
Εβδομαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων μέσω RAPEX 

Αναφορά 29

Εβδομαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος

No. Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 
κοινοποιούσα 

χώρα

1
EM/0002/

14

ΟΛΛΑΝΔΙΑ Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές και εξοπλισμός

Προϊόν: Φουσκωτά spa

Μάρκα: MSpa - Oriental 
Recreational Products 
(ORPC)

Όνομα: Inflatable Bubble 
Spa

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
B-090, B-091, B-100, B- 
110, B-112, B-120, B-121, 
B-130, B-131, B-132, B- 
140, B-141, B-150, B-151, 
B-152, B-160, B-170

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος / διαφορετικός για 
κάθε μοντέλο

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 78000000 - 
ηλεκτρικές συσκευές

Περιγραφή: Φουσκωτά spa 
φυσαλίδας, διαθέσιμα σε 
διάφορες μορφές, ανάλογα 
με τον αριθμό τύπου. 
Ωστόσο, με βάση τα σχετικά 
στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου, η ηλεκτρική 
μονάδα είναι η ίδια για 
όλους τους τύπους και είναι 
αντιστοίχως πιστοποιημένη. 
Π.χ. ο τύπος Β 141 
διατίθεται σε ένα κουτί από 
χαρτόνι με εικόνες και 
κείμενο. Τα κύρια ηλεκτρικά 
μέρη που εσωκλείονται στο 
κουτί είναι η ηλεκτρική

Ηλεκτροπληξία,
Πνιγμός

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας και 
πνιγμού, επειδή το 
νερό μπάνιου στο 
φουσκωτό spa μπορεί 
να έρθει σε απευθείας 
επαφή με τα 
ηλεκτροφόρα μέρη του 
θερμαντικού στοιχείου 
που συνδέεται με την 
τροφοδοσία ρεύματος.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης.

Έχουν αναφερθεί 2 
ατυχήματα.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα.



μονάδα (αντλία, σύστημα 
θέρμανσης, κλπ), ο πίνακας 
ελέγχου, το φουσκωτό 
μπάνιο (το οποίο φέρει ένα 
πίνακα με σημάνσεις) και 
μερικά μικρά αξεσουάρ. Δεν 
μπορεί να αποκλειστεί ότι και 
άλλα είδη spa μπορεί επίσης 
να εφοδιάζονται με τα ίδια ή 
παρόμοια στοιχεία 
θέρμανσης.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

2
A12/1107

/14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήματα

Προϊόν: Μοτοσικλέτα 

Μάρκα: BMW 

Όνομα: R 1200 RT

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Μοντέλο: R 1200 RT, Τύπος: 
R12WT, EC τύπος έγκρισης: 
E1*2002/24*0613*01

Αριθμός
παρτίδας/Barcode: Τα
συγκεκριμένα οχήματα 
κατασκευάστηκαν μεταξύ

Τραυματισμοί

Πιθανή αστοχία του 
άξονα ανάρτησης.

Εθελοντικά
μέτρα:

Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές.

Η  α ν ά κ λη σ η , 
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  
έ γ γ ρ α φ η  
δ ή λ ω σ η  το υ  
δ ια νο μ έ α  τη ς  
B M W  σ τη  χ ώ ρ α  
μα ς, α φ ο ρ ά  8  
μ ο τ ο σ ικ λ έ τε ς , 
σ το υ ς  ιδ ιο κ τή τε ς  
τ ω ν  ο π ο ίω ν  θα  
σ τ α λ ο ύ ν  
π ρ ο σ ω π ικ έ ς



07.1.2013 και 04.6.2014.

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα

Περιγραφή: Μοτοσικλέτα.

Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

ε π ισ το λέ ς .

3
A12/1108

/14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Καπέλο

Μάρκα: Άγνωστη

Όνομα: Anglerhut 
Deutschland [Fisherman hat 
Germany]

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
1600002313 614, Lot.
Code: 614, KL 
0900848/2552410

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
4335896313115

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 64000000 - 
προσωπικά αξεσουάρ

Περιγραφή: Καπέλο στιλ 
ψαράδικο, στα χρώματα της 
γερμανικής σημαίας.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Χημικός

Το προϊόν ενέχει 
χημικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει το αζώχρωμα 
Disperse Yellow 23 (CI 
26070),
απελευθερώνοντας 
υπερβολική 
συγκέντρωση 
αρωματικής αμίνης 4- 
αμινοαζωβενζόλιο 
(μετρούμενη τιμή: 88 
mg /kg).

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό REACH.

Εθελοντικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.

4
A12/1109
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήματα

Προϊόν: Επιβατικό όχημα

Τραυματισμοί

Το αμορτισέρ στήριξης 
της πόρτας του πορτ- 
μπαγκάζ ενδέχεται να 
μη λειτουργεί σωστά, 
με αποτέλεσμα να μην

Εθελοντικά
μέτρα:

Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές.



Μάρκα: Citroen 

Όνομα: C3 Picasso

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
C3 Picasso τύπος: SH, EC
τύποι έγκρισης:
e2*2001/116*0371*20,
e2*2001/116*0371*21,
e2*2001/116*0371*22,
e2*2007/46*0110*05

Αριθμός
παρτίδας/Barcode: Τα
συγκεκριμένα οχήματα 
κατασκευάστηκαν μεταξύ 
28/11/2013 και 
12/12/2013.

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα

Περιγραφή: Επιβατικό 
όχημα.

Χώρα προέλευσης: ΓΑΛΛΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

είναι εγγυημένη η 
παραμονή της πόρτας 
στην ανοιχτή θέση.

Η  α ν ά κ λη σ η , 
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  
έ γ γ ρ α φ η  
δ ή λ ω σ η  το υ  
δ ια νο μ έ α  τη ς  
C itro e n  σ τη  
χ ώ ρ α  μ α ς , δ ε ν  
α φ ο ρ ά  ο χή μ α τα , 
π ο υ  έ χ ο υ ν  
ε ισ α χ θ ε ί α π ό  τ η ν  
ε π ίσ η μ η  
α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία .

5
A12/1110

/14

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Μάρκα: Άγνωστη

Όνομα: Very Happy Girl 
Every Day

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
NO.0225

Αριθμός
παρτίδας/Barcode: Item: 
MK6902325, EAN: 
8762000204668 και 
8572020000048572

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια

Περιγραφή: Πλαστικές 
κούκλες ύψους 28 cm 
περίπου. Οι κούκλες μπορεί

Χημικός

Το προϊόν ενέχει 
χημικό κίνδυνο επειδή 
το κεφάλι της κούκλα 
περιέχει 10,9% κατά 
βάρος δι (2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα 
(DEHP).

Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 
είναι απαγορευμένες 
σε όλα τα παιχνίδια και 
στα είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που μπορούν τα παιδιά 
να τα βάλουν στο

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.



να πωλούνται με 
διαφορετικά φορέματα και 
παπούτσια. Σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης, τα παιχνίδια 
λειτουργούν με μπαταρίες, 
ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος 
μπαταριών. Στο κουτί 
αναγράφεται: "New Fashion, 
New Feeling, beautiful girl".

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Λ ς . ,
■'

.tar, fldi

j  H ? jjpj _ ,

στόμα.

6
A12/1111
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι 

Μάρκα: Άγνωστη 

Όνομα: Shrilling Chicken

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Y0103

Αριθμός
παρτίδας/Barcode: EAN: 
8594046769080

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια

Περιγραφή: Κίτρινο 
πλαστικό κοτόπουλο ύψους 
35 cm, με κόκκινα μέρη και 
μαύρα/λευκά μάτια.
Πωλείται σε λευκό δίχτυ με 
μπλε ετικέτα που αναγράφει 
το όνομα και το σήμα CE.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Χημικός

Το προϊόν ενέχει 
χημικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει 0.98% κατά 
βάρος δι (2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα 
(DEHP).

Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 
είναι απαγορευμένες 
σε όλα τα παιχνίδια και 
στα είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που μπορούν τα παιδιά 
να τα βάλουν στο 
στόμα.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.

W**

7
A12/1112

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Παιχνίδια Χημικός Υποχρεωτικά
μέτρα:



/14 Προϊόν: Πλαστική κούκλα 

Μάρκα: Άγνωστη 

Όνομα: Fairies Magically

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
NO. 8905-2

Αριθμός
παρτίδας/Barcode: EAN: 
8592386031300

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια

Περιγραφή: Πλαστική 
κούκλα γοργόνα με ξανθά 
μαλλιά και ροζ ανταύγειες. Η 
κούκλα φέρει ένα ροζ/ 
ασημί φόρεμα από 
πολυεστέρα, χρυσό ραβδί 
και βιολετί κλιπς. 
Συσκευάζεται σε ένα κουτί 
21x32cm το οποίο φέρει 
προειδοποιήσεις για τα μικρά 
μέρη και την ένδειξη +3.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Το προϊόν ενέχει 
χημικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει 12.1% κατά 
βάρος δι (2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα 
(DEHP).

Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 
είναι απαγορευμένες 
σε όλα τα παιχνίδια και 
στα είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που μπορούν τα παιδιά 
να τα βάλουν στο 
στόμα.

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα.

ί λ  W J F Γ' ϊ

■ V  '  Λ 

s  r ν % '
■ ■ L

8
A12/1113

/14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Χημικά 
προϊόντα

Προϊόν: Μελάνι για τατουάζ

Μάρκα: Intenze

Όνομα: 1. Bulls Blood, 2. 
Moss, 3. Black Cherry

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
1. MHD / PAO: 12/31/18 / 
12 M 2,
2. MHD / PAO: 08/31/18 / 
12 M 3

Αριθμός
παρτίδας/Barcode: 1.

Χημικός

Τα προϊόντα ενέχουν 
χημικό κίνδυνο επειδή 
περιέχουν υψηλή 
ποσότητα νικελίου 
(Προϊόν 1: μετρούμενη 
τιμή: 9690 mg/kg) και 
απαγορευμένες 
χρωστικές (Προϊόν 1:
Cl 77260, CI 21110 και 
Cl 12477, Προϊόν 2.:
Cl 11740, Προϊόν 3: Cl 
77260, CI 21110 και Cl 
12477).

Σύμφωνα με το 
Ψήφισμα του

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα.



Batch RD59064B74BK 
Lot SS174,
2. Batch W102Y68 Lot 
SS156,
3. Batch: W97Y66058 
SS142

Κωδικός ιστοσελίδα 
ΟΟΣΑ: 53000000 - ο 
/ προσωπική φροντίδα 
υγιεινή

Περιγραφή: Πλαστικ 
μπουκάλια με μελάνι γ 
τατουάζ, με αυτοκόλλι 
ετικέτα και βιδωτό καπ 
Καθαρό βάρος: 1 fl oz 
ml).

Χώρα προέλευσης:

£ ζ  1

99GL

Lot:

μορφιά
/

ια

πη
άκι.
(29.6

ΠΑ

Συμβουλίου της 
Ευρώπης
«ResAP(2008)1, τα 
επίπεδα νικελίου στα 
μελάνια για τατουάζ 
πρέπει να είναι τόσο 
χαμηλά όσο είναι 
τεχνικά εφικτό, καθώς 
το νικέλιο έχει υψηλή 
αλλεργιογόνο δράση.
Η εφαρμογή των 
μελανιών τατουάζ που 
περιέχουν νικέλιο κάτω 
από το δέρμα έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μόνιμη 
επαφή με 
αλλεργιογόνο 
ερεθιστικό.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
σχετική Εθνική 
νομοθεσία.

9
A12/1114

/14

ΓΑΛΛΙΑ Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές και εξοπλισμός

Προϊόν: Ηλεκτρονική 
μυγοσκοτώστρα

Μάρκα: Daimaru

Όνομα: Άγνωστη

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
DUO-10S

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 78000000 - 
ηλεκτρικές συσκευές

Περιγραφή:
Επαναφορτιζόμενη
ηλεκτρονική
μυγοσκοτώστρα, με φακό 5 
LED.

Ηλεκτροπληξία

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, καθώς 
η ενέργεια 
αποφόρτισης είναι 
υψηλότερη από τη 
μέγιστη τιμή που 
ορίζεται και το σχήμα 
του είναι τέτοιο ώστε 
να μπορεί να θεωρηθεί 
ως παιχνίδι από τα 
παιδιά. Επιπλέον, 
απουσιάζουν ορισμένες 
σημάνσεις και 
προειδοποιήσεις 
ασφαλείας.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Χαμηλής Τάσης 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 60598.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα.



Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

10
A12/1115

/14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Φωτιστικός 
εξοπλισμός

Προϊόν: Λαμπτήρας 
κρυστάλλου άλατος

Μάρκα: Globo

Όνομα: Salzkristallstein

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
2830

Αριθμός
παρτίδας/Barcode: 9
007371 117895

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 78000000 - 
ηλεκτρικές συσκευές

Περιγραφή: Λευκό 
πλαστικό ντουί E14 με 
μεταλλικό έλασμα στο οποίο 
εισάγεται o λαμπτήρας 
κρυστάλλου άλατος. Είναι 
συσκευασμένο σε κουτί από 
χαρτόνι.

Χώρα προέλευσης:
ΑΥΣΤΡΙΑ

Ηλεκτροπληξία

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, καθώς 
το ντουί μπορεί εύκολα 
να γλιστρήσει κάτω 
από τον λαμπτήρα 
κρυστάλλου άλατος.
Ως αποτέλεσμα, τα 
ηλεκτροφόρα μέρη της 
λάμπας μπορεί να 
γίνουν εύκολα 
προσβάσιμα.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία χαμηλής Τάσης 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 60598.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.

Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές.
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A12/1116
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές και εξοπλισμός

Προϊόν: Φορτιστής 
μπαταρίας για ηλεκτρικά 
ποδήλατα

Μάρκα: Cixi Ouye Electrical 
Appliances

Όνομα: Intellect Battery 
Charger / Universal Electric 
Bicycle Battery Charger

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Άγνωστος

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 78000000 - 
ηλεκτρικές συσκευές

Περιγραφή: Φορτιστής 
μπαταρίας για ηλεκτρικά 
ποδήλατα. Παρέχεται σε 
συσκευασία φυσαλίδων και 
φέρει εγχειρίδιο χρήσης.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Ηλεκτροπληξία

Ο φορτιστής μπαταρίας 
δεν διαθέτει επαρκή 
μηχανική αντοχή, με 
συνέπεια τα 
ηλεκτροφόρα μέρη να 
γίνονται προσβάσιμα.

Η ηλεκτρική μόνωση 
δεν είναι επαρκής.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Χαμηλής Τάσης 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 60335.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.

Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές.



©
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

Μάρκα: Power Flower

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
ART: SHAPE: F532

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύματα

Περιγραφή: Μπικίνι για 
κορίτσια ηλικίας έως 7 ετών, 
αλλά και ηλικίας 7-14 ετών.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Τραυματισμοί

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών στη μέση 
και στην πλάτη.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

Μάρκα: Shandian

Όνομα: Seve Butterflys

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
STYLE Ν°: 6113

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:

Τραυματισμοί,
Στραγγαλισμός

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισμού 
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών με 
ελεύθερα άκρα στην 
περιοχή του λαιμού.

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
εξαιτίας της παρουσίας 
λειτουργικών

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.



Άγνωστος

Κωδικός 
ΟΟΣΑ: 6
ενδύματα

Περιγρα
κορίτσια 
Το πάνω 
λειτουργι 
ελεύθερα 
στην πλά

Χώρα πρ 

1

ιστοσελίδας
7000000 -

φή: Μπικίνι για 
ηλικίας 7-14 ετών. 
μέρος φέρει 
κά κορδόνια με 
άκρα που δένουν 

τη και στο λαιμό.

οέλευσης: ΚΙΝΑ

Π

κορδονιών που δένουν 
στην πλάτη.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Αντικείμενα 
παιδικής φροντίδας και 
παιδικός εξοπλισμός

Προϊόν: Μαγιό σορτς για 
αγόρια

Μάρκα: Trendy boy 

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
ART: F318

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύματα

Περιγραφή: Μαγιό σορτς 
για αγόρια, για μικρά παιδιά 
ηλικίας έως 7 ετών και 7-14 
ετών, που φέρει λειτουργικά 
κορδόνια στη μέση μήκους

Τραυματισμοί

Τα προϊόντα ενέχουν 
κίνδυνο τραυματισμών 
εξαιτίας της παρουσίας 
στη μέση κορδονιών 
περίσφιξης με 
ελεύθερα άκρα πολύ 
μεγάλου μήκους.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.



21 cm.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Παιδικό φόρεμα

Μάρκα: Marions

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
MEL-3202-U

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8970000011431

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύματα

Περιγραφή: Κοντομάνικο 
φόρεμα για παιδιά ηλικίας 7
14 ετών. Διατίθεται σε 3 
διαφορετικά χρώματα - 
κίτρινο, ανοιχτό ροζ και 
πορτοκαλί - και φέρει εικόνα 
τίγρης και στρας. Σύνθεση 
90% βαμβακερό και 10% 
ελαστάν. Στο μπροστινό 
μέρος του φορέματος στο 
λαιμό φέρει δύο 
διακοσμητικά υφασμάτινα 
κορδόνια μήκους 20 cm.

Χώρα προέλευσης:
ΤΟΥΡΚΙΑ

Στραγγαλισμός

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισμού 
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών στην 
περιοχή του λαιμού.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα.



f ^
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Φόρεμα για 
κορίτσια

Μάρκα: Miss Olix 

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Item Ν° 1412

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
3607038014121

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύματα

Περιγραφή: Παιδικό 
αμάνικο φόρεμα με 
φερμουάρ στην πλάτη, για 
παιδιά ηλικίας έως 7 ετών 
και 7-14 ετών, σε λευκό 
χρώμα με μαύρα πουά, με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
στον αριστερό ώμο στο 
στήθος φέρει 3 στερεωμένα 
λουλούδια και μια κορδέλα 
με ελεύθερα άκρα σε σχήμα 
τιράντας σκούρο μπλε και 
λευκό μακρύτερο από 20 
cm. Και στις δύο πλευρές 
στη μέση φέρει δύο 
υφασμάτινα κορδόνια που 
δένουν στην πλάτη.

Χώρα προέλευσης:
ΤΟΥΡΚΙΑ

Τραυματισμοί

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
εξαιτίας της παρουσίας 
μακριών ζωνών, που 
δένουν στην πλάτη, 
και προεξέχουν κάτω 
από το στρίφωμα του 
ενδύματος.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα.



Ρ
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Φόρμα (σαλοπέτα) 
για κορίτσια

Μάρκα: Marions

Όνομα: Άγνωστη

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
MTL-2707

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8970000009049

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύματα

Περιγραφή: Φόρμα 
(σαλοπέτα) για κορίτσια 
ηλικίας έως 7 ετών με σχέδια 
λουλουδιών.

Χώρα προέλευσης:
ΤΟΥΡΚΙΑ

Τραυματισμοί

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
εξαιτίας της παρουσίας 
μακριών τιραντών με 
ελεύθερα άκρα.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα.
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Παιδικό φούτερ

Μάρκα: H.Plenty

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
ZF 8798 H88-0010

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύματα

Περιγραφή: Παιδικό 
φούτερ με κουκούλα, 
φερμουάρ και τσέπες 
καγκουρό, σε μπλε και 
μαύρο χρώμα. Μέγεθος 134.

Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

Στραγγαλισμός

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο
στραγγαλισμού, 
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών περίσφιξης 
με ελεύθερα άκρα στην 
περιοχή της 
κουκούλας.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.

Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές.
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Αποκριάτικη μάσκα 

Μάρκα: Άγνωστη 

Όνομα: Alarc gyerek

Εγκαύματα

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο εγκαυμάτων, 
εξαιτίας της υψηλής 
ευφλεκτότητας της 
μάσκας. Εάν εκτεθεί σε 
φλόγα, η μάσκα θα

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.

Ανάκληση από 
τους τελικούς



Τύπος/αριθ
9801

Αριθμός
παρτίδας/Ba
59995279406

Κωδικός ιστ< 
ΟΟΣΑ: 86000 
παιχνίδια

Περιγραφή:
μάσκα σε μορ 
που στερεώνε 
με λάστιχο.

Χώρα προέλ

ιός μοντέλου:

rcode:
14

σελίδας
000 -

Πλαστική 
φή αλεπούς 
ται στο κεφάλι

ευσης: ΚΙΝΑ

καεί πολύ γρήγορα.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Χαμηλής Τάσης 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 71-2.

καταναλωτές.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Διάφορα

Προϊόν: Σκάλα

Μάρκα: Cakmak

Όνομα: Merdiven ladder 
3 + 1

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
BM-03, 3 + 1 σκαλοπάτια

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8697880110251

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 80000000 - εργαλεία 
/ εξοπλισμός

Περιγραφή: Οικιακή 
μεταλλική σκάλα, 
ηλεκτροστατική, με 
επικάλυψη αλουμινίου, με 
3 + 1 σκαλοπάτια, τύπου 
σκαλοπάτι-σκαμνί, 
αποτελούμενη από δύο 
μέρη, με κουπαστή. Κάθε 
σκάλα συσκευάζεται σε 
διαφανές πολυαιθυλένιο.

Τραυματισμοί

Ορισμένες γεωμετρικές 
διαστάσεις της σκάλας 
(το πλάτος και το 
πάχος των
σκαλοπατιών και των 
πλαϊνών) δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις και, 
κατά συνέπεια, ο 
χρήστης μπορεί να 
χάσει την ισορροπία 
του, να πέσει από τη 
σκάλα και να 
τραυματιστεί σοβαρά. 
Επιπλέον, οι οδηγίες 
χρήσης και οι 
σημάνσεις δεν είναι 
επαρκείς.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 131.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα.



Χώρα προέλευσης:
ΤΟΥΡΚΙΑ

21
A12/1126

/14

ΚΥΠΡΟΣ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Σετ για κορίτσια

Μάρκα: Bouny Baby

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
BA-6846

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύματα

Περιγραφή: Σετ ενδύματος 
για κορίτσια σε λευκό και 
κόκκινο χρώμα για παιδιά 
ηλικίας 10 ετών. Το σετ 
αποτελείται από 3 μέρη, ένα 
κόκκινο ζακετάκι, μια λευκή 
μπλούζα και ένα κόκκινο 
παντελόνι. Το ζακετάκι φέρει 
λειτουργικά κορδόνια 
μήκους 33 cm μπροστά στο 
στήθος.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Τραυματισμοί

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
εξαιτίας της παρουσίας 
λειτουργικών 
κορδονιών στο στήθος 
στην ζακέτα.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια

Μάρκα: Yu Mei

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
2450

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύματα

Περιγραφή: Μπικίνι για 
νεαρά κορίτσια. Το πάνω 
μέρος είναι ροζ, κίτρινο και 
μπλε, και δένει με κορδόνια 
στο λαιμό και στην πλάτη.
Το κάτω μέρος είναι ροζ. 
Μεγέθη: 2-6 ετών.

Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

Τραυματισμοί,
Στραγγαλισμός

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισμού 
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών με 
ελεύθερα άκρα που 
δένουν στο λαιμό.

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
εξαιτίας της παρουσίας 
λειτουργικών 
κορδονιών που δένουν 
στο λαιμό και στην 
πλάτη.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.

Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές.

f

23
A12/1128

/14

ΓΑΛΛΙΑ Κατηγορία: Διάφορα

Προϊόν: Πομποδέκτης 
έκτακτης ανάγκης

Μάρκα: GME

Όνομα: Emergency Position 
Indicating Radio Beacon

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
MT400/401/403

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Σειριακοί αριθμοί 50101000 
έως 80250722.

Διάφοροι

Ένα σφάλμα στο 
μικροεπεξεργαστή 
μπορεί να κλείσει 
πλήρως τον πομπό. 
Κατά συνέπεια, ο 
πομπός δεν μπορεί να 
λειτουργήσει σε 
κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης.

Εθελοντικά
μέτρα:

Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές.

Γ ια  έ λ ε γ χ ο  κ α ι 
ά μ εσ η
α ν τ ικ α τά σ τα σ η
τω ν
ε λ α τ τω μ α τ ικ ώ ν  
σ υ σ κ ε υ ώ ν  
π α ρ α κ α λο ύ ν τα ι  
ο ι κ α τα ν α λω τέ ς  
ό π ω ς
ε π ικ ο ιν ω ν ή σ ο υ ν  
μ ε  τη ν  ε τα ιρ ε ία



Κατασκευασμένα μεταξύ 
Ιανουαρίου 2005 και 
Φεβρουαρίου 2008.

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 66000000 - 
επικοινωνίες

Περιγραφή: Πομποδέκτης 
έκτακτης ανάγκης για 
θαλάσσια χρήση που 
χρησιμοποιείται για να 
ειδοποιήσει την ακτοφυλακή 
και τις αρχές διάσωσης σε 
περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.

Χώρα προέλευσης:
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Σ κ ο ρ δ ίλ η ς  Α Ε  
σ το  τ η λ έ φ ω ν ο  
210 9858241.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας

Προϊόν: Φόρεμα για 
κορίτσια

Μάρκα: §eker Kiz 

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Item Ν  312

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
2699673

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύματα

Περιγραφή: Παιδικό 
αμάνικο φόρεμα, με 
φερμουάρ στην πλάτη για 
παιδιά ηλικίας έως 7 ετών 
και μεγαλύτερης ηλικίας 7
14 ετών. Το φόρεμα είναι

Τραυματισμοί

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
εξαιτίας της παρουσίας 
μακριάς ζώνης που 
προεξέχει από το 
στρίφωμα του 
ενδύματος.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα.



σχεδιασμένο σε 
συνδυασμούς λευκού, γκρι, 
πράσινου, ροζ και κίτρινου, 
με σχέδια λουλουδιών. Και 
στις δύο πλευρές στη μέση 
φέρει ζώνη που δένει στο 
πίσω μέρος, με πλάτος πάνω 
από 3 cm και μήκος πάνω 
από 45 cm, μετρούμενο από 
το σημείο που δένει.

Χώρα προέλευσης:
ΤΟΥΡΚΙΑ
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Αντικείμενα 
παιδικής φροντίδας και 
παιδικός εξοπλισμός

Προϊόν: Παρκοκρέβατο

Μάρκα: Berber

Όνομα: Kojec Nemo

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
PR-218

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
5907603462189

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 54000000 - βρεφική 
φροντίδα

Περιγραφή: Πράσινο και

Πνιγμός, Τραυματισμοί

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πνιγμού, διότι 
η στεφάνη του 
παρκοκρέβατου δεν 
είναι ανθεκτική στο 
δάγκωμα και θα 
μπορούσαν μικρά 
κομμάτια αφρώδους 
υλικού να μπουν στο 
στόμα του βρέφους.

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
καθώς η στατικότητα 
του πάρκου είναι 
ακατάλληλη και θα 
μπορούσε να 
ανατραπεί.

Το προϊόν ενέχει

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.

Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές.



μπλε, αναδιπλού 
παρκοκρέβατο μ 
δύο κρίκους κρα

Χώρα προέλευ
ΠΟΛΩΝΙΑ

• I t
i j f M

/ ΐ  y

μενο
ε δίχτυ και 
τήματος.

σης:

κίνδυνο 
στραγγαλισμού 
εξαιτίας των τμημάτων 
που προεξέχουν, με τα 
οποία το παιδί θα 
μπορούσε να μπλεχτεί 
(ενδύματα, αλυσίδα 
πιπίλας, κλπ.).

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 12227.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Πρ(
εξοπλισμός

Προϊόν: Γάντια 

Μάρκα: Weldas 

Όνομα: Weldinc

Τύπος/αριθμό<
Άγνωστος

Αριθμός
παρτίδας/Barc
Part#10-2750, F 
Barcode: 7 2622

Κωδικός ιστοσι 
ΟΟΣΑ: 850000C 
ασφάλεια / προσ

Περιγραφή: Δε
γάντια γκρι και κ 
χρώματος, με επ 
με μεγάλες μανο

Χώρα προέλευ 

Η --------------Μ

)ατατευτικός

3 gloves 

μοντέλου:

ode:
IN 79683,
3 42750 8

λίδας
0 - 
πασία

ρμάτινα 
ίτρινου 
ένδυση και 
ΐτες.

σης: ΚΙΝΑ

Χημικός

Το προϊόν ενέχει 
χημικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει Χρώμιο VI 
(μετρούμενη τιμή: 9.9 
mg/kg).

Το Χρώμιο VI είναι 
ταξινομημένο ως 
ερεθιστικό και μπορεί 
να προκαλέσει 
αλλεργικές 
αντιδράσεις.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Προσωπικού 
Προστατευτικού 
Εξοπλισμού (PPE).

Εθελοντικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήματα

Τραυματισμοί

Η ελαττωματική 
ρύθμιση της μονάδας

Εθελοντικά
μέτρα:

Ανάκληση από 
τους τελικούς



Προϊόν: Επιβατικό όχημα 

Μάρκα: Cadillac 

Όνομα: SRX

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Τύπος: GMT166, Μοντέλο: 
SRX, EC-τύπος έγκρισης: 
e13*2007/46*1066

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Οχήματα κατασκευασμένα το 
2013.

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα

Περιγραφή: Επιβατικό 
όχημα.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

ελέγχου μετάδοσης 
ενδέχεται να 
καθυστερήσει την 
επιτάχυνση μέχρι και 
τέσσερα δευτερόλεπτα 
σε ορισμένες συνθήκες 
οδήγησης. Αν αυτό 
συμβεί σε μια "stop 
and go" κατάσταση 
εκκίνησης για 
παράδειγμα, θα 
μπορούσε να 
προκληθεί τροχαίο 
ατύχημα.

καταναλωτές.

Η  α ν ά κ λη σ η , 
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  
έ γ γ ρ α φ η  
δ ή λ ω σ η  το υ  
δ ια νο μ έ α  τη ς  
C a d illa c  σ τη  
χ ώ ρ α  μ α ς , δ ε ν  
α φ ο ρ ά  ο χή μ α τα , 
π ο υ  έ χ ο υ ν  
ε ισ α χ θ ε ί α π ό  τ η ν  
ε π ίσ η μ η  
α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία .
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ΙΤΑΛΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Πλαστική κούκλα 

Μάρκα: Pamax 

Όνομα: Beauty Girlz

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Article No: GR108A, Lot 
number: 20/04/2011 
1256/171017368/bambola 
(κούκλα)

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8033765670258

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια

Περιγραφή: Πλαστική 
κούκλα με αξεσουάρ 
(παπούτσια και λουλούδια), 
σε χάρτινο κουτί με 
διαφανές παράθυρο

Χημικός

Το προϊόν ενέχει 
χημικό κίνδυνο επειδή 
το κεφάλι της κούκλα 
περιέχει δι (2- 
αιθυλεξυλ) φθαλικό 
εστέρα (DEHP) πάνω 
από τα επιτρεπόμενα 
επίπεδα (μετρούμενη 
τιμή μέχρι 33%).

Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 
είναι απαγορευμένες 
σε όλα τα παιχνίδια και 
στα είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που μπορούν τα παιδιά 
να τα βάλουν στο 
στόμα.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα.



έκθεσης.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ
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ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Τόξο και βέλη 

Μάρκα: Άγνωστη 

Όνομα: Warrior

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Ref 4416

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8435114944162

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια

Περιγραφή: Τόξο και βέλη 
με βεντούζες στις άκρες και 
ένα τροχό με βλήματα 
βεντούζες. Στη συσκευασία 
περιλαμβάνονται και μερικά 
μικρά ξίφη. Συσκευασία: 
χαρτόνι με συρρικνωμένο 
πλαστικό φιλμ.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Πνιγμός

Οι βεντούζες μπορεί να 
αποσπαστούν, να τις 
βάλουν στο στόμα τα 
παιδιά και να 
αποφράξουν οι 
αεραγωγοί.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Ασφάλειας 
Παιχνιδιών και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 71-1.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα.
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ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Σετ παιχνιδιών

Πνιγμός

Οι βεντούζες μπορούν 
εύκολα να
αποσπαστούν, να τις

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα



Μάρκα: Άγνωστη 

Όνομα: Anti - Terror Forces

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Ref 4423

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8435114944230

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια

Περιγραφή: Σετ με πιστόλι, 
γυαλιά, χειροπέδες και 
βλήματα με βεντούζες σε 
συσκευασία μπλίστερ.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

βάλουν στο στόμα τα 
παιδιά και να 
αποφράξουν οι 
αεραγωγοί.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Ασφάλειας 
Παιχνιδιών και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 71-1.

σύνορα.
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ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Πιστόλι με βλήματα 

Μάρκα: Fantastiko 

Όνομα: Sharp shooter

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Ref 32146 - Supplier's Ref.: 
218 A

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
8424345321460

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86CCCCCC -παιχνίδια

Περιγραφή: Πιστόλι με 
διαφόρων ειδών βλήματα σε 
μπλίστερ συσκευασία.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Πνιγμός, Τραυματισμοί

Οι βεντούζες μπορούν 
εύκολα να 
αποσπαστούν και θα 
μπορούσαν να μπουν 
στο στόμα και να 
μπλοκάρουν τους 
αεραγωγούς.

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
στην περίπτωση που τα 
βέλη εκτοξευθούν 
χωρίς τις βεντούζες.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Ασφάλειας 
Παιχνιδιών και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 71-1.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα.
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ΠΟΛΩΝΙΑ Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήματα

Προϊόν: Επιβατικό όχημα 

Μάρκα: Mitsubishi 

Όνομα: Outlander

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
GF6W 4N14

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Αυτοκίνητα κατασκευασμένα 
το 2013 (μοντέλο)

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα

Περιγραφή: Επιβατικό 
όχημα Mitsubishi Outlander 
με 2.2 DI-D κινητήρα, 
μοντέλο: GF6W 4N14 
κατασκευασμένο το 2013.

Χώρα προέλευσης:
ΙΑΠΩΝΙΑ

ΔΕΜ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τραυματισμοί

Ενδέχεται να 
εμφανιστεί διαρροή 
υγρών από το κιβώτιο 
ταχυτήτων λόγω 
ελαττώματος στην 
τσιμούχα λαδιού.

Εθελοντικά
μέτρα:

Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές.

Η  α ν ά κ λη σ η , 
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  
έ γ γ ρ α φ η  
δ ή λ ω σ η  το υ  
δ ια νο μ έ α  τη ς  
M its u b is h i σ τη  
χ ώ ρ α  μ α ς , δ ε ν  
α φ ο ρ ά  ο χή μ α τα , 
π ο υ  έ χ ο υ ν  
ε ισ α χ θ ε ί α π ό  τ η ν  
ε π ίσ η μ η  
α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία .
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ Κατηγορία: Χημικά 
π ροϊόντα

Προϊόν: Υγρό για 
ηλεκτρονικά τσιγάρα

Μάρκα: SmokeMachine

Όνομα: Red Type Tobacco

Χημικός

Το προϊόν ενέχει 
νικοτίνη (1.7%) και 
δεν περιέχει επαρκή 
σήμανση ασφαλείας, 
που να αναφέρει τον 
σχετικό κίνδυνο, 
συμβουλές ασφάλειας 
ή ανάγλυφη

Εθελοντικά
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.



Τύπος/αριθμός μοντέλου:
18 mg/ml nicotine

Αριθμός
παρτίδας/Barcode:
Αριθμός παρτίδας: 
4644#4329 11/2015

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 50000000 - τρόφιμα 
/ ποτά / καπνός

Περιγραφή: Φιαλίδιο που 
περιέχει 10 ml υγρού για 
επαναπλήρωση 
ηλεκτρονικών τσιγάρων. Το 
φιαλίδιο έχει λευκό καπάκι 
ασφαλείας.

Χώρα προέλευσης:
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Άλλα επίπεδα κινδύνου

No. Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 
κοινοποιούσα 

χώρα
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Κατηγορία: Έπιπλα

Προϊόν: Παιδικό σετ 
camping

Μάρκα: Happy green 

Όνομα: COLOUR

Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Item nr.:50FC081

Αριθμός
παρτίδας/Barcode: EAN
8591022304433

Κωδικός ιστοσελίδας

Τραυματισμοί

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυματισμών 
καθώς η σταθερότητα 
της καρέκλας και της 
ομπρέλας είναι 
ανεπαρκής και έτσι 
μπορούν να πέσουν 
πάνω στα παιδιά και να 
τα τραυματίσουν.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 581.

Υποχρεωτικά
μέτρα:

Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα.

προειδοποίηση 
κινδύνου. Ως εκ 
τούτου ο χρήστης δεν 
διαθέτει επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά 
με τους κινδύνους που 
προκύπτουν όταν το 
προϊόν έρθει σε επαφή 
με το δέρμα.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 
1272/2008/ΕΚ σχετικά 
με την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την 
επισήμανση των 
ουσιών και των 
μειγμάτων.



ΟΟΣΑ: 74000000 - είδη 
camping

Περιγραφή: Παιδικά 
έπιπλα. Το σετ αποτελείται 
από δύο αναδιπλούμενες 
καρέκλες, ένα τραπέζι και 
μια ομπρέλα για τον ήλιο.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ


