκτα

34

Βουλγαρία

A12/1837
/18

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Πυρκαγιά

Απόσυρση του

Προϊόν: Ιπτάµενα
φαναράκια

Το υλικό είναι εξαιρετικά

προϊόντος από
την αγορά

εύφλεκτο και το προϊόν

Μάρκα: Άγνωστη

δεν σβήνει από µόνο
του.

Όνοµα: ENIGMA
FIREWORKS

Αν προσγειωθεί σε µία

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No. ЕО5706

υλικά, µπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.

στέγη ή άλλα, εύφλεκτα

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3800143300190
Περιγραφή: Χάρτινα,
ιπτάµενα φαναράκια, σε
διάφανη συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

35
A12/1838
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Σετ σκοποβολής

Οι βεντούζες

Μάρκα: Toinsa

αποσπώνται εύκολα από
τα βλήµατα.

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Όνοµα: Soft Bullet Gun
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref 03-001, M8A1
Αριθµός

Ένα παιδί µπορεί να τις
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.
Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
8349000030016
Περιγραφή: Σετ παιχνίδι
σκοποβολής, που
περιλαµβάνει ένα τόξο και
βέλη και ένα όπλο µε

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

βλήµατα. Συσκευάζεται σε
µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1839
/18

Λιθουανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Κουρδιστό παιχνίδι

Το κουρδιστήρι, τα χέρια

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Cartoon phone car
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No. 1022
Αριθµός

στο πλάι και οι πίσω
ρόδες του παιχνιδιού
µπορούν να
αποσπαστούν και το
παιχνίδι µπορεί να
σπάσει, δηµιουργώντας
µικρά κοµµάτια.

παρτίδας/Barcode:
6880319282922

Ένα παιδί µπορεί να τα

Περιγραφή: Μικρό,

πνιγεί.

βάλει στο στόµα και να

κουρδιστό, πολύχρωµο
παιχνίδι τηλέφωνο σε 4

Το προϊόν δεν

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

ρόδες, από σκληρό

συµµορφώνεται µε τις

πλαστικό, σε χάρτινο κουτί
που περιέχει 12 τεµάχια.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/1840
/18

Πολωνία

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

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Περιβαλλοντικός

Απόσυρση του

Το προϊόν ενέχει

Προϊόν: RCA Cable

περιβαλλοντικό κίνδυνο

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Kabel 3 x RCA
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
KPO2664-1,8
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN:
59014367121411

(χηµική ρύπανση)

Σύµφωνα µε

καθώς περιέχει Μόλυβδο

έγγραφη

(µετρηθείσα τιµή έως
0.3% κατά βάρος).

δήλωση του

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
2011/65/EC (RoHS 2)
για τον περιορισµό της

Περιγραφή: Το προϊόν είναι

χρήσης ορισµένων

ένα καλώδιο 3 x RCA,

επικίνδυνων ουσιών σε

µήκους: 1.8 m.

ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισµό.

Συσκευάζεται σε πλαστική
σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

χρησιµοποιούν

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

38
A11/0092
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Τρίκυκλο
Μάρκα: Mrowiec Toys
Όνοµα: háromkerekű bicikli
/ Trikolka
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Junior

Εγκλωβισµός,
Τραυµατισµοί
Υπάρχουν προσβάσιµα
κενά µεταξύ του
λασπωτήρα και του
µπροστινού τροχού του
τρικύκλου.
Ένα παιδί θα µπορούσε
να βάλει τα δάχτυλά του

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5908258103625

στα κενά και να
παγιδευτούν.
Το τρίκυκλο δεν είναι

Περιγραφή: Τρίκυκλο µε

επαρκώς σταθερό. Αν

µπλε, πλαστικό πλαίσιο,

χρησιµοποιηθεί σε

καλάθι, σύστηµα διεύθυνσης

κεκλιµένο έδαφος, θα

για τους γονείς και πλαστικό

µπορούσε εύκολα να

υποπόδιο. Το καλάθι

ανατραπεί,

περιλαµβάνει ένα φτυάρι και

προκαλώντας

µία τσουγκράνα. Το παιχνίδι

τραυµατισµούς στο

προορίζεται για παιδιά

παιδί.

ηλικίας έως 3 ετών και
πωλείται χωρίς συσκευασία.

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

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

40
A11/0094
/18

∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Καλλυντικά

Πνιγµός

Απόσυρση του

Προϊόν: Προϊόν µπάνιου

Οι µικρές, κόκκινες

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Bomb Cosmatics
Όνοµα: 101 Hydrations
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός

χάντρες µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα.
Λόγω του
χαρακτηριστικού
σχήµατος, χρώµατος και
µεγέθους, το προϊόν θα
µπορούσε εσφαλµένα να

παρτίδας/Barcode:
5037028249130

θεωρηθεί ως τρόφιµο.

Περιγραφή: Προϊόν

οδηγήσει τα παιδιά στο

µπάνιου σε σχήµα cupcake

να βάλουν στο στόµα

µε αποµίµηση σαντιγί και 6

τους τις µικρές χάντρες,

κόκκινες χάντρες, που

προκαλώντας πνιγµό.

Αυτό θα µπορούσε να

µοιάζουν µε καραµέλες. Το
προϊόν έχει µυρωδιά

Το προϊόν δεν

φρούτων του δάσους και
είναι τυλιγµένο µε σελοφάν.

συµµορφώνεται µε τον

Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

41
A11/0095
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Εγκαύµατα

Απόσυρση του

Η εξωτερική επιφάνεια

Προϊόν: Συσκευή
αφαίρεσης ταπετσαρίας

και το καπάκι της

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: WAGNER
Όνοµα: Wallpaper Steamer
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
W14
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
139552/2018
Περιγραφή: Συσκευή
αφαίρεσης ταπετσαρίας.
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία

τροφοδοσίας
υπερθερµαίνονται όταν
εκπέµπεται ατµός από τη
συσκευή.
Ο χρήστης, που πρέπει
να αγγίξει τη συσκευή ή
το καπάκι για να
ξαναγεµίσει τη συσκευή
µε νερό, θα µπορούσε
να υποστεί εγκαύµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

43
A11/0097
/18

Λετονία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Απόσυρση του

Το προϊόν δεν είναι

Προϊόν: LED φωτιστικό
οροφής

επαρκώς προστατευµένο

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: GTV
Όνοµα: ORIS
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LD-ORW07W-CB
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 5
901867 127594 Lot.- ZP31630/17

από την πρόσβαση και
τα λεπτά σωµατίδια
(νερό και σκόνη).
Κατά συνέπεια, µέρη
υπό τάση είναι ή θα
µπορούσαν να γίνουν
προσβάσιµα κατά τη
χρήση. Ο χρήστης θα
µπορούσε να έρθει σε
επαφή µε αυτά και να
υποστεί ηλεκτροπληξία.

Περιγραφή: 7W LED
φωτιστικό, µε τροφοδοτικό,

Το προϊόν δεν

για να τοποθετηθεί στο

συµµορφώνεται µε τις

ταβάνι. Πωλείται σε χάρτινο
κουτί µε διάφορες ετικέτες.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Εβδοµαδιαία αναφορά για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

18
A12/1821
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Van

τοποθετηµένη πλεξούδα

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: Sprinter
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*0294, *0300,
*1761, *1762. Τύποι:
906BA50, 906BA35, FL3A4,
FL3A5
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
13/12/2017 και 1/8/2018
Περιγραφή: Van.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

Μία λανθασµένα
καλωδίωσης ενδέχεται

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

να µπλοκάρει µεταξύ

Η ανάκληση,

του διακόπτη των

σύµφωνα µε

φώτων στάσης και του

έγγραφη

µοχλού φρένου. Αυτό

δήλωση του

θα µπορούσε να

διανοµέα της

οδηγήσει σε εσφαλµένη

Mercedes-Benz

ερµηνεία της

στη χώρα µας,

κατάστασης του

δεν αφορά

διακόπτη φώτων
στάσης.

οχήµατα, που

Ως αποτέλεσµα, η
ενδεικτική λυχνία
στάσης µπορεί
ενδεχοµένως να είναι
µόνιµα αναµµένη και
βοηθητικά συστήµατα
ενδέχεται να
υποδεικνύουν
δυσλειτουργίες.
Επιπλέον, ο κίνδυνος να
κυλήσει το όχηµα δεν
µπορεί να αποκλειστεί
σε κάθε περίπτωση.

έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

